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GRILLAÐUR HVÍTLAUKURHvítlaukur verður sætur og góður þegar hann er 
bakaður í ofni eða pakkaður í álpappír og settur 
á útigrillið. Skerið toppinn af hvítlauknum, 

vætið hann með ólífuolíu og pakkið síðan inn 
í álpappír. Einnig er gott að baka hvítlauksrif 
með kartöflum í ofni.

V inkona mín gaf mér fyrsta pakkog s ði

LÍÐUR MUN BETUR MEÐ FEMARELLE ICECARE KYNNIR  Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Það 

er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa.

Boston 
leður 
Svart, Hvítt st. 35-48Rautt st. 36-42Blátt st. 36-47

Lissabon
Dömusandalar m/frönskum rennilásEfni: leður 

litur: Hvítt, Rautt, Svart st. 36-42

Verona
Svart, Hvítt 
st. 36-41

/
s

st. 36

Verona

Dömusandalar m/frönskum rennilás
Efni: gervileður Litur: Grátt/Blátt, Svart/Grátt

St. 36-42

California
(afrafmagnaðir)Efni: Leður 
Litur: Svart, HvíttSt. 35-46

Paris
leður 
Svart,  
Hvítt, Blátt
m/microfib og rúskinnssóla
st. 36-42

Boníto ehf. • Praxis
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 • www.friendtex.is

Opið mán. – fös. kl. 11–17. Laugardaga kl. 11-15

Verð: 12.900 kr.

Verð: 16.900 kr.

Verð: 9.500 kr.

Verð: 12.900 kr.

Verð: 9.990 kr.

Verð: 7.900 kr.
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Kynningarblað
Hjólhýsi, fellihýsi, húsbílar, 
tjaldvagnar, heimasmíði, 
reynslusögur og góð ráð.

Aukahlutaverslun ok kar 
er sú stærsta á landinu og 
hafa viðskiptavinir haft á 

orði að hún standist samanburð 
við álíka verslanir erlendis,“ segir 
Arnar Barðdal, framkvæmdastjóri 
Víkurverks í Víkurhvarfi 6. Hann 
segir úrval aukahluta í versluninni 
mjög mikið, og má þar nefna borð, 
stóla og annan vinsælan viðlegu-
búnað. „Þau hafa til dæmis sleg-
ið í gegn O-grillin síðastliðin þrjú 
ár. Hönnun þeirra er einstaklega 
vel heppnuð en grillin hafa feng-
ið hönnunarverðlaun fyrir útlit 
og notagildi,“ segir Arnar og bætir 
við að grillin séu fyrirferðarlítil og 
henti því vel í ferðavagna sem og 
heima. Grillin eru að sögn Arnars 
fljót að hitna og hitna jafnt. „Allir 
sem hafa keypt O-grill eru á einu 
máli – þetta eru snilldar grill “

Víkurverk, allt í ferðalagið
Starfsmenn Víkurverks hafa áralanga reynslu af þjónustu við fólk sem ferðast innanlands. Víkurverk leggur metnað sinn í að vera 
ávallt með gæðavörur í úrvali og þjónusta viðskiptavini sem best. Víkurverk selur hjólhýsi, fellihýsi, húsbíla og tjaldvagna og ýmsa 
aukahluti. Fyrirtækið tekur að sér sölu notaðra ferðavagna og rekur verkstæði fyrir allar gerðir ferðavagna.
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hafa viðskiptavinir haft á 

orði að hún standist samanburð 
við álíka verslanir erlendis,“ segir 
Arnar Barðdal, framkvæmdastjóri 
Víkurverks í Víkurhvarfi 6. Hann 
segir úrval aukahluta í versluninni 
mjög mikið, og má þar nefna borð, 
stóla og annan vinsælan viðlegu-
búnað. „Þau hafa til dæmis sleg-
ið í gegn O-grillin síðastliðin þrjú 
ár. Hönnun þeirra er einstaklega 
vel heppnuð en grillin hafa feng-
ið hönnunarverðlaun fyrir útlit 
og notagildi,“ segir Arnar og bætir 
við að grillin séu fyrirferðarlítil og 
henti því vel í ferðavagna sem og 
heima. Grillin eru að sögn Arnars 
fljót að hitna og hitna jafnt. „Allir 
sem hafa keypt O-grill eru á einu 
máli – þetta eru snilldar grill “

Víkurverk, allt í ferðalagið
Starfsmenn Víkurverks hafa áralanga reynslu af þjónustu við fólk sem ferðast innanlands. Víkurverk leggur metnað si
ávallt með gæðavörur í úrvali og þjónusta viðskiptavini sem best. Víkurverk selur hjólhýsi, fellihýsi, húsbíla og tjaldva
aukahluti. Fyrirtækið tekur að sér sölu notaðra ferðavagna og rekur verkstæði fyrir allar gerðir ferðavagna.BÍLARReynsluakstur Mitsubishi Outlander

Hennessey Ford GT nær 430 km hraða
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Skutu hvítabjörn
Par á Svalbarða komst í hann krapp-
ann þegar hvítabjörn í ætisleit reyndi 
að brjótast inn í kofa til þeirra. 4
Víða brennur sina   Sinubrunar 
snemma árs eru ekki sagðir hafa 
teljandi áhrif á náttúrufar. 2
Talsmaður í frí  Gísli Tryggvason, 
talsmaður neytenda, ætlar að fara 
fram á það við ráðherra að fá frí, þar 
sem hann er í framboði fyrir Dögun í 
Alþingiskosningunum. 4
Slys í Bandaríkjunum   Í ljós hefur 
komið að annar mannanna sem fór-
ust í fallhlífastökki í Bandaríkjunum 
um helgina var að reyna að hjálpa 
hinum. 6

MENNING Hrefna Björg Gylfadóttir 
og Jara Hilmarsdóttir slógu í gegn í 
úrslitum Gettu betur. 38

SPORT Íslenska kvennalandsliðið er 
komið á beinu brautina eftir tvo sigra 
á sterku liði Svía. 34

MEISTARATAKTAR

 
Áhrifamikil frásögn af 

óþrjótandi ást, hugrekki 
og gæsku

Gómsæt Páskaostakaka með 
ljúfum piparmyntukeim 

bíður þín í næstu verslun.

YFIR 50 GERÐIR Á LAGER

FARTÖLVUR
15,6” FARTÖLVUR FRÁ 

69.990

 15,6“

SKOÐUN Veruleikinn er versti 
óvinur þeirra sem unna þjarkinu, skrifar 
 Sighvatur Björgvinsson. 20

TÍMAMÓT  Fjögur barna Sævars Ciesielskis, þau Victor Blær og Lilja Rún Jensen og Hafþór og Sigurþór Sævarssynir, kynntu sér nýja skýrslu um Guðmundar- og Geirfinns-
málið ásamt Sóleyju Brynju Jensen, móður Victors og Lilju. Barátta föður þeirra fyrir því að sakleysi hans yrði sannað skilaði árangri, segir Hafþór.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bolungarvík -1°  NA 5
Akureyri -1°  A 5
Egilsstaðir -1°  NA 4
Kirkjubæjarkl. 3°  NA 5
Reykjavík 5°  NA 5

Nokkuð bjart    vestan og norðan til en 
annars lítilsháttar úrkoma. Fremur hægur 
vindur, vægt frost norðanlands en að 6 
stiga hita syðra. 4

UTANRÍKISMÁL Davíð Örn Bjarna-
son er laus úr farbanni í Tyrklandi 
og er væntanlegur heim á næstu 
dögum. Hann var handtekinn fyrir 
tæpum þremur vikum í Antalya í 
Tyrklandi sakaður um að hafa 
ætlað að smygla fornmun úr landi.

„Ég trúi því varla að hann sé 
að koma heim,“ segir Þóra Björg 
Birgisdóttir, sambýliskona Davíðs. 
„Krakkarnir eru ótrúlega spenntir 
að hitta hann, þau eru búin að bíða 
svo lengi eftir því að hitta hann.“

Fyrirtaka var í máli Davíðs 
fyrir tyrkneskum dómstól seinni-
part dags í gær. Dómarinn ákvað 
að leysa hann úr farbanni, en gerði 
honum að koma aftur til Tyrklands 
til að vera viðstaddur uppkvaðn-
ingu dómsins, segir Þóra.

Hún segir daginn þó ekki hafa 
gengið áfallalaust fyrir sig hjá 
Davíð. Hann hafi gleymt að taka 
vegabréfið sitt með sér í dómsal, 
og þurft að sækja það í leigubíl. 
Hún segir það hafa reitt dómar-
ann til reiði og hann hafi ákveðið 
að sekta Davíð um 700 evrur. Frá 
því hafi þó verið fallið, enda Davíð 
peningalítill og ekki átt möguleika 
á að staðgreiða sektina.

Davíð og Þóra keyptu marmara-
stein í fríi í Tyrklandi sem reynd-
ist vera fornmunur. Háar sektir 
eða fangelsisdómur getur legið við 
fornminjasmygli í Tyrklandi. - bj

Davíð Örn Bjarnason laus úr farbanni í Tyrklandi og á leið heim til Íslands:

„Trúi varla að hann sé að koma“

BÍÐA EFTIR DAVÍÐ  Þóra Björg segir 
börnin yfir sig spennt  

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAKBORNINGARNIRSTJÓRNSÝSLA Gísli Guðjónsson, einn reynd-
asti réttarsálfræðingur heimsins, og Jón 
Fr. Sigurðsson sálfræðiprófessor telja lík-
legt að sexmenningarnir sem sakfelldir 
voru fyrir morð á Guðmundi Einarssyni og 
Geirfinni Einarssyni árið 1977 hafi hvergi 
komið nálægt málunum.

Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps um 
Guðmundar- og Geirfinnsmálið, sem kynnt 
var í troðfullu fundarherbergi í innanríkis-
ráðuneytinu í gær. 

Sálfræðingarnir tveir telja það hafið yfir 
allan skynsamlegan vafa að framburðir 
allra sakborninga hafi verið óáreiðanlegir. 
Í ljósi þessa telur starfshópurinn „veiga-
mikil rök“ fyrir því að málið verði tekið 
upp aftur fyrir íslenskum dómstólum.

„Það eitt að setja niður nefnd til að vinna 
skýrsluna er í sjálfu sér viðurkenning á 

þeirra málstað,“ segir Ögmundur Jónas-
son innanríkisráðherra spurður um það 
hvort ástæða sé til þess að hann eða aðrir 
em bættismenn biðji sakborningana og 
aðstandendur þeirra afsökunar. 

„Og skýrslan sem slík er síðan aftur 
eins konar afsökunarbeiðni. Samfélagið er 
með öðrum orðum byrjað að bregðast mjög 
alvarlega við í þessu máli.“ Hann segist 
hafa orðið var við það að margir hlutaðeig-
andi hafi tekið skýrslunni einmitt þannig.  

Björgvin G. Sigurðsson, formaður alls-
herjar- og menntamálanefndar Alþingis, 
boðaði í gær fulltrúa starfshópsins á fund 
nefndarinnar í dag til að kynna málið. Þar 
verður rætt hvaða lögum þarf hugsanlega 
að breyta, til dæmis til að taka upp mál 
þeirra málsaðila sem látnir eru.  
 - þeb, sh, sv, shá / sjá síður 8, 10 og 11

Líklega ótengd málunum
Tveir sálfræðingar telja líklegt að misræmi í framburði sakborninga í Guðmundar- og Geirfinnsmálum hafi 
stafað af því að þeir hafi hvergi komið nálægt málunum. Hafið yfir vafa að framburðir voru óáreiðanlegir.

Guðjón 
Skarphéðinsson 
1.202 dagar í 
gæsluvarðhaldi
10 ára fangelsi

Kristján Viðar 
Viðarsson
1.522 dagar í 
gæslu varðhaldi
16 ára fangelsi

Erla Bolladóttir 
239 dagar í 
gæsluvarðhaldi
3 ára fangelsi 

Tryggvi Rúnar 
Leifsson 
1.522 dagar í 
gæsluvarðhaldi
13 ára fangelsi

Albert Klahn 
Skaftason 
87 dagar í 
gæsluvarðhaldi
1 árs fangelsi 

Sævar Ciesielski 
1.533 dagar í 
gæsluvarðhaldi
17 ára fangelsi
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Elsa, þarftu stundum að bera 
blak af strákunum?
„Já, ef það er búið að blaka hressi-
lega við þeim.“
Elsa Sæný Valgeirsdóttir varð tvöfaldur 
bikarmeistari í blaki um helgina. Hún er leik-
maður í kvennaliði HK og þjálfari karlaliðs 
HK en bæði lið unnu í bikarúrslitum á 
sunnudag.

ALÞINGI Bundið verður í lög 
að dýr séu skyni gæddar 
verur og eigi að vera laus 
við vanlíðan, hungur, þorsta, 
ótta, þjáningu, sársauka, 
meiðsl og sjúkdóma. Frum-
varp um velferð dýra var 
samþykkt til þriðju umræðu 
á Alþingi. 

Nokkur umræða fór fram 
á milli Ólínu Þorvarðar-
dóttur, varaformanns atvinnuvega-
nefndar, og Einars K. Guðfinnsson-
ar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, 

um geldingar grísa. Meiri-
hluti nefndarinnar hafði 
gert þá breytingartillögu 
við frumvarp ráðherra að 
fella út heimild til að gelda 
grísi, yngri en vikugamla, 
án deyfingar. Einar og Jón 
Gunnarsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, hafa 
hins vegar lagt það til að sú 
heimild verði veitt og því 

leyft að gelda grísina án deyfingar, 
fyrstu viku lífs þeirra.

Ólína sagði að ekki ætti að leyfast 

að gelda nokkur dýr án deyfingar 
og minnti á að lögin lytu að velferð 
dýra, ekki búfjárháttum. „Hefur 
háttvirtur þingmaður einhvern tíma 
heyrt hljóðin í stungnum grís?“

Einar sagði hins vegar rök fyrir 
því að leyfa deyfingarlausa geldingu 
svo ungra grísa, en svínabændur 
hafa lagt það til, og þvertók fyrir að 
unnið væri gegn velferð dýra.

„Háttvirtur þingmaður á ekkert 
að vera að gera mér upp þá skoð-
un að ég sé að tala fyrir einhverju 
dýraplageríi.“ - kóp

Heitar umræður sköpuðust þegar frumvarp um dýravelferð var samþykkt til þriðju umræðu í gær: 

Grísir skulu vera deyfðir við geldingar

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

  Hefur 
háttvirtur 

þingmaður 
einhvern tíma 
heyrt hljóðin 

í stungnum 
grís?

Ólína Þorvarðardóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar.

SLYS Banaslys varð á Skeiðavegi 
til móts við Brautarholt í Árnes-
sýslu eftir hádegi í gærdag. 
Karlmaður á fimmtugsaldri lést 
þegar jeppi sem hann ók skall á 
dráttarvél með skóflu. 

Báðir ökumennirnir voru 
einir í farartækjum sínum. Öku-
maður dráttarvélarinnar slapp 
tiltölulega ómeiddur frá slysinu. 

Lögreglan í Árnessýslu fer 
með rannsókn málsins. Enn sem 
komið er er ekkert sagt liggja 
fyrir um tildrög slyssins. Nokkr-
ar tafir urðu á umferð vegna 
starfa lögreglu á slysstað.

 - sv

Banaslys á Skeiðavegi:

Jeppi og traktor 
skullu saman

LÖGREGLUMÁL Fimm mánaða stúlka, 
sem lést á voveiflegan hátt fyrir rúmri 
viku, verður lögð til hinstu hvílu í dag. 
Faðir stúlkunnar situr enn í gæsluvarð-
haldi, grunaður um að hafa orðið valdur 
að dauða hennar, og ekki er útlit fyrir að 
hann verði viðstaddur athöfnina. Útförin 
fer fram í kyrrþey.

Stúlkan var úrskurðuð látin á  spítala 
aðfaranótt mánudagsins fyrir viku. 
Bráðabirgðaniðurstaða rannsóknar benti 
til að banameinið væri heilablæðing. Það 
var talið geta hafa verið af völdum svo-
kallaðs „shaken baby syndrome“, sem 
hlýst af því þegar ungbarn er hrist af 
afli. Maðurinn, sem er tæplega þrítugur, 
var handtekinn á heimili sínu morguninn 
eftir.

Hann hafði verið einn með dóttur sína 
á heimili þeirra fyrr um kvöldið, en bank-
aði síðan upp á hjá nágranna sínum og 
bað um hjálp. Nágranninn hringdi eftir 
sjúkrabíl. Móðir stúlkunnar, sem er 25 

ára, var þá í vinnunni.
Héraðsdómur úrskurðaði manninn 

í níu daga gæsluvarðhald, sem rennur 
út á morgun, og Hæstiréttur staðfesti 
úrskurðinn. Að sögn Friðriks Smára 
Björgvinssonar yfirlögregluþjóns hefur 
ekki verið ákveðið hvort farið verði fram 
á lengra gæsluvarðhald yfir honum.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
neitaði maðurinn staðfastlega sök í yfir-
heyrslum á mánudaginn í síðustu viku og 
kvaðst ekki hafa hugmynd um hvað hefði 
komið fyrir dóttur hans.

Hann hefur verið í einangrun síðan 
og ekki rætt við neinn nema lögmann 
sinn. Lögregla hefur ekki tekið af honum 
skýrslu síðan á mánudag þegar hann var 
handtekinn.

Friðrik Smári segir það ekki óeðlilegt. 
„Ég get fullvissað fólk um að við sitjum 
ekki auðum höndum. Rannsóknin snýst 
um ýmislegt annað en bara að yfirheyra 
sakborninginn.“  - sh

Óvíst hvort farið verður fram á lengra varðhald yfir föður látinnar stúlku:

Ættingjar kveðja stúlkuna í dag

  Ég get 
fullvissað fólk 

um að við 
sitjum ekki 

auðum 
höndum. 
Friðrik Smári 
Björgvins son 

yfirlögregluþjónn í 
Reykjavík

ALÞINGI Reynt var að semja um 
afdrif stjórnarskrármálsins 
í gær. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins var sú hugmynd 
rædd að greidd yrðu atkvæði 
um að breyta breytingarákvæði 
stjórnarskrár. Ekki er komin nið-
urstaða í málið.

Nokkrir þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins lögðu fram dagskrártil-
lögu í gær að málefni Bakka yrðu 
fremst á dagskrá næsta þing-
fundar. Í kjölfar hennar var fundi 
frestað og síðan ítrekað fram á 
kvöld. Þing hafði ekki enn komið 
saman á ný þegar Fréttablaðið 
fór í prentun. - kóp

Þingfundi frestað ítrekað:

Breytingar-
ákvæðið undir

SPURNING DAGSINS

NÁTTÚRA Allstór sinubruni varð 
í Vatnsmýrinni á sunnudag og 
sina brennur víða um land. Þann-
ig börðust í gær 30 slökkviliðs-
menn og þyrla við sinueld í Lund-
areykjadal í Borgarfirði, en tök 
náðust ekki á honum fyrr en 
undir kvöld. 

Fuglafræðingur segir að áhrif á 
fugla séu lítil sem engin á þessum 
tíma, enda margar tegundir ekki 
komnar til landsins og varp ekki 
hafið. Sinubrunar geta hins vegar 
haft áhrif á sumar tegundir fugla 
sem sækja á sama varpsvæðið ár 
eftir ár.  

„Algengustu mófuglarnir eru 
ekki komnir til landsins svo 
skaði af sinueldum er ekki telj-
andi. Hins vegar eru mófuglar, 
eins og lóur og spóar, tryggir átt-
högum sínum; sömu varppörin 
koma á sömu svæðin ár eftir ár. 
Ef sinubrunar eru umfangsmikl-
ir þá geta þeir rýrt möguleika 
fuglanna á hentugum hreiður-
stað. En í lok mars er ekki hægt 
að skilgreina sinubruna sem 
stórt vandamál fyrir fuglana,“ 
segir Gunnar Þór Hallgrímsson, 
fuglafræðingur og forstöðumaður 
Náttúrustofu Suðvesturlands.

Slökkviliðið á höfuðborgar-
svæðinu var kallað út í fyrrinótt 
vegna mikils sinubruna í grennd 
við Öskju og Norræna húsið í 
Vatnsmýrinni. Töluverðan tíma 
tók að ráða niðurlögum eldsins og 
brann nokkur hundruð fermetra 
svæði. Fréttir eru einnig af sinu-
brunum víða á Suðurlandi undan-
farna daga; undir Eyjafjöllum og 
víðar.

Gunnar segir að frá byrjun maí 
sé annað upp á teningnum því 
þá fara fyrstu fuglarnir að gera 

sig líklega til varps; um miðjan 
mánuðinn fari svo fyrstu eggin 
að detta. 

Hvað stað eins og Vatnsmýrina 
varðar, en þar halda fuglar sig 
lengi á afmörkuðum stað, segir 
Gunnar að þar geti áhrifin verið 
meiri, til dæmis rýri sinubruni 
möguleika fuglanna til að hyljast. 
„En þegar brennur þá getur það 
verið til bóta fyrir ýmsar tegund-
ir, tímabundið alla vega. Ástæð-
an er að undir sinunni er græna 
grasið og fuglar, eins og gæsin, 
sækja í nýgræðinginn sem þá er 
aðgengilegri,“ segir Gunnar.

Gunnar tekur dæmi af stóra 
sinubrunanum á Mýrum árið 
2006. „Fyrst eftir brunann var 
meira af fugli inni á brunna 

svæðinu en í kring, sennilega 
vegna meira fæðuframboðs og á 
það líka við um smádýralíf.“

 svavar@frettabladid.is

Áhrif sinubruna ekki 
teljandi snemma árs
Víða brennur sina í þurrkum undanfarinna daga. Fuglafræðingur segir áhrif 
á fuglalíf ekki teljandi, enda margar tegundir ókomnar. Tímabundið geta sinu-
brunar auðveldað fugli fæðuöflun. Í byrjun maí eru sinubrunar vandamál.

SINUBRUNI  Fuglar eiga það til að sækja í brennd svæði því auðveldara er fyrir þá 
að ná sér í grastuggu þegar sinan er brunnin burt.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Ef sinubrunar eru 
umfangsmiklir þá geta 

þeir rýrt möguleika 
fuglanna á hentugum 

hreiðurstað. En í lok mars 
er ekki hægt að skilgreina 

sinubruna sem stórt 
vandamál fyrir fuglana 

Gunnar Þór Hallgrímsson 
fuglafræðingur og forstöðumaður 

Náttúrustofu Suðvesturlands

RÚSSLAND, AP Saksóknarar og skattayfirvöld í Moskvu gerðu í gær húsleit 
á skrifstofum Amnesty International og fleiri mannréttindasamtaka.

Samtökin segjast hafa fundið fyrir vaxandi þrýstingi og telja hann lið í 
herferð Vladimírs Pútín forseta gegn gagnrýnisröddum.

Sergei Nikitin, formaður Amnesty í Rússlandi, segir að við leitina hafi 
samtökin verið krafin um skjöl, sem eiga að vera í fórum hins opinbera 
hvort eð er.  - gb

Pútín sagður í herferð gegn gagnrýnisröddum:
Gerðu húsleit hjá Amnesty

TALAR VIÐ FJÖLMIÐLA  Sergei Nikítín, yfirmaður Amnesty International í Rúss-
landi, ræðir við fjölmiðla eftir leit saksóknara og skattayfirvalda á skrifstofum sam-
takanna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



EIN HRAÐASTA
GATA Í HEIMI

HEFÐBUNDIN SÍMALÍNA (t.d. ADSL og Ljósnet)

- Miklu hægari tenging frá húsi en að því.
- Ennþá hægari tenging ef langt er í símstöð.
- Byggir á gamalli tækni og kopartengingu.

LJÓSLEIÐARI

- 100 Mb/sek. í báðar áttir - á sama tíma!
- Ekkert „allt að“. Bara alltaf hámarkshraði.
- Öflugasta fjarskiptatenging sem býðst.

Hvers vegna ættir þú að sætta þig við gamla og hægvirka símalínu ef hægt er að fá 
síma, net og sjónvarp gegnum ljósleiðara á hámarkshraða á sama verði?  
 
Býrð þú við eina hröðustu götu í heimi? 
Kynntu þér málið á www.ljosleidarinn.is

HELLUVAÐ, REYKJAVÍK

ÞÚ FINNUR MUNINN 
ÞEGAR ÞÚ FÆRÐ ÞÉR LJÓSLEIÐARA
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LEIÐRÉTT

Rangt var farið með flugtölur frá árinu 
2012 á mynd í blaðinu í gær. Þar átti 
að vera talað um flugfélög sem fljúga 
um íslenska flugstjórnarsvæðið, en 
ekki flugfélög sem millilenda á Íslandi. 
Beðist er velvirðingar á mistökunum. 

HÚSNÆÐISMÁL Íbúðalánasjóður 
(ÍLS) hefur gefið það út að allar 
íbúðarhæfar íbúðir í eigu hans í 
blokkum á Selfossi séu í útleigu. 
Fjallað hafði verið um að íbúðir í 
eigu sjóðsins stæðu auðar á meðan 
skorti félagslegt húsnæði.

Í tilkynningu sjóðsins segir að 
umræddar blokkir hafi reynst í 
verra ásigkomulagi en gert var ráð 
fyrir. Langflestar íbúðir sem ÍLS 
tekur yfir þarfnist lagfæringa og 
þegar þeim sé lokið sé þeim komið 
í útleigu eins fljótt og unnt er. Ekki 
sé forsvaranlegt að leigja út lélegar 
íbúðir. Engar leiguhæfar eignir 
sjóðsins standi auðar. - kóp

ÍLS leiðréttir misskilning:

Allar nothæfar 
íbúðir í leigu

SELFOSS  Íbúðarlánasjóður uppástendur 
að engar leiguhæfar íbúðir í hans eigu 
standi auðar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMGÖNGUR Flugfélagið Ernir 
hefur hafið sölu á flugi til Vest-
mannaeyja um næstu verslunar-
mannahelgi. Í fyrra hófst miðasala 
í maí og er þetta því töluvert fyrr 
en áður. Í tilkynningu frá félaginu 
segir að ákvörðunin hafi verið 
tekin sökum mikillar eftirspurnar. 

„Má því gera ráð fyrir  miklum 
fjölda gesta sem fer fljúgandi á 
þessa flottu hátíð þeirra Eyja-
manna,“ segir í tilkynningunni. Nú 
þegar hafa margar aukaferðir til 
Eyja verið settar upp hjá Erni.  - sv

Mikil eftirspurn hjá Erni: 

Byrjað að selja 
á Þjóðhátíð

SAMFÉLAGSMÁL Fjölskylduhjálp 
Íslands biður alla þá sem sækja til 
þeirra mataraðstoð að koma með 
burðarpoka eða töskur með sér 
sökum skorts á pokum. Fjölskyldu-
hjálpin hyggst standa fyrir poka-
söfnun á næstunni.

Í tilkynningu frá Fjölskyldu-
hjálpinni segir að þaðan hafi verið 
afgreiddir um 90.000 matarpokar 
árið 2011 en fyrirtæki hafa gefið 
alla poka síðastliðinn áratug.

Mataraðstoð verður í Eskihlíð í 
Reykjavík á morgun frá kl. 14 til 
16.30 og Grófinni í Reykjanesbæ 
frá kl. 16 til 18. Hársnyrting er í 
boði í Eskihlíðinni frá kl. 11 til 16 á 
morgun.  - þj

Matarúthlutun á morgun:

Pokaskortur hjá 
Fjölskylduhjálp

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Skírdagur
Fremur hæg breytileg átt.

HÆGLÆTISVEÐUR  næstu daga með lítilsháttar úrkomu á víð og dreif en nokkuð 
björtu veðri inn á milli. Hægt kólnandi þó hiti breytist ekki mikið.
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KOSNINGAR Gísli Tryggvason, tals-
maður neytenda, kveðst ekki hafa 
verið í fríi frá störfum vegna fram-
boðs síns fyrir Dögun þótt ekki hafi 
birst frétt á vef embættis hans síðan 
21. desember. „Það hefur bara verið 
lítið að frétta,“ segir Gísli, sem gerir 
ráð fyrir að taka sér frí frá störfum 
í apríl vegna framboðsins. Alþing-
iskosningarnar verða haldnar 27. 
apríl. „Ég á eftir að ræða það við 
ráðherra,“ greinir Gísli frá.

Talsmaður neytenda kveðst ekk-
ert hafa frétt nánar um tillöguna 

um að embætti hans verði lagt 
niður. Greint var frá því í lok síð-
astliðins árs að starfshópur um 
skipulag neytendamála, sem inn-
anríkisráðherra skipaði, hefði lagt 
til að embættið yrði lagt niður og 
málaflokkurinn styrktur með 
öðrum hætti.

Embætti talsmanns neytenda 
var stofnað í júlí 2005. Samkvæmt 
lögum ber talsmanninum að standa 
vörð um hagsmuni og réttindi neyt-
enda og stuðla að neytendavernd, að 
því er segir á vef embættisins.

Í lögum um 
Neytendastofu 
og ta lsmann 
neytenda segir 
að talsmaður 
neytenda skuli 
gefa  á rlega 
sk ý r s lu  u m 
starfsemi sína á 
liðnu almanaks-
ári. Skýrsluna 
skuli prenta og 

birta opinberlega. Það hefur Gísli 
aldrei gert.

„Ég hef ekki gert ráð fyrir þessu 
í fjárhagsáætlun og ekki lagt í 
þann kostnað. Ég geri ekki ráð 
fyrir að mikil eftirspurn sé eftir 
prentaðri skýrslu. Allar upplýs-
ingar birtast á vefnum nema árs-
reikningur. Það mætti hins vegar 
íhuga að birta auglýsingu í fjöl-
miðlum með helstu upplýsingum. 
Þannig kæmist embættið ódýrt frá 
þessu.“

Gísli kannast ekki við að hafa 
fengið athugasemdir frá ráðuneyt-
inu vegna vanskilanna.  - ibs

Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, gerir ráð fyrir að fara í frí í apríl vegna framboðs síns:

Á eftir að ræða við ráðherra um leyfið

GÍSLI 
TRYGGVASON

FJÖLSKYLDUHJÁLPIN  Skjólstæðingar 
eru beðnir um að taka með sér burðar-
poka vegna matarúthlutunar á morgun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FJARSKIPTI
Fá ekki að hækka póstgjöld
Póst- og fjarskiptastofnun hefur frestað 
gildistöku hækkunar Íslandspósts á 
gjaldskrá fyrir sendingar á bilinu 51 til 
2.000 grömm. Ákvörðun stofnunarinn-
ar kemur í kjölfar kvörtunar frá Árvakri, 
útgáfufélagi Morgunblaðsins. Stofnunin 
telur að ekki hafi verið gerð nægileg 
grein fyrir forsendum hækkunarinnar.

NOREGUR Litlu mátti muna að illa 
færi fyrir manni og konu þegar 
trylltur hvítabjörn reyndi að brjót-
ast til inngöngu í kofa þar sem 
þau voru stödd við Hornsund á 
Svalbarða á sunnudag. Maðurinn 
skaut björninn og drap hann með 
skammbyssu.

Fólkið, sem er á fimmtugsaldri 
er búsett á Svalbarða og var vel 
útbúið. Í norskum miðlum kemur 
fram að fólkið reyndi fyrst að fæla 
björninn, sem var karldýr, í burtu, 
en hann gerðist sífellt ágengari 
þar til hann réðist á kofann og 
reyndi að troða sér inn um glugga.

Arild Lyssand, yfirlögreglu-
þjónn á Svalbarða, segir í sam-
tali við Fréttablaðið að parið hafi 
reynt  allt til að fæla björninn 
burtu, meðal annars hafði konan 
skotið fjórum neyðarblysum að 
birninum, sem lagði alltaf aftur til 
atlögu og var kominn hálfur inn í 
kofann. Maðurinn lagði svo björn-
inn að velli með því að skjóta hann 
einu skoti í augað með 44 kalíbera 
skammbyssu.

Hvítabirnir eru nokkuð algengir 
á þessum slóðum, og eru alfriðað-
ir nema um nauðvörn sé að ræða. 
Það er þó ekki algengt að til þess 
þurfi að koma, enda eru um tvö 
ár síðan björn var síðast felldur á 
Svalbarða.

Lars Erik Alfheim, aðstoðar-
sýslumaður á Svalbarða sagði í 
samtali við Aftenposten að ekkert 
benti til annars en að um nauðvörn 
hafi verið að ráð í þessu tilfelli.

„Þau virðast hafa reynt flest-
allt annað, en björninn bara gaf 
sig ekki.“

Alfheim sagði ekki auðvelt að 
segja hversu algengt sé að birnir 
reyni að brjótast inn í kofa með 
þessum hætti, eða hvað hafi drifið 
hann áfram.

„Hann hefur kannski verið á 
höttunum eftir æti, en það er mjög 
erfitt að gefa sér nokkuð um fram-
ferði hvítabjarna.“

 thorgils@frettabladid.is

Skutu hvítabjörn til 
bana í nauðvörn
Maður skaut og drap hvítabjörn sem var að brjótast inn í kofa á Svalbarða á 
sunnudag. Kona sem var með manninum í kofanum hafði skotið fjórum neyðar-
blysum að birninum án árangurs áður en maðurinn skaut dýrið með skammbyssu.

MÁTTI LITLU MUNA  Hvítabjörninn var kominn hálfur inn í kofann þegar hann var 
felldur með skammbyssuskoti. Þetta er í fyrsta sinn í tvö ár sem björn er drepinn á 
Svalbarða.  MYND/ARILD LYSSAND

■ Hvítabjörninn sem var felldur á sunnudag var 209 sentimetra langt karldýr 
sem vó rúm 300 kíló, en hvítabirnir geta orðið allt að 800 kíló á þyngd og 
eru stærsta rándýr sem lifir á landi. Þeir eru giska algeng sjón á Svalbarða, 
sem er ein nyrsta mannabyggð í heimi. 

■ Samkvæmt vef Náttúrufræðistofnunar er talið að hvítabirnir í heiminum 
séu á bilinu 20.000 til 25.000 talsins. Þeir hafa verið alfriðaðir frá árinu 
1973, en þó má skjóta birni á Svalbarða ef um nauðvörn er að ræða.

■ Tvö ár eru síðan hvítabjörn var síðast felldur á Svalbarða, en sumarið 2011 
réðist karldýr á tjaldbúðir breskra unglinga og drap sautján ára pilt og 
særði fjóra aðra áður en flokksstjórinn náði að skjóta dýrið. 

■ Hvítabirnir hafa slæðst nokkrum sinnum hingað til lands í áranna rás. Á 
vef Náttúrufræðistofnunar segir að heimildir séu fyrir því að tæplega 600 
dýr hafi sést frá upphafi Íslandsbyggðar. 27 dýr sáust hér á landi frosta-
veturinn mikla 1917-18.

Hvítabjörn drap breskan ungling



Hagkaups hamborgarhryggur
· SÉRVALINN AF FAGMÖNNUM
· ÞARF EINUNGIS AÐ ELDA Í OFNI
· SALT MINNI

Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn verði 
óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan 
hrygg samkvæmt ströngum gæðastöðlum Hagkaups.

Ferskur íslenskur kalkúnn
Kalkúnninn hefur smám saman verið að ryðja sér til rúms á 
veisluborðum Íslendinga. Það er gaman að elda kalkún, því 
möguleikar í fyllingum og meðlæti eru óendanlega margir 
og ekki skemmir fyrir að kjötið bragðast einstaklega vel. 
Kjötið er fitusnautt, létt í maga og án nokkurra aukaefna.

Hagkaups veislulæri
Við notum eingöngu sérvalin lambalæri sem eru krydduð 
með fersku rósmarín, steinselju, timian, söxuðum hvítlauk, 
sítrónu, chili pipar, salti og olíu. Útkoman er einstök. 
Hentar hvort sem er í ofninn eða á grillið. 

Hagkaups smjörsprautað kalkúnaskip
Í fjöldamörg ár hefur Hagkaup boðið upp á 
smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti 
og hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er 
tilbúið beint í ofninn og eldamennskan ofur einföld.

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

Páskasteikin
fæst í Hagkaup

Framleitt fyrir
Hagkaup Reykjavík

Við notum eingöngu sérvalin lambalæri sem eru krydduð 
með fersku rósmarín, steinselju, timian, söxuðum hvítlauk, 

sítrónu, chili pipar, salti og olíu. Útkoman er einstök. 
Hentar hvort sem er í ofninn eða á grillið. 

Eldunaraðferð fyrir ofn:  
Setjið lærið í miðjan ofninn á 200°C í 30 mínútur, lækkið
þá hitann í 150°C og eldið áfram í u.þ.b. 60 mínútur eða

þar til kjarnhiti lærisins sýnir á kjötmæli 63°.

Mikilvægt er að láta lærið standa í u.þ.b. 10 mínútur á
borði eftir eldun áður en lærið er skorið. 

Verði ykkur að góðu.

VEISLULÆRI

HAGKAUP
MÆLIR 

MEÐ

HAGKAUP

Þarf ekki 
að sjóða!

Aðeins 90 mín. 
í ofni!

SALT 
MINNI
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VEISTU SVARIÐ?

1. Vel tenntar höfuðkúpur hvaða dýra 
fundust í fjöruferð á Snæfellsnesi 
nýverið?
2. Hversu margir farþegar fóru um 
Reykjavíkurfl ugvöll í fyrra?
3. Hvað heitir leikmaðurinn og þjálf-
arinn sem varð bikarmeistari bæði í 
karla- og kvennafl okki í blaki?

SVÖR: 

1. Rostunga 2. 363 þúsund. 3. Elsa Sæný 
Valgeirsdóttir.

Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur 
og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði 
í hvora nös 3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös 
á sólarhring. Snýttu þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta 
kraganum niður að flöskunni. Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu 
sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið. Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir 
einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku. 
Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, næmur fyrir adrenvirkum efnum, 
ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan eða hraðan 
púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki 
ná til né sjá. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. 
Markaðsleyfishafi:Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Fáðu þér íslenskt gott kex 
 með chilli- eða hvítlauksbragði.

Bættu við bragðgóðum íslenskum osti,
 smá af sultu og njóttu þess.

KÝPUR Kýpverskir ráðamenn segja 
samkomulagið sem tókst snemma 
í gærmorgun vera sársaukafullt. 
Þríeyki Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins og seðlabanka Evrópu-
sambandsins hefur fallist á að veita 
Kýpverjum neyðarlán upp á tíu 
milljarða evra, jafnvirði um það bil 
1.600 milljarða króna, gegn því að 
næststærsti banki landsins fari að 
stórum hluta í gjaldþrotameðferð. 

„Þetta þýðir ekki að við séum búin 
að sigrast á þessu, heldur hefur okkur 
í raun tekist að koma í veg fyrir 
brottför af evrusvæðinu, sem hefði 
haft skelfilegar afleiðingar,“ höfðu 
fjölmiðlar eftir Michalis  Sarris, fjár-
málaráðherra Kýpur. Samkomulagið 
felur í sér að innistæður umfram 100 
þúsund evrur í Laiki-bankanum muni 
líklega að stórum hluta tapast. Stór 
hluti innistæðnanna var í eigu rúss-
neskra auðjöfra, sem hafa notfært 
sér Kýpur sem skattaskjól.  Almenn-
ingur á Kýpur sleppur hins vegar að 
mestu með skrekkinn, því innistæð-
ur upp að 100 þúsund evrum verða 
fluttar í annan banka og njóta fullrar 
tryggingar.

Þetta er í fyrsta sinn sem Evrópu-
sambandið fellst á að láta innistæðu-
eigendur taka á sig hluta tapsins. Á 
Grikklandi voru það á endanum fjár-
festar sem tóku á sig hluta tapsins, 
og þurfti að fá samþykki þeirra til. 
En ekki var hróflað við innistæðum 
í grískum bönkum, ekki frekar en á 
Írlandi, Spáni eða í Portúgal.

Óttast er að þetta fordæmi geti 
haft áhrif á auðjöfra víða um heim, 
sem muni hér eftir hika við að geyma 
fé sitt á bankareikningum í aðildar-
ríkjum Evrópusambandsins.

Afleiðingarnar á Kýpur eru meðal 
annars þær að bankakerfi landsins 
skreppur verulega saman, fer úr því 
að vera áttföld landsframleiðsla niður 
í viðráðanlega stærð. Jafnframt verð-
ur Kýpur af þeim tekjum sem hafa 
komið frá því að vera skattaskjól.

 gudsteinn@frettabladid.is

Neyðarlánið bjargar 
Kýpur fyrir horn
Kýpur fær tíu milljarða evra úr neyðarsjóði Evrópusambandsins, sem dugar til að 
ríkisskuldir Kýpur fara niður í 140 prósent af landsframleiðslu. Frekari samdráttur 
heldur þó áfram að hækka þetta hlutfall, svo brátt gæti þurft fleiri neyðarlán.

BANKASTARFSFÓLK MÓTMÆLIR  Starfsfólk Laiki-bankans á Kýpur hefur tekið 
þátt í mótmælum fyrir utan þinghúsið í Nikosíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kýpur er eyja í austanverðu Miðjarðarhafinu, litlu minni en Vestfirðir að 
stærð. Þar býr rúmlega milljón manns og eru um 800 þúsund þeirra grísk-
ættaðir en hinir flestir af tyrkneskum uppruna. Árið 1974 reyndi herfor-
ingjastjórnin á Grikklandi að innlima Kýpur í Grikkland. Tyrkir brugðust 
ókvæða við, hertóku tyrkneska hluta eyjunnar og æ síðan hefur eyjan 
verið tvískipt. Gríski hlutinn fékk inngöngu í Evrópusambandið árið 2004 
og tók upp evruna árið 2008.

➜ Tvískipt eyja í Miðjarðarhafinu

Í meira en viku hafa stjórnvöld á Kýpur leitað logandi ljósi að 5,8 
 milljörðum evra, ríflega 900 milljörðum króna, sem Evrópusambandið 
krefst að verði mótframlag Kýpverja gegn tíu milljarða evra neyðarláni, 
sem vonast er til að geti bjargað bönkunum á Kýpur frá falli og ríkis-
sjóðnum frá því að fara í greiðsluþrot.

Fyrst var hugmyndin sú að leggja skatt á allar innistæður í kýpverskum 
bönkum. Þeirri hugmynd var hafnað af kýpverska þinginu á þriðjudaginn í 
síðustu viku. 

Á endanum varð niðurstaðan sú að næststærsta banka landsins, Laiki-
bankanum, verði skipt upp í tvo banka, slæman og góðan. 

Í „góða bankann“ verði flutt bæði þau lán, sem fullvíst þykir að verði 
í skilum, og bankainnistæður upp að 100 þúsund evrum, eða um 16 
milljónum króna. Þessi banki verði síðan sameinaður Kýpurbanka, sem er 
stærsti banki landsins.

„Slæmi bankinn“ fari hins vegar í gjaldþrotameðferð, en í honum verði 
skilin eftir þau lán, sem óvíst er að innheimtist, og sá hluti innistæðna 
sem er umfram 16 milljón króna lágmarkstryggingu. 

Þetta á að tryggja 4,2 milljarða evra upp í mótframlagið.

➜ Banka skipt í „góðan“ og „slæman“

Krísan á Kýpur

HALLDÓR
BALDURSSON

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag

LÖGREGLUMÁL Tvær konur voru 
fyrir helgi kærðar fyrir vörslu 
fíkniefna. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu stöðvaði konurnar, sem eru 
mæðgur, í bifreið í austurhluta 
Reykjavíkur um kvöldmatarleyti 
á fimmtudag. Þegar heim til 
mæðgnanna var komið fundust 
þar fíkniefni. Ung börn voru á 
heimilinu og var Barnaverndar-
nefnd sett í málið.  - sv

Ung börn á heimilinu:

Mæðgur voru 
með fíkniefni 
í fórum sínumDANMÖRK Tveir danskir bræður 

af sómölskum uppruna voru í gær 
dæmdir fyrir héraðsdómi í Árósum 
í þriggja og hálfs árs fangelsi hvor 
um sig fyrir að hafa sótt æfinga-
búðir fyrir hryðjuverkamenn. Um 
tímamótadóm er að ræða þar sem 
aldrei fyrr hefur verið dæmt eftir 
þessum lagabókstaf, sem var tek-
inn í lög árið 2006.

Bræðurnir sem eru 24 og 19 
ára gamlir hafa búið í Danmörku 
í 16 ár og eru danskir ríkisborg-
arar, búsettir í Árósum. Sá eldri er 

dæmdur fyrir að hafa sótt æfinga-
búðir Al-shabaab hryðjuverkasam-
takanna rétt utan við Mógadisjú í 
Sómalíu í fyrravetur, en hinn er 
dæmdur samsekur fyrir að hafa 
stutt bróður sinn bæði fjárhags-
lega og andlega.

Sá eldri, sem hefur setið í gæslu-
varðhaldi í tíu mánuði, hafnar 
málatilbúnaðinum og segist hafa 
verið í Sómalíu að heimsækja 
skyldmenni.

Bræðurnir hafa báðir áfrýjað 
dómnum.  - þj

Tveir danskir bræður urðu þeir fyrstu til að fá dóm fyrir hryðjuverkaþjálfun:

Tímamótadómur í Danmörku

FRÁ ÁRÓSUM   Tveir danskir bræður af 
sómölskum uppruna voru í gær dæmdir 
í héraðsdómi í Árósum fyrir að hafa sótt 
þjálfun fyrir hryðjuverkamenn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÞORGILS

SLYS Talið er að eldri og reyndari 
fallhlífarstökkvarinn sem lést í 
slysi í Flórída á laugardag, hafi 
reynt að koma hinum yngri til 
bjargar í stökkinu. Mennirnir lét-
ust báðir þegar þeir skullu til jarð-
ar, en aðalfallhlífar þeirra opnuð-
ust ekki og varabúnaðurinn ekki 
fyrr en of seint. 

Lögreglan í Tampa í Banda-
ríkjunum rannsakar enn tildrög 
slyssins, en fram kom í fjölmiðl-
um vestanhafs í gær að ekkert 
benti til þess að nokkuð saknæmt 
hafi átt sér stað. Lögreglan rann-
sakar meðal annars efni úr mynd-
bandsupptökuvél sem annar fall-

hlífarstökkvarinn var með á 
hjálmi sínum. Mennirnir voru 
báðir íslenskir og hluti af fallhlíf-
arklúbbnum Í frjálsu falli, sem 
skipulagði ferðina til Bandaríkj-
anna.  

Hjörtur Blöndal, formaður 
klúbbsins, sagði í samtali við Rík-
isútvarpið í gær að hópnum hafi 
verið boðin áfallahjálp á sunnu-
dag, en hún hafi verið afþökkuð. 
Þau hafi haldið góðu sambandi við 
fjölskyldur hinna látnu á Íslandi 
og að ákvörðun hafi verið tekin 
um að halda kyrru fyrir á Flórída 
og halda áfram að stökkva. 

„Það er það sem Andri og Örvar 

hefðu viljað,“ sagði Hjörtur í sam-
tali við Ríkisútvarpið.

Mennirnir sem létust hétu Andri 
Már Þórðarson, 25 ára, og Örvar 
Arnarson, 40 ára. Báðir ókvæntir 
og barnlausir. Andri var í námi hjá 
Örvari.   - sv

Lögreglan skoðar myndband úr öryggishjálmi annars stökkvarans:

Reyndi að bjarga nemanum

ÖRVAR 
ARNARSSON

ANDRI MÁR 
ÞÓRÐARSON



VIÐ MÆLUM MEÐ
NOTKUN ÖRYGGISNETS

VORIÐ NÁLGAST!
GRÍÐARLEGT ÚRVAL AF VORLEIKFÖNGUM
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-25 %af öllumTRAMPÓLÍNUMog aukahlutum

240 CM

20.249
TRAMPÓLÍN, ÖRYGGISNET

FYLGIR EKKI MEÐ

SPARIÐ 6.750

366 CM

28.499
TRAMPÓLÍN, ÖRYGGISNET

FYLGIR EKKI MEÐ

SPARIÐ 9.500

426 CM

32.249
TRAMPÓLÍN, ÖRYGGISNET

FYLGIR EKKI MEÐ

SPARIÐ 10.750

SÉRLEGA 
STERKBYG

GÐ

TRAMPÓLÍN



6.105
daga voru sak-
borningarnir sex 
samtals í gæslu-
varðhaldi vegna 
málanna. 
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SKÝRSLA STARFSHÓPS UM GUÐMUNDAR- OG GEIRFINNSMÁLIN

RENAULT KANGOO DÍSIL
EYÐSLA 4,9 L / 100 KM*

VINSÆLIR
ENDA SPARNEYTNIR ATVINNUBÍLAR

RENAULT TRAFIC DÍSIL
EYÐSLA 6,9 L / 100 KM*

RENAULT MASTER DÍSIL
EYÐSLA 8,0 L / 100 KM*
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BL ehf. Sævarhöfða 2 / 525 8000

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 
Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – Bílasala Akureyrar / 461 2533

www.renault.is

RENAULT – Í LIÐI MEÐ ATVINNUREKENDUM Í 100 ÁR.
Það er ekki að undra að Renault sé stærstur á sviði sendibíla í Evrópu. 
Eftir meira en 100 ár í bransanum vita þeir hjá Renault hvað skiptir máli 
þegar bíllinn er vinnustaðurinn þinn: áreiðanleiki, sveigjanleiki og ekki
síst þægindi.

TRAFIC STUTTUR 

VERÐ FRÁ: 3.418.327 KR. ÁN VSK.

2,0 DÍSIL - 115 HÖ VERÐ: 4.290.000 KR. M. VSK.

MASTER MILLILANGUR 

VERÐ FRÁ: 4.292.821 KR. ÁN VSK.

2,3 DÍSIL - 125 HÖ VERÐ: 5.390.000 KR. M. VSK.

KANGOO II EXPRESS 

VERÐ: 2.541.833 KR. ÁN VSK.
1,5 DÍSIL - 90 HÖ VERÐ: 3.190.000 KR. M. VSK.

1 Lengd einangrunarvistar og 
tíðar og langar yfirheyrslur. 

2 Einstaklingsbundnir áhættu-
þættir.

3 Tíð óformleg samskipti rann-
sakenda við sakborninga á 

meðan á rannsókn stóð, svo sem 
heimsóknir í klefa og ferðir með þá 
út úr fangelsinu.

4 Fjöldi samprófana, sem gat ýtt 
undir að sakborningar breyttu 

framburði sínum, aðeins vegna 
áhrifa annarra sakborninga. 

5 Fjöldi vettvangsferða og tilrauna 
til að leita að líkum Guðmundar 

og Geirfinns.

6 Takmörkuð aðstoð lögmanna, 
en ljóst er að sakborningar 

fengu sjaldan að ræða einslega við 
lögmenn sína og dæmi eru um að 
þeim hafi beinlínis verið neitað um 
aðgang að lögmönnum. 

7 Óttinn við að gæsluvarðhaldið 
yrði framlengt ef  rannsakendur 

væru ekki sáttir við framburð 
þeirra. 

8 Fangaverðir ræddu í einhverj-
um tilvikum við sakborninga 

um atvik málanna og fóru með 
rannsakendum að leita að líkunum. 
Yfirfangavörður var mikið inni í 
rannsókn málsins og ræddi bæði 
við rannsakendur og sakborninga. 

9 Svo virðist sem rannsakendur 
hafi haft „rörsýn“ við rannsókn 

og haft fyrirfram skoðun á sekt 
sakborninga og neikvæð viðhorf til 
sumra, einkum Sævars og Kristjáns 
Viðars.  

9 ATRIÐI SEM DRAGA ÚR ÁREIÐANLEIKA JÁTNINGA

Hafið er yfir allan skynsamleg-
an vafa að framburður og játn-
ingar Erlu Bolladóttur, Sævars 
Ciesielskis, Kristjáns Viðars Við-
arssonar, Tryggva Rúnars Leifs-
sonar, Alberts Klahn Skaftason-
ar og Guðjóns Skarphéðinssonar 
í Guðmundar- og Geirfinnsmál-
unum voru óáreiðanlegir. Þetta 
er megin niðurstaða sálfræðilegs 
mats í nýrri 500 blaðsíðna skýrslu 
starfshóps innanríkisráðuneyt-
isins um málin, sem kynnt var 
í gær. Sálfræðingarnir Gísli H. 
Guðjónsson og Jón Friðrik Sig-
urðsson gerðu sálfræðimatið. 

Starfshópurinn telur í ljósi 
þessa „veigamiklar ástæður fyrir 
því að málin verði tekin upp á ný“. 
Hópurinn tiltekur þrjár mögu-
legar leiðir til endurupptöku 
málsins. Í fyrsta lagi muni ríkis-
saksóknari meta hvort tilefni sé 
til aðgerða af hálfu ákæruvalds-
ins, í öðru lagi að sakborningarnir 
leiti sjálfir eftir því að málin verði 
tekin upp aftur og að það yrði stutt 
með opinberu fé, og í þriðja lagi 
að lagt verði fram frumvarp á 
Alþingi sem mæli fyrir um end-
urupptöku málsins. 

Það sem er mjög óvenjulegt við 
rannsókn málanna er hin langa 
einangrunarvist sakborninga í 
gæsluvarðhaldi og vald rannsókn-
ardómaranna til að úrskurða þá 
aftur og aftur í varðhald. „Vitað er 
að löng einangrunarvist getur haft 
alvarleg áhrif á hugsun fólks og 
líðan. Þekkt einkenni eru óróleiki, 
ruglástand, einbeitingarerfiðleik-
ar, óskýr hugsun, brenglað raun-
veruleikaskyn og svefntruflanir. 
Rannsóknir sýna einnig að langar 
yfirheyrslur leiða oft til þess að 
fólk gefur falskar játningar.“

Ljóst er af dagbókum Síðu-
múlafangelsisins að sakborning-
arnir sex voru yfirheyrðir mjög 
oft, mun oftar en skýrslur eru til 
um. Talað var við þá óformlega 
og í klefum þeirra, stundum að 
næturlagi og iðulega mjög lengi. 
„Þetta er alvarlegur galli á með-

ferð sakamála og sýnir að alls 
ekki er unnt að treysta eingöngu 
á fyrir liggjandi skýrslur við mat 
á framburði sakborninga,“ segir 
í skýrslunni. „Slík vinnubrögð 
rannsakenda auka mjög hættu á að 
sakborningar játi aðild að málum 
sem þeir hafa hvergi komið nærri 
og hafa enga þekkingu á.“

Mjög áberandi er hversu mikið 
ósamræmi var á milli sakborn-
inga og hversu mikið og oft þeir 
breyttu framburði sínum, að því 

er fram kemur í skýrslunni. Þetta 
hafi lögreglumenn túlkað sem til-
raunir sakborninga til að flækja 
málin. „Það er eins og rannsak-
endurnir hafi ekki litið á aðra 
möguleika en sekt sakborning-
anna. Mun líklegra er að ósam-
ræmið hafi stafað af þekkingar-
leysi sakborninganna á málunum 
og að þeir hafi hvergi komið þar 
nálægt,“ segir í niðurstöðum sál-
fræðinganna. 

 thorunn@frettabladid.is

Geirfinnsmál verði 
tekið upp aftur 
Hafið er yfir allan skynsamlegan vafa að framburður allra sakborninga í Guð-
mundar- og Geirfinnsmálunum hafi verið óáreiðanlegur. Ekki átti að leggja þá til 
grundvallar. Sálfræðingar segja líklegt að þeir hafi „hvergi komið þar nálægt“.

Ljóst er að Hæstiréttur hafði ekki nægi-
lega góða yfirsýn yfir aðgerðir lögreglu við 
rannsókn Guðmundar- og Geirfinnsmála, 
að mati starfshópsins. Ýmsir gallar hafi 
legið fyrir á rannsókn lögreglu þegar dómur 
Hæstaréttar féll árið 1980. 

Hópurinn segir að slá megi því föstu að yfir-
heyrslur og viðtöl hafi verið margfalt fleiri en 
gögn gáfu til kynna. Réttur sakborninga til að 
njóta lögfræðilegrar aðstoðar hafi verið fyrir 
borð borinn oftar en dómstólar héldu, aðeins 
séu örfá dæmi í fangelsisdagbókum um að 
lögmenn hafi verið viðstaddir yfirheyrslur. 

Þá sést á yfirheyrsluskýrslu að framburður 
sexmenninganna í einangrun barst á milli 
þeirra. Þau fengu þannig upplýsingar um 

rannsóknartilgátur lögreglunnar. Lögreglan 
hafi litið svo á að hlutverk hennar væri að 
samræma framburðina, og einblínt of mikið á 
sekt þeirra. 

 Neikvætt og fordómafullt viðhorf 
fangavarða í garð sakborninga, einkum Sævars 
Ciesielski og Kristjáns Viðars Viðarssonar, og 
sérstakt andrúmsloft og spenna í Síðumúla-
fangelsi jók jafnframt álag á sakborninga í 
Guðmundar- og Geirfinnsmálunum. 

Starfshópinn skipuðu Arndís Soffía Sig-
urðardóttir, formaður, Haraldur Steinþórsson 
og Jón Friðrik Sigurðsson. Auk þess störfuðu 
réttarsálfræðingurinn Gísli Guðjónsson og lög-
fræðingurinn Valgerður María Sigurðardóttir 
með hópnum.  - þeb

➜ Örfá dæmi um lögmenn viðstadda í yfirheyrslum: 

Hæstiréttur hafði ekki næga yfirsýn 

Framburður Guðjóns Skarphéðinssonar ber öll merki falskrar játningar, 
að mati sálfræðinganna. Hann hafi meðal annars sýnt ákafa við að hjálpa 
lögreglunni við að leysa málið, sýnt blint traust á yfirheyrendur, hafi haft 
vantraust á eigin minni og frjótt ímyndunarafl, hann hafi hægfara upplifað 
niðurbrot á raunveruleikamati og sýnt algjöra vangetu til að gefa lögreglu 
upplýsingar sem hægt var að staðfesta. Sú staðreynd að hann dró fram-
burð sinn ekki til baka í mörg ár sé í fullu samræmi við vantrú á minn-
ingar um sakleysi sitt og að vera tekinn trúanlegur. 

FÖLSK JÁTNING GUÐJÓNS

KÚPLAÐ ÚT  „Það sem upp úr okkur hefur komið eru játningaþulur, ekkert annað. 
Þetta er heilaþvottur, þetta er andleg píning,“ sagði Sævar Ciesielski, þegar hann 
flutti eigin varnarræðu fyrir Sakadómi Reykjavíkur árið 1977. „Saklaust fólk er látið 
játa á sig rangar sakir og svo er því kúplað út úr þjóðfélaginu.“
 MYND/BJARN LEIFUR BJARNLEIFSSON
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  Ég geri ráð 
fyrir því að 

fólkið sem var 
þarna líka muni 

hafa uppi 
einhverjar 

aðgerðir og 
síðan muni þetta 

fljóta sína leið.
Guðjón Skarphéðinsson

  Við 
erum orðin 

mjög þreytt.
Erla Bolladóttir, 

einn sakborninga 
í Guðmundar- og 

Geirfinnsmálunum

Líka hversu grimmdarlegum aðferðum 
var beitt við rannsókn málsins. Pabbi var í 

rúm fjögur ár í gæsluvarðhaldi og af þeim í 
rúm tvö ár í einangrun.  

Hafþór Sævarsson, 
sonur Sævars Ciesielski

1974 1975 1977 1980 1997 1999 2000 2009 2011 2013

27. janúar 1974 
Guðmundur 
Einarsson 
hverfur 

HREIN SNILLD
Í ELDA-

MENNSKUNA
EKKERT MSG!

ENGIN TRANSFITA!

ENGIN LITAREFNI!

19. nóvember 1974 
Geirfi nnur Einarsson 
hverfur

20. desember 1975 
Erla fyrst yfi rheyrð 
vegna hvarfs Guð-
mundar

22. júní 2000 
Endurupptöku-
beiðni Erlu 
hafnað

19. desember 1977 
Dæmt í málinu í 
sakadómi 
Reykjavíkur

22. febrúar 1980 
Dæmt í málinu í 
Hæstarétti 

15. júlí 1997 
Fyrri endur-
upptökubeiðni 
Sævars hafnað

18. mars 1999 
Seinni endur-
upptökubeiðni 
Sævars hafnað 

1. maí 2009 
Tryggvi Rúnar 
Leifsson lést

12. júlí 2011 
Sævar Marinó 
Ciesielski lést 

7. október 2011 
Starfshópur um 
Guðmundar- og 
Geirfi nnsmál skip-
aður af innanríkis-
ráðherra 

25. mars 2013 
Skýrsla starfs-
hópsins kynnt 
almenningi

„Ég get ekki mikið sagt þegar svona stórmenni 
komast að þessari niðurstöðu og er því í vandræðum 
með að mótmæla þeim,“ segir Guðjón Skarphéðins-
son, sóknarprestur á Staðastað. Hann sat í fjögur og 
hálft ár í fangelsi fyrir aðild sína að Geirfinnsmálinu. 

Í skýrslu nefndarinnar segir að það sé hafið yfir 
allan skynsamlegan vafa að framburður Guðjóns, 
bæði hjá lögreglu og fyrir dómi, hafi verið falskur. 

Spurður hvort til greina komi að sækja bætur 
fyrir vistina á Kvíabryggju, segist Guðjón ekki vera 
kominn svo langt í lífinu að vera búinn að ákveða 
það. 

„Ég kann ekkert á peninga, en er það ekki venjan 
að mál fari einhverja svoleiðis leið? En ég get svo 
sem ekkert sagt um hvenær eða hvernig ég geri það. 
Ég er ekki með neinn lögfræðing, hann er dáinn og 
bróðir hans sem síðan varð lögfræðingurinn minn 
er líka dáinn, svo ég þori varla að biðja þann þriðja,“ 
segir Guðjón. „Ég geri ráð fyrir því að fólkið sem var 
þarna líka muni hafa uppi einhverjar aðgerðir og 
síðan muni þetta fljóta sína leið.“

Guðjón segir það ekki nýjar fregnir að framburður 
hans í málinu á sínum tíma hafi verið falskur, en 
hann efast um að hann muni lesa skýrsluna. „Ég hef 
enga ástæðu til að lesa þessa skýrslu, ég hef hana 
ekki undir höndum og þótt ég fengi hana efast ég 
um að ég myndi nenna að lesa hana.“ - sv

➜ Sat í fjögur og hálft ár í fangelsi fyrir 
vitnisburð sem nefndin metur falskan

Íhugar að sækja bætur

GUÐJÓN SKARP-
HÉÐINSSON

Erla Bolladóttir, einn sak-
borninga í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálunum, segir að 
niðurstaðan í skýrslu starfs-
hóps innanríkisráðherra hafi 
ekki komið sér á óvart: „En ég 
gaf mér ekkert fyrirfram. Ég 
vonaðist eftir svona niðurstöðu. 
Þetta er mjög gleðileg niður-
staða fyrir sakir réttlætisins.“ 

Aðspurð um þær leiðir sem 
starfshópurinn leggur til í 
framhaldi af rannsókninni segir 
Erla að hún hafi ekki skoðað 
þær niður í kjölinn. „Mér 
fyndist, miðað við það sem 
hefur verið lagt í málið til að ná 
þessari niðurstöðu, að þá væri 
ekki annað sæmandi en að 
stjórnvöld tækju þetta alla leið. 
Ég held að það sé vænlegra 
en að við færum enn og aftur 
af stað. Við erum orðin mjög 
þreytt,“ segir Erla.

  - þeb, shá

➜ Gleðilegt fyrir réttlætið

Stjórnvöld eiga 
að fara alla leið

ERLA 
BOLLADÓTTIR

Hafþór Sævarsson, lögfræðinemi 
og sonur Sævars Ciesielski, segir 
það frábært að loksins sé komin 
viðurkenning frá hinu opinbera á 
því að játningar sakborninganna 
voru merkingarlausar. „Líka 
hversu grimmdarlegum aðferðum 
var beitt við rannsókn málsins. 
Pabbi var í rúm fjögur ár í gæslu-
varðhaldi og af þeim í rúm tvö ár 
í einangrun. Það er grafalvarlegt 
mál og sorglegt að hann sé ekki 
hérna hjá okkur. Ég er hins vegar 
ánægður með að hans barátta 
skilaði árangri.“
  - þeb, shá

➜ Sorglegt að Sævar sé ekki hér

Barátta pabba 
skilaði árangri

HAFÞÓR SÆVARSSON
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AFSLÁTTUR AF
ELDSNEYTI Í DAG! 

 

N1 KORTHAFAR FYLLA
Á BÍLINN OG BAUKINN Í DAG

N1 korthafar um allt land fylla á tankinn og bæta í sparibaukinn
um leið í dag því þeir fá 8 kr. afslátt af eldsneytislítranum.*

Þessu til viðbótar safna N1 korthafar að sjálfsögðu jafn mörgum
punktum og venjulega en einn punktur jafngildir einni krónu í öllum
viðskiptum við N1.    
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„Það voru mistök að sakfella þessa ein-
staklinga,“ segir Gísli Guðjónsson réttarsál-
fræðingur, sem vann að málinu með starfs-
hópnum og skrifaði heilan kafla í skýrsluna 
ásamt Jóni Fr. Sigurðssyni.

Gísli hefur unnið að yfir þúsund málum 
þar sem hann hefur þurft að leggja mat á 
sannleiksgildi vitnisburða í sakamálum. Hann 
segist aldrei hafa lagt eins mikla vinnu í neitt 
mál og þetta.

Þá segir hann jafnframt að Guðmundar- og 
Geirfinnsmálin séu einstök á heimsvísu, ekki 
síst með tilliti til þess hversu lengi sakborn-
ingarnir sættu gæsluvarðhaldi. Það eigi sér 
enga hliðstæðu, nema þá helst í Guantanamo 

Bay-fangabúðum Bandaríkjamanna á Kúbu.
Gísli segir að þegar hann hafði farið í þaula 

yfir öll gögn málsins hafi hann ekki verið í 
nokkrum vafa um þá niðurstöðu að lítið mark 
væri takandi á vitnisburðum sakborninganna.

Hluta af ástæðunni segir hann vera þá 
að íslenska réttarkerfið hafi einfaldlega 
ekki ráðið við svo flókið mál. „Málið var svo 
flókið að íslenska kerfið réð ekki við það. 
Þess vegna var fenginn þýskur sérfræðingur 
[Karl Schütz] til aðstoðar. Ég held að það hafi 
skemmt málið að fá hann inn í þetta. Það er 
greinilegt að hans skoðun var sú að þessir 
einstaklingar væru allir sekir og að hann 
þyrfti að ná fram játningu.“  - sh

➜ Sakfellingin mistök, segir einn reyndasti réttarsálfræðingur heims

Hvergi nema í Guantanamo Bay

GÍSLI H. GUÐJÓNSSON

„Mér finnst eðlilegt að bíða eftir 
niðurstöðu ríkissaksóknara, það er sá 
farvegur sem menn hljóta að horfa 
til núna,“ segir Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra, um leiðirnar 
þrjár sem starfshópurinn leggur til 
í skýrslu sinni að hægt sé að fara í 
kjölfarið.  

„Í öðru lagi hljóta menn að bíða 
eftir því hver vilji hinna sakfelldu 
sjálfra er–  hvort þeir vilja hafa frum-
kvæði að málinu. Og í þriðja lagi, 
reynist þær leiðir torsóttar, hljótum 
við að íhuga hitt–  sem er lagafrum-
varpsleiðin.“

Ögmundur áréttar að hópurinn 
telji eðlilegt að framhald verði á 
málinu. „En hvort sem svo verður þá 
tel ég að þessar lyktir núna marki 
að mörgu leyti tímamót fyrir þá sem 
hlut eiga að máli.“

Ögmundur segir að lögreglu- 
og fangelsisyfirvöld munu nú fá 
skýrsluna í hendur til yfirferðar, í því 
skyni að kanna hvort brotalamirnar 
sem afhjúpast í skýrslunni hafi allar 
verið bættar síðan þá, eða hvort enn 
þurfi eitthvað að gera í kerfinu.  - sh

➜ Ráðherra bíður

Eðlilegt að 
bíða eftir 
 saksóknara

Sigríður Friðjónsdóttir, ríkissaksókn-
ari, segir að hún og fleiri saksóknarar 
við embættið muni nú leggjast yfir 
skýrslu starfshópsins og meta hvort 
tilefni sé til að taka málið upp aftur.

Þau hafi þó ekki sett sér tímamörk 
í því sambandi. „Það er nú ýmislegt 
annað sem knýr dyra líka, en ætli við 
reynum ekki að vera tilbúin með eitt-
hvað fljótlega eftir páska.“ 

 - sh

➜ Saksóknari skoðar 
skýrsluna

Eitthvað klárt 
fljótlega eftir 
páska

ÖGMUNDUR JÓNASSON

SIGRÍÐUR J. FRIÐJÓNSDÓTTIR

  Reynist þessar leiðir 
torsóttar, hljótum við við 

að íhuga hitt – sem er laga-
frumvarpsleiðin

Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra

  Málið var svo 
flókið að íslenska 

kerfið réð ekki við það. 
Þess vegna var fenginn 

þýskur sérfræðingur 
[Karl Schütz] til að-

stoðar. Ég held að það 
hafi skemmt málið að 

fá hann inn í þetta. 
Gisli Guðjónsson

réttarsálfræðingur
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ÁVINNINGUR HINS OPINBERA AF VERSLUN

Tekjur af verslun Samgönguútgjöld Menntakerfi ð

38
Íslendingar sem 
vinna í verslun eru 
38 þúsund talsins.

205
Tekjur launþega sem vinna 
í verslun verða um 205 
milljarðar kr. á þessu ári.

Samtals greiða launþegar í verslun 75 milljarða kr. til ríkisins í ár.
Það er álíka og það sem ríkið ver samanlagt til menntamála og samgöngu-
mála á þessu ári.

EFNAHAGSMÁL Verslun 
á Íslandi stendur undir 
fimmtungi hagkerfisins. 
Þetta er helsta niðurstaða 
skýrslunnar Hagræn 
áhrif verslunar sem Ágúst 
Einarsson, doktor í hag-
fræði, og Axel Hall, hag-
fræðingur við Háskólann í 
Reykjavík, hafa unnið.

„Umfang verslunar er 
miklu meira í íslensku efnahags-
lífi en áður hefur verið talið. Versl-
unin er að leggja 20% til lands-
framleiðslunnar á ári hverju og 

það vinna um 38 þúsund 
manns í greininni. Þær 
mikla skatttekjur sem 
fara í gegnum verslunina 
koma líka á óvart,“ segir 
Ágúst um skýrsluna.

Þá bætir Ágúst við að 
verslun á Íslandi hafi 
ekki notið sannmæl-
is til þessa. „Það eimir 
kannski enn eftir af til-

finningum gagnvart einokun-
arverslun Dana því menn hafa 
stundum litið svo á að verslun sé 
einhver óþarfa milliliður en það 

er þverstæða. Verslun er frekar 
smurningin sem knýr allar vélar 
efnahagslífsins.“

Loks segir Ágúst að rannsóknir 
á verslun leiði fljótt í ljós hversu 
mikilvægt sé fyrir hana að fá að 
starfa hindrunarlaust. „Öll höft 
eins og við höfðum hér fyrir 
nokkrum áratugum eru mikill 
bölvaldur, ekki bara fyrir versl-
unina heldur einnig lífskjör fólks-
ins í landinu. Og nú erum við með 
gjaldeyrishöft sem eru mikil vá 
og vond fyrir íslenskt efnahags-
líf.“ magnusl@frettabladid.is

Verslunin knýr allar 
vélar hagkerfisins
Verslun á Íslandi hefur ekki notið sannmælis að mati annars höfunda skýrslu 
um Hagræn áhrif verslunar. Fram kemur í skýrslunni að verslun standi að baki 
 fimmtungi landsframleiðslu og að 38 þúsund Íslendingar starfi í greininni.

Fram kemur í skýrslunni að tals-
verðar breytingar séu fyrirsjáan-
legar á umhverfi verslunar á 
næstu árum og áratugum. Ágúst 
nefnir að vaxandi netverslun og 
möguleikar á sjálfsafgreiðslu í 
verslunum, auk fleiri þátta, valdi 
því að starfsfólki í greininni 
muni sennilega fækka, auk 
þess sem laun í greininni muni 
líklega lækka. Við þessu þurfi að 
bregðast, svo sem með því að 
mennta það fólk sem hverfur úr 
greininni.

➜ Verslun gæti breyst 
mikið á næstu árum

ÁGÚST EINARSSON
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Settu hátíðarkraft í 
sós una með Knorr 
– kraftinum sem þú 
þekkir og treystir!

...kemur með góða bragðið!

Hátíðarkrafturinn
kemur úr Knorr

Háaleitisbraut 66, 1O3 Reykjavík, sími 528 44OO

Einnig er hægt að 
hringja í söfnunar- 
símann 9O7 2OO2, 
gefa framlag á 
framlag.is, 
gjofsemgefur.is eða 
á söfnunarreikning 
O334-26-886, 
kt. 45O67O-O499. 

Valgreiðsla hefur verið send í 
heimabanka þinn. Með því að greiða 
hana styður þú innanlandsaðstoð 
Hjálparstarfs kirkjunnar og hjálpar 
til sjálfshjálpar.

Hjálpum heima
Hjálparstarf kirkjunnar veitir fjölbreytta 

aðstoð á Íslandi. Við hjálpum til sjálfshjálpar.

LÖGREGLUMÁL Yfir 100 innbrot eru 
skráð hjá lögreglu í hverjum mán-
uði síðustu tólf mánuði. Innbrot-
unum hefur fækkað um helming 
á skömmum tíma, en þau voru um 
200 á mánuði fyrir tveimur árum.

Samkvæmt samantekt Ríkis-
lögreglustjóra voru 1.292 innbrot 
framin á tímabilinu frá mars 2012 
út febrúar 2013. Á sama tíma-
bili tveimur árum áður voru þau 
2.698.

„Þetta er ágætis þróun sem var 
reyndar byrjuð fyrr,“ segir  Stefán 
Eiríksson, lögreglustjóri höfuð-
borgarsvæðisins. 

Hann segir þrennt skýra fækk-
unina. Lögreglan hafi frá árinu 

2009 lagt mikla áherslu á að upp-
lýsa innbrot og stöðva virkustu 
brotamennina, enda hafi reynslan 
sýnt að þeir beri ábyrgð á stórum 
hluta innbrota. Þá hafi breytingar 
á skipulagi lögreglunnar árið 2009 
fært rannsókn brota nær vett-
vangi og leyft lögreglumönnum 
að sérhæfa sig í ákveðnum hverf-
um. Þriðja atriðið sé svo efling 
nágrannavörslu í borginni.

Eignaspjöllum hefur einnig 
fækkað, úr 2.906 fyrir tveimur 
árum í 2.034 nú, sem er um þriðj-
ungs fækkun. Fjöldi líkamsárása 
hefur hins vegar verið svo til 
óbreyttur síðustu ár, um 1.100 á 
ári.  - bj

Lögreglu tilkynnt um rúm 100 innbrot á mánuði:

Helmingsfækkun inn-
brota á tveimur árum

VARSLA 
  Efling 
nágranna-
vörslu í borg-
inni er meðal 
þess sem 
hefur fækkað 
innbrotum í 
borginni. 
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VEIÐIVÖTN
Slasaðist á vélsleða
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð 
út síðdegis á sunnudag vegna vélsleða-
slyss við Grænavatn í Veiðivötnum. 
Maður sem ók fram af hengju kvartaði 
undan verkjum og var illa áttaður. 
Þyrlan var komin á staðinn um klukkan 
17.00. Flogið var beint á Landspítalann 
í Fossvogi þar sem var lent 17.40.

SLYS Meðlimir Flugbjörgunar-
sveitarinnar á Hellu björguðu 
tveimur unglingsstúlkum sem 
lent höfðu í sjálfheldu á Þríhyrn-
ingi fyrir hádegi á mánudag. 

Stúlkurnar höfðu farið einar 
í gönguferð á fjallið þegar þær 
lentu í sjálfheldu í klettabelti og 
hringdu þá eftir aðstoð. 

Samkvæmt tilkynningu frá 
Landsbjörg gekk vel að komast 
að stúlkunum en björgunarmenn 
fóru upp í fjallið og komu að þeim 
ofan frá. Tryggðu þeir öryggi sitt 
og stúlknanna með línum áður en 
haldið var niður. Stúlkurnar voru 
ómeiddar þegar að var komið en 
þær voru að vonum skelkaðar 
eftir ævintýrið.  - hó

Björgunarveitir kallaðar út:

Unglingsstúlkur 
í sjálfheldu

JEPPAR  Meðlimir Flugbjörgunarsveitar-
innar á Hellu björguðu stúlkum úr sjálf-
heldu á Þríhyrningi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur í tvígang 
komið upp um umfangsmikla 
kannabisræktun á höfuðborgar-
svæðinu síðustu daga.

Karlmaður á fertugsaldri hefur 
játað að hafa staðið að ræktun 
í íbúðarhúsnæði í austurborg 
Reykjavíkur þar sem lagt var hald 
á 160 plöntur og átta kíló af kanna-
bisefnum. Ekki var búið í húsinu.

Þá hefur karl á fimmtugsaldri 
játað ræktun í iðnaðarhúsnæði í 
Kópavogi þar sem 125 plöntur voru 
teknar. Þar segir lögregla miklu 
hafa verið kostað til við að koma 
upp ræktuninni.  - óká

Lögregla upprætir kannabis:

Hald lagt á 185 
plöntur og átta 
kíló kannabiss

PLÖNTUR  Lögregla minnir á að í „fíkni-
efnasímanum“ 800-5005 er tekið við nafn-
lausum ábendingum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ísrael skilar 
skattgreiðslum 
til Palestínu
1ÍSRAEL, AP Stjórnvöld í Ísrael 

ætla að hefja á ný greiðslur á 
skattfé til palestínskra stjórnvalda. 
Ísrealar hafa fryst greiðslurnar frá því 
Palestína fékk áheyrnaraðild að Sam-
einuðu þjóðunum á síðasta ári.

Ekki kom fram í yfirlýsingu Ben-
jamins Netanyahu, forsætisráðherra 
Ísraels, hversu háar upphæðir verða 
færðar til Palestínu. Ísrael innheimtir 
í hverjum mánuði skattgreiðslur 
sem nema um 100 milljónir banda-
ríkjadala, sem samsvarar um 12,3 
milljörðum króna, fyrir stjórnvöld í 
Palestínu.

Flóttamenn fórust 
þegar báti hvolfdi 
við Jólaeyju
2ÁSTRALÍA Tveir fórust og tveir 

slösuðust lífshættulega þegar 
báti með 95 flóttamenn innanborðs 
hvolfdi undan ströndum Jólaeyju, 
sem tilheyrir Ástralíu. 

Skip áströlsku strandgæslunnar var 
skammt undan þegar bátnum hvolfdi 
og tókst skipverjum að bjarga öllum 
um borð. Mikið er um að flóttamenn 
frá Afganistan, Írak, Íran og Srí Lanka 
reyni að komast til Jólaeyjar, sem er 
nyrsta eyjan sem tilheyrir Ástralíu. 
Ekki hefur verið upplýst um þjóðerni 
þeirra sem voru í bátnum.

HEIMURINN

1

2

3

3 INDLAND Gestir hópast að 40 
metra hárri styttu af guðinum 

Búdda sem var vígð í garði í borginni 
Rabong á Norður-Indlandi, skammt 
frá landamærum Tíbet, í gær.

 NORDICPHOTOS/AFP
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um góðan gest – Carl Bildt. Ég sagði þar 
tvennt standa upp úr Íslandsheimsókn 
hans: Annars vegar lýsing hans á hvernig 
aðild að ESB hefði styrkt sænskt efna-
hagslíf. Hins vegar að þrátt fyrir ágrein-
ing í upphafi væru nú velflestir Svíar 
hlynntir aðild – utan öfgamenn til hægri 
og vinstri.

Ég steingleymdi hins vegar að minnast 
á þriðja grundvallaratriðið hjá honum – 
sjálft fullveldið. 

Í Silfrinu lýsti Bildt nöturlega göllum 
EES-samningsins fyrir Ísland og Noreg, 
sem verða möglunarlaust að taka við 
ákvörðunum ESB og innleiða án þess að 
hafa nokkur áhrif. Bildt var spurður af 
Silfur-Agli hvort hann teldi fullveldi þjóða 
meira innan ESB en utan. „Já, hiklaust“ 
svaraði hann einbeittur. 

Bildt útskýrði í framhaldinu hvernig 
Svíþjóð hefur haft áhrif og gætt hags-
muna sinna með því að eiga sæti við borð-
ið með hinum 26 aðildarríkjum Evrópu-
sambandsins. Sömu reynslu höfum við 
heyrt frá öðrum gestum, eins og forseta 
Litháen og utanríkisráðherra Eistlands. 
Bæði, líkt og Carl Bildt, sögðu skýrt: 
„Fullveldi eykst með þátttöku, ekki ein-
angrun.”  

Kjarnaatriði
Þessi reynsla góðra vinaþjóða leggur 
til hvílu kjarnaatriði í neikvæðum mál-
flutningi Evrópuandstæðinga – að Ísland 
glati sjálfstæði sínu og fullveldi með því 
að ganga í ESB. Reynsla þeirra af inn-
göngu í ESB segir þvert á móti að full-
veldi Íslands muni aukast með því að 
eiga þátt í sameiginlegum ákvörðunum 
um sameiginleg hagsmunamál. Í dag 
húkum við frammi á gangi þegar Evr-
ópusambandið tekur ákvarðanir og fáum 
svo löggjöfina senda í tölvupósti. Halló, 
var einhver að tala um aðlögun? 

Öll þekkjum við hvernig krónuhag-
kerfið grefur í dag stöðugt undan dugn-
aði og útsjónarsemi fólks, Ísland dregst 
aftur úr, og fullveldi okkar sem einstak-
linga minnkar. Þess vegna mun efna-
hagslegur stöðugleiki sem fylgir aðild 
með lægri vöxtum, lægri verðbólgu og 
þar með lægri skuldum – auka fullveldi 
okkar sem einstaklinga. Carl Bildt hitti 
því naglann á höfuðið betur en hann 
kannski gerði sér grein fyrir. 

Fullveldisrökin eru því tvímælalaust 
já-megin í Evrópuumræðunni. Nema 
góðir Íslendingar trúi Birni Bjarnasyni 
og Hjörleifi Guttormssyni betur en Carl 
Bildt. 

„Já, hiklaust“ – Carl Bildt
EVRÓPUMÁL

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

S
kýrsla starfshóps innanríkisráðherra um Guðmundar- og 
Geirfinnsmálin markar tímamót í hartnær fjörutíu ára 
sögu þeirra mála og raunar í sögu íslenzks réttarfars. 
Niðurstöður hópsins staðfesta það sem lengi hefur verið 
haldið fram af þeim sem dæmdir voru fyrir aðild að mál-

unum, að stórkostlegir annmarkar voru á rannsókn málsins, réttindi 
voru brotin á hinum grunuðu í stórum stíl og játningar þeirra voru 
knúnar fram með þvingunum og ómannúðlegri meðferð. 

Þar á meðal var misseralöng 
einangrunarvist sem að mati 
Gísla Guðjónssonar, eins fremsta 
sérfræðings heims á sviði falskra 
játninga, á sér ekki hliðstæðu á 
Vesturlöndum í seinni tíð nema þá 
í hinum illræmdu Guantanamo-
fangabúðum, þar sem Banda-
ríkjamenn halda grunuðum 
hryðjuverkamönnum.

Starfshópurinn tekur ekki afstöðu til sektar eða sýknu í Guð-
mundar- og Geirfinnsmálunum, en telur að af áðurnefndum sökum 
hafi ekki verið á játningum sakborninganna byggjandi fyrir dómi. 
Hafið sé yfir skynsamlegan vafa að framburður sakborninganna, 
bæði hjá lögreglu og fyrir dómi, hafi verið óáreiðanlegur eða 
falskur. Hæstiréttur hafi ekki getað metið rétt annmarkana á 
rannsókninni og álagið sem sakborningarnir voru undir þegar þeir 
játuðu.

Guðmundar- og Geirfinnsmálin hafa hvílt eins og mara á íslenzku 
þjóðinni um áratugaskeið, raunar allt frá því að rannsóknin hófst, 
en hún varð þegar mjög umdeild. Eftir árangurslausar tilraunir 
tveggja af hinum sakfelldu til að fá málin endurupptekin fyrir 
Hæstarétti var loks efnt til undirskriftasöfnunar, sem Ögmundur 
Jónasson innanríkisráðherra brást við með skipan starfshópsins. Í 
yfirlýsingu ráðherrans þá, fyrir hálfu öðru ári, sagði: „Að mínum 
dómi er það slæmt fyrir réttarkerfið – og varðar almannahag – að 
sú skoðun sé útbreidd í þjóðfélaginu að réttarkerfið hafi brugðist.“

Þetta er í raun kjarni málsins. Vinna nefndarinnar hefur nú leitt í 
ljós með býsna óyggjandi hætti að réttarkerfið brást. Sú niðurstaða 
er nokkur sigur fyrir þá sem fengu þunga fangelsisdóma, byggða á 
ómarktækum játningum. Málinu er hins vegar ekki lokið og verður 
ekki lokið nema málið fáist endurupptekið fyrir Hæstarétti. Úr því 
sem komið er verður það að gerast, hvaða leið sem verður farin af 
þeim þremur sem starfshópur ráðherra lagði til; að ríkissaksóknari 
beiti sér fyrir því, að einhverjir hinna sakfelldu fari fram á endur-
upptöku með stuðningi hins opinbera eða að Alþingi setji sérstök 
lög, sem kveði á um að málið verði tekið upp að nýju.

Dómar Hæstaréttar eru endanlegir og skilyrði fyrir endur-
upptöku mála eiga að vera þröng. Eitt af grundvallaratriðum 
réttarríkis, sem virkar eins og það á að gera, er hins vegar að 
kerfið geti viðurkennt mistök þegar þau hafa átt sér stað. Skýrsla 
nefndar innanríkisráðherra er liður í þeirri viðurkenningu í þessum 
umdeildu málum – en ekki lokaskrefið. 

Eins og nefndin bendir á, er það endalaust verkefni að tryggja 
hlutleysi við meðferð sakamála á öllum stigum réttarvörzlukerfisins 
og að fyllsta réttaröryggis sé gætt. Í rannsókn nefndarinnar á með-
ferð Guðmundar- og Geirfinnsmálanna felst alvarleg áminning um 
hvaða afleiðingar það getur haft þegar menn missa sjónar á þessum 
markmiðum.

Tímamótaskýrsla um 40 ára gömul sakamál:

Réttarríki viður-
kennir mistök

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Af völdum og valdaleysi
Það er athyglisvert að lesa hug-
leiðingar Björns Bjarnasonar, fyrrum 
þingmanns og ráðherra, um þann 
hnút sem þingstörf hafa verið í 
undanfarið, en um það skrifaði hann 
pistil á heimasíðu sína á sunnudag. 
Pistillinn hefst reyndar á vænisýki í 
garð fréttastofu Ríkisútvarpsins, en 
Birni finnst hún allt of höll undir 
stjórnarflokkana og að Sjálfstæðis-
flokkurinn njóti þar ekki sann-
mælis. Ánægðari er Björn þó 
með fréttaflutning Morgun-
blaðsins af þeirri staðreynd 
að Ásta Ragnheiður Jó-
hannesdóttir, forseti Alþingis, 
hafi gripið til þess ráðs 
að halda ekki þingfund. 
Ástæðuna fyrir því að 

illa gengur að semja um þinglok telur 
Björn vera að Jóhanna Sigurðardóttir 
hafi ekki lengur nein völd. Raunar 
ætti Björn að vera ánægður með það, 
miðað við þann palladóm sem hann 
gefur henni; að hennar gamalkunna 
hlutverk sé að spilla fyrir öðrum.

Landsdómsmál dúkkar upp
Björn segir það fráleitt að stjórnar-
andstaðan eigi að láta undan kröfum 
stjórnarflokkanna um afgreiðslu mála 

og spyr hvort þeir eigi það skilið. 
„Fyrir landsdómsmálið? 
Icesave-málið? Eða öll 
önnur óstjórnarmál síðustu 
fjögurra ára?“ Hér er áhug-

verð innsýn í málið, er það 
kergja út af lands-
dómsákærunni 

sem veldur því að ekki er hægt að 
fresta þingi.

Vel heppnað dulargervi
Pétur Gunnlaugsson er glöggur 
maður. Hann sér í gegnum hjal 
Lýðræðisvaktarinnar um að þar séu 
stjórnarskrármál númer eitt, tvö og 
þrjú. Það blekkir hann ekki að stefnu-
skrá flokksins snúist öll í kringum 
drög stjórnlagaráðs að stjórnar-
skrá. Nei, Pétur veit betur. Hann sér 
sem er, að flokkurinn er femínískur 
Evrópuflokkur og er því hættur og 
farinn heim. Pétur þurfti ekki nema 
að líta einu sinni á þá staðreynd 
að Þórhildur Þorleifsdóttir eigi að 

leiða lista fyrir flokkinn og hann 
sá sinn einsýna sannleika.
 kolbeinn@frettabladid.is
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HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Ein helstu heilsufarsvandamál 
sem þekkt eru í hinum vestræna 
heimi, og þótt víðar væri leitað, 
eru vandamál tengd stoðkerfi 
okkar. Stoðkerfi er orð sem er 
notað um beinin, auk vöðva- og 
sinakerfi líkamans. Verkir og 
óþægindi frá þessum svæðum er 
einna algengast að valdi veikind-
um og fjarveru frá vinnustað. Það 
er því afar mikilvægt að reyna 
að draga úr álagi, hugsa um lík-
amsbeitingu okkar og vinna með 
skipulegum hætti gegn aðstæð-
um sem geta haft slæm áhrif á 
stoðkerfið.

Ein nálgunin er að framkvæma 
svokallað áhættumat starfa, sem 
á að gera reglubundið samkvæmt 
lögum og reglum um heilsu- og 
vinnuvernd, en þannig er mögu-
legt að nálgast vandamálin, 
greina þau og vinna að úrbótum. 
Það er þó ekki það eina sem er 
mikilvægt því einstaklingarnir 
sjálfir eru í lykilhlutverki þegar 
kemur að því að koma í veg fyrir 
veikindi tengd þessum svæðum. 
Áhættuþættir tengdir stoðkerfa-
einkennum eru offita og yfirvigt, 
hreyfingarleysi og lélegt þjálf-
unarástand auk vinnuumhverf-
isþátta.

Mjóbaksverkir eru afar algeng-
ir og geta verið margvíslegir, 
allt frá vægum óþægindum til 
snarpra verkja sem geta leitt 
niður í annan eða báða fætur. 
Þeir geta komið skyndilega við 
átök eins og að lyfta eða bogra, 
en einnig við slys. Slíkir verkir 
geta orðið krónískir ef verkirnir 
hafa staðið lengur en þrjá mánuði 
samfleytt. Þá geta mjóbaksverkir 
þróast við ranga líkamsbeitingu 
eins og við setu eða langar stöður, 

við burð og rangar æfingar. Ekki 
má gleyma að ýmsir sjúkdómar 
og kvillar geta einnig valdið slík-
um óþægindum og verkjum, en 
helst ber að nefna slit og bólgu-
sjúkdóma, þrengingar í mænu-
gangi, liðskrið og svo auðvitað 
beinþynningu og möguleikann á 
krabbameini sem oftast er í formi 
meinvarpa. 

Besta leiðin
Í þeim tilvikum þar sem um 
áverka er að ræða og verkir eru 
mjög miklir eða einkenni eru frá 
fleiri líffærakerfum en bakinu er 
ráðlegt að leita læknis sem fyrst. 
Sérstaklega ef um er að ræða 
truflun á þvaglátum eða hægða-
losun, en slíkt bendir til mögu-
legs þrýstings á taugarætur eða 
jafnvel mænu og mænusekk og 
þarfnast frekari skoðunar.

Það sem í daglegu tali er kallað 
þursabit getur framkallað mikil 
óþægindi og jafnvel valdið því 
að viðkomandi einstaklingur á 
erfitt með að hreyfa og athafna 
sig. Hið sama gildir um brjósklos, 
sem er þrýstingur á taugarót eða 
mænu, og í flestum tilvikum veld-
ur leiðniverk niður í þann fót eða 
á það svæði sem taugin sinnir. 
Mikilvægt er að greina vel á milli 
þessara tveggja algengu vanda-
mála þar sem meðferð er ekki 
sú sama og getur þurft að fram-
kvæma aðgerð hjá þeim sem þjást 
af slæmu brjósklosi. Algengast 
er þó, og sömuleiðis talin besta 
leiðin, að nota sjúkraþjálfun, 
bólgueyðandi lyf og tækla orsök 
vandans sem getur verið fjölþætt. 
Yfirleitt er sjúklingurinn vel mót-
tækilegur, en þetta getur reynt 
á þolinmæðina og fæstir vilja 
kveljast að óþörfu og getur það 
leitt til togstreitu og ofmeðhöndl-
unar en það er vel þekkt í dag að 
of oft hafi verið gripið til aðgerð-
ar vegna bakverkja.

Virk forvörn
Greiningarúrræði eru margvís-
leg, allt frá hefbundinni læknis-
skoðun að flókinni myndvinnslu. 

Hið merkilega er þó að í flestum 
tilvikum bætir myndgreining-
in litlu við áætlaða meðferð og 
hefur fyrst og fremst í för með 
sér aukinn kostnað, þó hún eigi 
sannarlega rétt á sér og þurfi 
að vera til staðar þegar skipu-
leggja skal aðgerð eða flóknari 
meðferðir. En í flestum tilvik-
um dugir einföld læknisskoðun 
til að átta sig á vandanum og þá 
er einnig vel þekkt að einkenni 
lagast oftar en ekki einfaldlega af 
sjálfu sér, eða með minniháttar 
aðstoð. Rannsóknir sýna að við 
einföldum bakverkjum ætti að 
hvílast sem minnst, frekar reyna 
að hreyfa sig og draga þannig úr 
bólgum og einkennum, og teygjur 
og styrkjandi æfingar geta gert 
gæfumuninn. En sökum þess 
hversu algengir mjóbaksverkir 
eru og í raun tímafrekur vandi 
sem ekki er til nein töfralausn á 
hafa komið fram fjölmargar með-
ferðir sem margar hverjar eru 
góðar og gildar. Aðalatriði er að 
greiningin sé rétt og að viðkom-
andi einstaklingur fái viðeigandi 
meðferð og endurmat nái hann 
ekki bata innan þess tímaramma 
sem þykir eðlilegur. Best af öllu 
er þó að stunda virka forvörn 
gegn vandamálum sem þessum 
með því að halda sér í kjörþyngd, 
hreyfa sig reglubundið og stunda 
rétta líkamsbeitingu við vinnu 
hvort heldur sem það er erfiðis-
vinna eða sitjandi við skrifborð.

Mjóu bökin
Best af öllu er þó að 
stunda virka forvörn 

gegn vandamálum sem 
þessum með því að halda 
sér í kjörþyngd, hreyfa sig 
reglubundið og stunda rétta 
líkamsbeitingu við vinnu 
hvort heldur sem það er 
erfiðisvinna eða sitjandi við 
skrifborð.

Í Morgunblaðinu 28. febrú-
ar sl. skrifar Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir 
þingmaður grein sem hún 
nefnir Frestun mennta-
stefnu og tíundar tillögur 
frá fundi Samtaka atvinnu-
lífsins. Þar sagði að efla 
þyrfti menntun, rannsókn-
ir og nýsköpun. Hún rifjar 
líka upp gamlar tillögur 
um að stytta námstíma til 
stúdentsprófs og að efla 
skuli iðn- og verknám til 
að draga úr brotthvarfi 
frá námi. Þingmaðurinn segir til-
lögurnar ekki nýjar því unnið hafi 
verið að þeim í ráðherratíð sinni. 
Hún segir það mikil mistök hjá 
ríkisstjórninni að fresta gildis-
töku mikilvægasta hluta laganna 
til 2015 sem gangi einmitt út á efla 
iðn- og starfsnám, stytta námstím-
ann og minnka brotthvarf úr námi.

Ákvæði um nýbreytni
Í þeim hluta laganna sem skotið 
var á frest eru tilgreind ákvæði um 
nýbreytni í námsmati, fimm daga 
lengingu starfstíma skóla, helstu 
tegundir lokaprófa, aðalnámskrá, 
námskrár og námsbrautalýsingar 
skóla, starfsgreinaráð og vinnu-
staðanám. Þar eru engin markmið 
tilgreind um að efla iðn- og verk-
nám, stytta námstíma og minnka 
brotthvarf úr námi. Enda segja 
lögin lítið um hvernig nemend-
ur eigi að vera menntaðir við lok 
framhaldsskóla. Í lagafrumvörpun-
um var valin sú leið að festa ekki 
niður lengd námstíma því hann 
geti verið breytilegur frá upp-
hafi grunnskóla og til loka fram-
haldsskóla. Um þessa nálgun hefur 
verið sátt enda í meira samræmi 
við skráða og óskráða skólastefnu 
hér á landi en einhliða inngrip í 

lengd námstíma til stúd-
entsprófs.

Þegar þingmaðurinn 
mælti fyrir lagafrum-
vörpunum í ráðherratíð 
sinni kom fram að gildi 
stúdentsprófs yrði áfram 
óskorað. Áréttaði Alþingi 
að gæði þess yrðu ekki 
skert og það hefði áfram 
þá stöðu að veita aðgang 
að háskólanámi. Í vinnu 
starfsgreinaráða við að 
útfæra iðn- og verknám 
síðan ríkir ekki sú hugs-

un að mennta fleiri nemendur 
á skemmri tíma til lokaprófs úr 
framhaldsskóla. En þegar kemur 
að námstíma til stúdentsprófs er 
vakin upp gamla tuggan um að 
stytting námstíma minnki brott-
hvarf úr námi. Þessi fullyrðing 
hefur hvorki verið rannsökuð né 
studd rökum. Stytting námstíma 
er ófrjó kerfisumræða, hún er 
hvorki menntastefna né forgangs-
mál í menntamálum. Gagnlegra er 
að standa með menntuninni í raun 
og veru í stað þess að kasta fram 
klisjum og fullyrðingum sem eiga 
sér ekki stoð í lögunum. Þessu má 
líkja við að atvinnulífið hafi dott-
ið út 2008, og síðan þá ekki fylgst 
með þeirri þróun sem átt hefur sér 
stað. Nú hefur ASÍ tekið höndum 
saman við atvinnulífið við að móta 
menntastefnu fyrir þá ríkisstjórn 
sem tekur við eftir kosningar. 
Þingmaðurinn sér ekkert athuga-
vert við að ASÍ og SA taki sér dag-
skrárvaldið!  En að hlusta á sér-
fræðingana í skólunum nær ekki 
upp á pallborðið. 

Dýrar breytingar
Framhaldsskólalögin fela í sér 
dýrar breytingar; kostnaður er 
áætlaður á bilinu 1,3-1,7 millj-

arðar á verðlagi ársins 2008. 
Þeir fjármunir hurfu í efnahags-
hruninu. Oft heyrist að lítill niður-
skurður hafi orðið í framhalds-
skólum landsins þar sem þeir séu 
hluti af velferðarkerfinu. Þá er 
vísað til hinnar margrómuðu for-
gangsröðunar í ríkisfjármálum. 
Sú er ekki raunin og allt tal um 
að skólunum hafi verið hlíft er 
hrein blekking. Þetta veit fagfólk-
ið í skólunum. Staðreyndir sýna 
svart á hvítu mikinn niðurskurð 
allt frá 2004/2005 sem hleypur á 
milljörðum. Afleiðingarnar eru 
sístækkandi námshópar, minni 
stuðningur við nemendur og víta-
hringur slæmra starfsskilyrða 
svo að skólastarfið er komið í öng-
stræti. Orsakir brotthvarfs frá 
námi eru flóknari en svo að skól-
unum sé bara um að kenna. 

Mikilvægast að skila fénu
Kennarasamtökin  hafa aldrei litið 
á námstíma sem heilagt atriði. 
Þvert á móti hafa þau lengi haft 
þá áherslu að nemendum eigi að 
bjóðast möguleikar á að ljúka 
námi á mislöngum tíma og á mis-
munandi aldri. Mikilvægast fyrir 
framhaldsskólana er að þeim verði 
skilað því fé sem hefur verið rifið 
innan úr þeim með niðurskurði á 
löngum tíma. Framhaldsskóli fyrir 
alla, fjölbreytt nám við hæfi, val-
kostir og stuðningur er mun þýð-
ingarmeira og miklu framar í for-
gangsröðinni en einhliða áhersla á 
árafjöldann. Út úr þessari þröngu 
og ófrjóu hugsun þarf að komast. 

Framhaldsskólum ekki hlíft
MENNTUN

Aðalheiður 
Steingrímsdóttir
formaður Félags 
framhaldsskóla-
kennara

➜ Þar eru engin markmið 
tilgreind um að efl a iðn- og 
verknám, stytta námstíma 
og minnka brotthvarf úr 
námi.

Reykjavík 25. mars 2013.

AÐALFUNDUR

Félags tæknifólks í rafiðinaði

verður haldinn að Stórhöfða 31 
þann 3. apríl 2013 kl:17:00

Venjuleg aðalfundarstörf 
samkvæmt lögum félagsins

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3

Opið í dag 7.00–18.15

Eigum nóg til af humri, 
sendum hvert á land sem er.
 (Hótel, veitingastaðir og mötuneyti.
Vinsamlegast pantið í síma 777 2002)

Ógleymanleg stund í innanríkisráðuneytinu
Þegar ég kynntist Sævar fyrst var hann nýsloppinn úr fangelsi og 

sýndi mér næstum feimnislega skjalabunka sem hann var byrjaður að 
safna í.

„Ég ætla nefnilega að sanna sakleysi mitt,“ sagði hann.
Hann náði ekki að lifa það sjálfur, ekki frekar en Tryggvi Rúnar Leifs-

son, annar sakborninganna sem látinn er.
En að börnin þeirra og aðrir ástvinir fái loksins að upplifa svolítið 

réttlæti, það er ósegjanlega dýrmætt.
Loksins er þessari gömlu martröð létt af þjóðinni.

http://blog.pressan.is/illugi/
Illugi Jökulsson

AF NETINU
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Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

4 þykkir 115 g, stórir hamborgarar með
brauði aðeins 999 kr.

999kr. pk
4 x 115g hamborgarar og brauð

/Ú FÆR[ MEIRA

FYRIR PENINGINN

Í ICELAND

4 þþyykkkkiirr 111155 gg,, ssttóórriirr hhaammbboorrggaarraarr mmeeðð
brauððii aaððeeiinnss 999999 kkrr.

Á EINSTÖKU VER[I
BORGARAR
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1.389kr. kg

Kjarnafæði nautgripahakk

verð áður 1.578

100%
nautgripahakk

998kr. pk

Iceland kjúklinganaggar

verð áður 1.149

Þær hafa verið í meira 
lagi skáldlegar fyrirsagn-
irnar og yfirlýsingar fólks 
í fjölmiðlum undanfarna 
daga eftir að það virtist 
verða því ljóst að Lagar-
fljót hefði breyst við það 
að Jökulsá á Dal var veitt 
þangað. Undirrituð hefur 
búið á bökkum Lagar-
fljóts í á fjórða áratug 
og veit því fullvel hvaða 
áhrif vatnaflutningarnir 
höfðu á þetta fagra vatn. 
Fljótið er á sínum stað en 
ásýnd þess hefur breyst og lífríki 
sömuleiðis þó að það sé fjarri því 
„dautt“ eins og sumir halda fram. 
Hvað gengur mönnum til með 
þessum yfirlýsingum? Koma upp-
lýsingar um ástand lífríkis Lag-
arfljóts stórkostlega á óvart? Það 
er harla ólíklegt nema kannski 
fólki sem býr utan svæðisins og á 
sjaldan – eða aldrei leið um Fljóts-
dalshérað. Væri ekki nær að fólk 
kynnti sér raunveruleikann og 
reyndi að horfa á málið frá sjón-
arhorni íbúa á svæðinu?

Ákvörðunin um byggingu 
Kárahnjúkavirkjunar og fram-
kvæmdir í framhaldinu voru 
hugsaðar til að styrkja atvinnu-
líf og búsetu á Austurlandi. Fram-
kvæmdirnar ollu gríðarlegum 
deilum, bæði innan fjórðungs 
og utan og enn er umræðuefn-
ið eldfimt í sumum fjölskyldum. 
En horfum á stöðuna árið 2013. 
Finnst þeim sem gráta Lagar-
fljót skipta einhverju að atvinnu-
tækifærin sem framkvæmdirn-

ar sköpuðu gerðu fjölda 
fólks kleift að snúa aftur 
til sinna heimahaga og 
nýta margvíslega mennt-
un sína? Finnst þeim ein-
hverju skipta að um 800 
manns á Austurlandi hafa 
atvinnu í álverinu eða við 
afleidd störf. Finnst þeim 
einhverju skipta að nú 
eru að verða mögulegar 
almenningssamgöng-
ur á Austurlandi vegna 
stærðar atvinnusvæðis-
ins? Skiptir einhverju að 

atvinnuleysi á Austurlandi er 
aðeins um 3%? Er það til hins 
verra fyrir lífríki landsins að 
Jökulsá á Dal stefnir í að verða 
góð laxveiðiá? 

Rangar fullyrðingar
Í umræðunni undanfarna daga 
hafa menn dregið ýmislegt fram 
máli sínu til stuðnings um að á 
Fljótsdalshéraði sé allt á fallandi 
fæti; svo mjög að þar standi fjöldi 
auðra bygginga – með myglu-
sveppi. Það er dapurlegt að menn 
skuli ekki einu sinni hafa fyrir 
að afla sér upplýsinga þannig að 
farið sé með rétt mál. Hér eru 
íbúðir, líkt og á höfuðborgarsvæð-
inu, sem ekki er búið í. Hér, eins 
og annars staðar, ætluðu menn 
sér um of og byggðu umfram 
þörf. Fullyrðingar um að húsnæði 
sé allt undirlagt af myglusveppi 
eru beinlínis rangar. 

Oft er talað um umræðuhefð 
á Íslandi og notkun gífuryrða. 
Fullyrðingar um að Lagarfljót 

sé „dautt“ eru dæmi um slíkan 
málflutning og engum til fram-
dráttar. 

Rannsóknir voru gerðar og 
ályktanir dregnar um umhverf-
isáhrif sem margar hafa gengið 
eftir. Segja má að ýmislegt hefði 
mátt rannsaka betur sem hugsan-
lega hefði leitt til ákvörðunar um 
frekari mótvægisaðgerðir. Það 
er þó ekki hægt að segja nú hvort 
frekari upplýsingar hefðu breytt 
einhverju um lokaákvörðunina.

Margt hefði þurft að undirbúa 
betur í framkvæmdaferlinu, t.d. 
að styrkja heilbrigðisstofnanir, 
vinnueftirlit og heilbrigðis eftirlit 
til að takast á við stóraukin verk-
efni. Starfsfólk margra stofnana 
vann þrekvirki meðan á fram-
kvæmdunum stóð en stofnanirnar 
sitja að nokkru leyti enn uppi með 
fjárhagshalla sem erfitt hefur 
reynst að fá leiðréttan. 

Staðreyndin er sú að á bökkum 
Lagarfljóts lifir fólk ágætu lífi. 
Að tala eins og sumir undan farið 
er fjarstæða. Hér er fádæma 
náttúrufegurð og gott mannlíf 
sem við njótum og bjóðum öðrum 
að njóta með okkur við fljótsins 
dreymnu ró.

Um tilfi nningar og staðreyndir

Öryggi og gæði í 
heilbrigðisþjón-
ustunni hafa verið 
mjög í brennidepli 
fjölmiðla undan-
fa r n a r  v i k u r. 
Landlæknir fagn-
ar slíkri umræðu. Í 
samræmi við hlut-
verk embættisins 
er starf þess fjöl-
breytt og umfangs-
mikið á þessu sviði 
eins og sjá á má í 
nýlegri samantekt sem er að finna 
á heimasíðu embættisins landla-
eknir.is.

Það hefur kynt undir þessa 
umræðu að Íslendingar hafa nokk-
ur undanfarin ár gengið í gegnum 
mikinn niðurskurð í opinberum 
rekstri, m.a. í heilbrigðiskerfinu. 
Þá þarf að huga sérstaklega að því 
að öryggi sjúklinga sé ekki ógnað 
og að gæði þjónustunnar haldist 
þrátt fyrir breytt skipulag. Rann-
sóknir hafa sýnt að þættir eins og 
álag á starfsfólk, óánægja í starfi 
og óánægja með starfsumhverfið 
geta haft neikvæð áhrif á gæði og 
öryggi þjónustunnar.

Heilbrigðisstarfsfólk hefur á 
liðnum misserum lýst áhyggjum 
sínum af því að heilbrigðiskerfið 
sé nú komið að þolmörkum sökum 
niðurskurðar. Starfsfólki hefur 
fækkað og álag þar með aukist. 
Úrræði til að veita þjónustu hafa 
einnig breyst en þróun þekkingar 
og tækniframfarir hafa haft í för 
með sér að sjúklingar liggja skem-
ur á sjúkrahúsum og glíma við erf-
iðari og flóknari vanda en áður. 
Einstaklingum sem bíða vistunar 
á hjúkrunarheimilum hefur einn-
ig fjölgað. Nokkrir tugir þeirra 
bíða nú á Landspítalanum og ein 
birtingarmynd þess eru ganga-
innlagnir. Slíkt hefur í för með 
sér álag á starfsfólk og þá sem 
njóta þjónustunnar. Einnig hafa 
kjör versnað, ekki síst í saman-
burði við nágrannalöndin. Því hafa 
margir leitað út fyrir landstein-
ana til skemmri eða lengri tíma 
sem hefur áhrif á þjónustuna hér 
á landi. Framtíðarskipulag Land-
spítala er einnig í óvissu en niður-

staða í því máli snertir óneitanlega 
gæði þjónustunnar og öryggi sjúk-
linga þegar til lengri tíma er litið.

Góður árangur
Í umræðu um núverandi vanda 
heilbrigðisþjónustunnar er auðvelt 
að gleyma því að hún er þrátt fyrir 
allt góð. Nýjustu tölur frá Hag-
stofu Íslands staðfesta að enn einu 
sinni er ungbarnadauði lægstur á 
Íslandi í samanburði við önnur 
lönd í Evrópu. Íslenskir karlmenn 
lifa karla lengst í álfunni og með-
alaldur kvenna er í fremstu röð. 
Einnig má minna á að þjónustan 
hér á landi var metin sú þriðja 
besta í Evrópu árið 2012. Slík-
ur árangur kemur ekki af sjálfu 
sér enda niðurstaða þrotlausrar 
vinnu margra á liðnum árum, líka 
á tímum efnahagslegrar niður-
sveiflu.

Öryggisbragur
Öryggisbragur í heilbrigðisþjón-
ustu er flókið hugtak, en felur í sér 
sameiginleg gildi og viðhorf sem 
ásamt skipulagi og stjórnun stofn-
unar leiða til ákveðins vinnulags 
og hegðunarmynsturs um öryggi 
þjónustunnar. Góður öryggisbrag-
ur er fyrir hendi þar sem öryggi 
sjúklinga er sett í öndvegi og 
áhættustjórnun er samofin öllu því 
sem gert er. Slíkur öryggisbragur 
einkennist af opnum samskiptum 
og gagnkvæmu trausti milli starfs-
manna og sjúklinga.

Þar sem öryggisbragur er þró-
aður eru atvik í þjónustunni skoð-
uð ofan í kjölinn, reynt að læra 
af þeim og beita markvissum 
aðgerðum til að koma í veg fyrir 

að þau gerist aftur. Aftur á móti 
ef öryggis bragur er vanþróaður 
er atvikum sópað undir teppið eða 
áhersla lögð á að finna sökudólg í 
stað þess að leita lausna. Fjölmarg-
ar rannsóknir hafa sýnt að orsakir 
atvika eru í flestum tilfellum 
margþættar og tengjast í mörgum 
tilvikum ágöllum í skipulagi. Því 
er mikilvægara að spyrja: Hvað 
gerðist, í stað þess að leita söku-
dólgs með spurningunni: Hverjum 
er það að kenna?

Að lokum
Heilbrigðisstarfsfólki ber lagaleg, 
fagleg og siðfræðileg skylda til að 
veita góða heilbrigðisþjónustu og 
bera hag notenda þjónustunnar 
fyrir brjósti. Stjórnendum heil-
brigðisstofnana ber síðan skylda 
til að fylgjast með mælikvörðum 
varðandi gæði þjónustu, öryggi 
sjúklinga og öryggi starfsfólks, 
m.a. varðandi álag og bregðast 
við með viðeigandi hætti til að 
tryggja gæði og öryggi þjónust-
unnar. 

Gæði og öryggi heilbrigðisþjón-
ustu koma ekki af sjálfu sér og því 
þurfa Embætti landlæknis, heil-
brigðisstarfsfólk, heilbrigðisstofn-
anir, notendur þjónustunnar og 
allur almenningur að taka hönd-
um saman við að stuðla að góðri 
heilbrigðisþjónustu. Landlækn-
ir hvetur starfsfólk og notendur 
þjónustunnar til að koma ábend-
ingum um það sem betur má fara 
hvað varðar gæði og öryggi til 
stjórnenda heilbrigðisstofnana og 
ef þeir eru ekki sáttir við viðbrögð 
þeirra geta þeir leitað til Embætt-
is landlæknis með áhyggjur sínar.

Öryggi og gæði 
heilbrigðisþjónustu

NÁTTÚRU-
VERND

Sigrún 
Blöndal
bæjarfulltrúi á 
Fljótsdalshéraði

➜ Oft er talað um umræðu-
hefð á Íslandi og notkun 
gífuryrða. Fullyrðingar um 
að Lagarfl jót sé „dautt“ eru 
dæmi um slíkan málfl utning 
og engum til framdráttar.

HEILBRIGÐISMÁL

Geir 
Gunnlaugsson
landlæknir

Anna Björg 
Aradóttir
sviðsstjóri Eft irlits 
og gæða

Laura Sch. 
Thorsteinsson
hjúkrunarfræðingur

➜ Góður öryggisbragur er 
fyrir hendi þar sem öryggi 
sjúklinga er sett í öndvegi og 
áhættustjórnun er samofi n 
öllu því sem gert er. Slíkur 
öryggisbragur einkennist 
af opnum samskiptum og 
gagnkvæmu trausti milli 
starfsmanna og sjúklinga.



ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

NÝTT FRÁ PHILIPS

Philips 32HFL5573D
32” Smart LED með Full HD Pixel 
Plus HD, 400 Hz Perfect Motion 
Rate. NetTV. Stafrænum DVB-C, 
DVB-T, DVB-T2 móttakara. 3x USB, 
HDMI, Ethernet, Optical út, VGA & 
CI rauf, EasyLink o.fl.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

179.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

99.995
Philips 22HFL3232D 
22" HD-Ready LED sjónvarp með 
Digital Crystal Clear og 1366 x 
768p upplausn. Háskerpu stafrænn 
DVB-T móttakari (MPEG4). 6w RMS 
Incredible Surrou

22”
LED DIGITAL CRYSTAL CLEAR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 269.995

249.995
Philips 42PFL6907T
42" 3D Smart LED Full HD 1080p TV með Pixel PreciseHD og Dual Core 
örgjörva. Ambilight Spectra 2 baklýsing. 600Hz Perfect Motion Rate. 
Easy 3D. 2D-3D breytir. Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari. 
Smart TV netvafri, þráðlaust í gegnum Wi-Fi. Skype möguleiki. 3 x 
USB, 4x HDMI App fyrir iPhone og Android síma og spjaldtölvur.

EINSTÖK MYNDGÆÐI OG GLÆSILEG 
RAMMALAUS HÖNNUN

42”
LED Frameless 3D Smart LED 

4 stk. 
3D gleraugu 

fylgja

Philips 42HFL7406D
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural Motion gerir 

hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart, VGA, RCA og 

heyrnartólstengi ásamt kortarauf
• Smart TV með nettengingu. Hægt er að fara á netið 
    og margt fleira

Einfallt en glæsilegt tæki fyrir þá sem 
vilja framúrskarandi myndgæði

HÁGÆÐA PHILIPS SJÓNVARP Á 
FRÁBÆRU VERÐI

32”
LED FULL HD LED MEÐ Net TV VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

49.995
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Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

NÝTÍND, FERSK OG GÓMSÆT BER,
BEINT ME[ FLUGI.

199kr. pk
Jarðarber, verð áður 329 kr.

259kr. pk
Bláber, verð áður 458 kr.

289kr. pk
Rifsber, verð áður 640 kr.

299kr. pk
Brómber, verð áður 579 kr.

359kr. pk
Hindber, verð áður 690 kr.

/Ú FÆR[ MEIRA

FYRIR PENINGINN

Í ICELAND

NÝTÍND, FERSK OG GÓMSÆT BER,
BOMBA
BERJA

GI.

Ótrúlegt 
verð

Mörgum Íslendingum 
lætur ekki ýkja vel að 
rökræða. Miklu betur að 
þjarka. Í þjarkinu eru ekki 
brúkaðar röksemdir, held-
ur fullyrðingar. Annar 
segir að svart sé hvítt. 
Hinn að hvítt sé svart. 
Því lengur sem þjarkað 
er þeim mun groddalegri 
verða fullyrðingarnar. 
Hámarkinu er svo náð með 
stóryrðum og kjaftbrúki 
(sjá bloggheima). Kjaftbrúkurum 
er gjarna svo mikið niðri fyrir, að 
þeir geta varla skrifað eina setn-
ingu óbrjálaða á íslensku máli. En 
dugnaðinn vantar ekki. Sletturnar 
ganga í allar áttir!

Frá þjarkinu á undanförnum 
áratugum er margs að minn-
ast. Um Hafnarfjörð „sem verð-
ur óbyggilegur sakir barnadauða 
af völdum mengunar ef álver rís 
í Straumsvík“. Um Alþingi, sem 
„hætt verður að kjósa til ef Ísland 
gengur í EFTA því þá verður þjóð-
inni stjórnað frá útlöndum“. Um 
„hvernig landið muni fyllast af 
Portúgölum og Spánverjum sem 
setjast munu upp á kerfið ef Ísland 
gengur í EES“. Ég nýt þess mjög 
mikið að hitta slíka viðmælendur 

og rifja upp ummælin. 
Þá þurfa þeir allt í einu 
að flýta sér afskaplega á 
áríðandi stefnumót annars 
staðar. Hafa ekki tíma til 
að ræða málin. Íslending-
urinn viðurkennir aldrei að 
hafa haft rangt fyrir sér. 
Þá þarf hann endilega að 
fara eitthvert annað.

Versti óvinurinn
Versti óvinur þeirra sem 

unna þjarkinu er ef veruleikinn er 
látinn mæta á staðinn. Þá er ekki 
lengur hægt að þjarka. Veruleik-
inn fellir nefnilega dóminn. Hann 
gerði það í Straumsvík. Hann gerði 
það um EFTA. Hann gerði það um 
EES.

Í síðustu tuttugu ár hafa þjark-
arar þjarkað um ESB. Skipst á 
fullyrðingum, sem stöðugt verða 
groddalegri.  Viðhaft stóryrðin – 
„þjóðníðingar og landráðamenn“ 
– og kjaftbrúk. Orðið svo heitt í 
hamsi að megna ekki að koma frá 
sér á blogginu heilli setningu á 
óbrjálaðri íslensku. Sem sé: Náð 
toppnum.

Svo stóð til að láta veruleikann 
mæta á staðinn. Það ákvað Alþingi. 
Láta veruleikann skera úr um, 

hvort ESB-aðild myndi neyða æsku 
landsins inn í evrópskan her (sem 
raunar er ekki til) og annað álíka. 
En það nær auðvitað engri átt. Þá 
gæti þjóðin tapað þjarkinu sínu. 
Misst af því að geta haldið áfram 
að þjarka í a.m.k. önnur tuttugu ár 
til viðbótar. Góðir menn sjá að það 
má ekki gerast. Það má ekki hafa 
þjarkið af þjóðinni! 

Mikið er það nú ánægjulegt að 
flokkar hafa tekið ákvörðun um að 
leyfa þjóðinni að halda áfram að 
þjarka um ESB. Koma í veg fyrir 
að veruleikinn sé kvaddur á vett-
vang. Mikið held ég að mörgum 
sé létt. Loksins þjóð með trygga 
framtíð. Meira að segja bannað að 
miðla upplýsingum um ESB. Loka 
skal Evrópustofu. Skella barasta 
í lás. Reka fólkið heim. Þjóðinni 
verður fært þjarkið sitt aftur. Hví-
lík unun! Hvílíkt öryggi! Hvílík 
framtíðarsýn!

Forystuflokkurinn, sem kennir 
sig við þjóðarsjálfstæðið, hefur 
talað. 

„Þjóðinni fært þjarkið sitt“

Hvílík gæfa, sem við Íslendingar 
njótum, að eiga allt þetta 
heita vatn og hafa verið 
svo lánsöm að koma okkur 
upp sundlaugum í nánast 
hverju bæjarfélagi svo 
allir fái notið þeirra ein-
stöku lífsgæða sem felast 
í sundiðkun. Sundlaugarn-
ar í Reykjavík eru einstak-
ir samkomustaðir, félags-
miðstöðvar í hverfum 
borgarinnar, þar sem allir 
aldurshópar eiga erindi. 
Morgunhanarnir koma 
fyrir allar aldir og sötra 
fyrsta kaffisopa dagsins í félagi 
við aðra fastagesti. Skólakrakk-
arnir taka svo við þegar líða tekur 
á morgun og þegar degi tekur að 
halla koma vinnulúnir borgarar, oft 
heilu fjölskyldurnar saman, til að 
njóta dásemda heita vatnsins. Sund-
laugarnar halda vel utan um gesti 
sína, enda hefur víðast hvar verið 
lagður metnaður í hönnun þeirra. 
Sumar hverjar eru miklir konfekt-
molar, út frá sjónarhóli byggingar-
listar.

Það á t.d. við um Vesturbæjar-
laug, sem hefur notið aðdáunar 
Vesturbæinga síðan hún var vígð 
1961. Stórkostlegt var að koma 
inn í anddyrið í fyrsta sinn, þar 

sem við blasti gríðarmikið fiska-
búr með framandi fiskteg-
undum. Þegar fram liðu 
stundir þurfti fiskabúr-
ið reyndar að víkja og þá 
blasti við ný sýn þegar inn 
var komið; gluggaveggur-
inn sem veit út að lauginni 
sjálfri naut sín nú til fulls. 
Oft er gluggasyllan þétt-
setin börnum, sem horfa 
dáleidd út á túrkís-blátt 
vatnið. Og inn um þennan 
stóra glugga horfa sund-
garparnir þegar synt er í 
átt að húsinu. 

Dapurlegar breytingar
En nú hafa orðið dapurlegar breyt-
ingar á stemningunni í anddyri 
Vesturbæjarlaugar. Þegar inn er 
komið blasir við stórt auglýsinga-
skilti, einmitt þar sem fiskabúrið 
stóð, og lokar fyrir útsýn til laug-
arinnar sjálfrar. Og hvað ætli menn 
sjái ástæðu til að auglýsa í sund-
laugunum, spyr einhver; trúlega 
hollustu af einhverju tagi? Nei, því 
er ekki að heilsa, því auglýsing-
in í Vesturbæjarlaug er frá Euro-
jackpot og ákallið er „Föstudagar 
til fjár“! Það hafa eflaust margir 
samúð með erfiðum fjárhag borg-
arinnar, en rekstrarvandinn getur 

varla verið svo slæmur að grípa 
þurfi til slíkra örþrifaráða að aug-
lýsa fjárhættuspil í sundlaugunum. 

Varla eru ráðamenn í borginni 
svo skyni skroppnir að þeir átti sig 
ekki á því að auglýsing í anddyri 
sundlaugar jafnast á við auglýsingu 
í anddyri grunnskóla, því þangað 
koma skólabörn í skólasund, sem 
er hluti af skyldunámi. Í starfsáætl-
un skóla- og frístundasviðs Reykja-
víkurborgar 2013 segir að setja 
skuli reglur um auglýsingar í skóla- 
og frístundastarfi, en jafnvel þó að 
ekki sé búið að setja reglurnar þá 
þarf ekki annað en að fletta upp 
á heimasíðu umboðsmanns barna 
til að finna leiðbeinandi reglur um 
neytendavernd barna. Þar segir 
að happdrætti í hagnaðarskyni og 
fjárhættuspil eigi ekkert erindi til 
barna. Það getur því varla verið 
annað en að yfirvöld í Reykjavíkur-
borg bregðist skjótt við og fjarlægi 
auglýsingaskiltið um fjárhættuspil 
úr anddyri Vesturbæjarlaugar og 
opni aftur fyrir frískandi útsýnið 
til laugarinnar.

Fjárhættuspil auglýst í sundlaugum

Þeir sem krefjast afnáms 
verðtryggingar hafa 
ekki svarað því hvað eigi 
að koma í staðinn fyrir 
hana. Án verðtrygging-
ar er ekki hægt að styðj-
ast við íslenska krónu, 
fyrir því hafa verið færð 
sannfærandi rök í úttekt-
um og skýrslum á undan-
förnum misserum. Einnig 
má benda á að Landsfund-
ur Sjálfstæðisflokksins 
fjallaði um afnám verð-
tryggingar og komst að sömu nið-
urstöðu, að verðtryggingin væri 
óhjákvæmilegur fylgifiskur krón-
unnar.

Það er ekki svo að verðtrygging 
hafi verið fundin upp af kölska í 
þeim eina tilgangi að koma heim-
ilum á kaldan klaka. Verðtrygging 
þjónar ákveðnum tilgangi og mikil 
sátt ríkti í þjóðfélaginu um upp-
töku hennar á sínum tíma. Verð-
tryggingin leysti vanda sem þá 
var við að glíma og gerði lánveit-
ingar til langs tíma mögulegar. 
Verðtryggingu fylgja aftur á móti 

verulegir ókostir sem hafa 
komið fram með skýr-
ari hætti á seinni árum 
og vega ókostir hennar 
þyngra í umræðunni um 
þessar mundir.   

Skortur á samkeppni
Ef hér á landi ríkti sam-
keppni á fjármálamarkaði 
myndu fjármálastofnanir 
sjá sér leik á borði og bjóða 
upp á fleiri tegundir lána 
en þau hefðbundnu vísi-

tölulán sem okkur bjóðast í dag. 
Óverðtryggð lán með breytileg-
um vöxtum eru kostur sem marg-
ir hafa nú kosið að nýta sér og á 
eftir að sýna sig hvernig reynast í 
íslensku efnahagsumhverfi. Önnur 
lánaafbrigði hljóta einnig að koma 
til greina, t.d.
■ lán með verðtryggingarþaki 
þannig að lán hækki ekki yfir 
fyrir fram umsamin mörk.
■ fasteignalán þar sem fasteignin 
ein er sett að veði, án sjálfskuld-
arábyrgðar, þannig að lántakandi 
geti skilað inn lykli að eigninni og 

verið skuldlaus, lendi hann í erfið-
leikum með afborganir.

Báðar þessar leiðir eru færar 
og ekkert nema skortur á sam-
keppni á fjármálamarkaði kemur 
í veg fyrir að þær séu nú þegar í 
boði. Rétt er að benda á að sá sem 
tekur lán á þessum kjörum, annað-
hvort með verðtryggingarþaki eða 
„lyklaákvæði“ þyrfti sjálfsagt að 
greiða töluvert hærri vexti en sá 
sem tekur hefðbundið verðtryggt 
lán. Lánastofnun eða lífeyrissjóð-
ur, sem veitti slík lán, myndi meta 
þessi ákvæði lánasamningsins sem 
viðbótaráhættu sem þyrfti að ná 
inn fyrir með hærri vöxtum. 

Allt ber þetta þó að sama brunni, 
hér á landi ríkir ekki samkeppni á 
fjármálamarkaði og eina vonin til 
að hér megi búast við samkeppni, 
verður ekki fyrr en erlendir bankar 
sjá ástæðu til að opna hér útibú. Það 
er ekki líklegt til að freista þeirra, 
fyrr en við tökum upp annan gjald-
miðil. Enn hefur ekki verið sýnt 
fram á að Íslendingum standi neinir 
aðrir gjaldmiðlar til boða en evra, í 
kjölfar aðildar að ESB.

Krafan um afnám verðtrygg-
ingar er ákall um ESB-aðild

SAMFÉLAG

Sighvatur 
Björgvinsson
fv. ráðherra

➜ Þjóðinni verður fært 
þjarkið sitt aftur. Hvílík 
unun! Hvílíkt öryggi! Hvílík 
framtíðarsýn!

AUGLÝSINGAR

Kolbrún 
Halldórsdóttir
Forseti BÍL–  Banda-
lags íslenskra 
listamanna

➜ Þar segir að happdrætti 
í hagnaðarskyni og fjár-
hættuspil eigi ekkert erindi 
til barna.

FJÁRMÁL

Bolli 
Héðinsson
hagfræðingur



GRILLAÐUR HVÍTLAUKUR
Hvítlaukur verður sætur og góður þegar hann er 

bakaður í ofni eða pakkaður í álpappír og settur 
á útigrillið. Skerið toppinn af hvítlauknum, 
vætið hann með ólífuolíu og pakkið síðan inn 
í álpappír. Einnig er gott að baka hvítlauksrif 
með kartöflum í ofni.

ÁNÆGÐ Guðfinna er 
mjög ánægð með virkni 
Femarelle.Vinkona mín gaf mér fyrsta pakkann 

og sagði mér að prófa þar sem 
Femarelle hefði reynst konum 

vel á breytingaskeiði,“ segir Guðfinna 
Guðný Sigurgeirsdóttir. „Þar sem ég hafði 
barist við vanlíðan vegna tíðahvarfa 
fannst mér ég hafa engu að tapa. Ég tók 
upp bæklinginn og kannaðist strax við 
einkenni eins og hitakóf, stirðleika í liðum 
og vöðvum, skapsveiflur og annað sem 
fylgir tíðahvörfum. Eftir að ég fór að taka 
Femarelle fann ég fljótlega fyrir jákvæðum 
breytingum á líkama og sál. Lundin varð 
léttari, hitakófum fækkaði og það sem 
mest um munar fyrir mig þá minnkaði 
stirðleiki í liðum og vöðvum til muna. Nú 
get ég gengið um án þess að vera stirð og 
öll mín líðan er mun betri. Mér varð ljóst 
að með hjálp Femarelle gat ég komist létt-
ar í gegnum breytingaskeiðið. Núna þakka 
ég vinkonu minni fyrir að kynna mig fyrir 
Femarelle sem ég hvet allar konur til að 
prófa,“ segir Guðfinna Guðný.

SLÆR Á ÓÞÆGINDI
Ekki eru allar konur sem vilja taka inn 
hormónalyf heldur velja náttúrulegri 
leið til að koma í veg fyrir ýmsa fylgi-
kvilla tíðahvarfa. Má þar nefna hitakóf, 

höfuðverk, svefntruflanir, skapsveiflur 
og óþægindi í liðum og vöðvum. Rann-
sóknir á Femarelle sýna að inntaka á 
efninu slær á öll þessi óþægindi á innan 
við mánuði frá því töflurnar eru fyrst 
teknar inn. Auk þess þykir sannað að 
Femarelle eykur beinþéttni og viðheld-
ur þannig heilbrigði beina.

Til viðbótar við sannaða virkni hafa 
rannsóknir einnig sýnt fram á öryggi 
Femarelle. Þar sem Femarelle er jurta-
SERMi hefur það áhrif á ýmsa líkams-
hluta, slær á einkenni breytingaskeiðs-
ins og bætir heilsu beina, án þess að 
hafa áhrif á brjóst eða móðurlíf. 

FEMARELLE – ÖRUGGUR KOSTUR
Femarelle er náttúrulegt jurtaSERMi 
(selective estrogen receptor mod-
ulator) gert úr jurtaefnum. Innihald 
hylkjanna er: 322 mg DT56a (tofu ext-
ract) og 108 mg hörfræjaduft. 

FEMARELLE ER EKKI HORMÓN OG 
INNIHELDUR EKKI ÍSÓFLAVÓNÍÐA
Fæst í öllum apótekum, heilsuvöru-
verslunum og í heilsuhillum stórmark-
aða. Skoðið upplýsingar á www.icecare.
is og Femarelle á Facebook.  

LÍÐUR MUN BETUR 
MEÐ FEMARELLE 
ICECARE KYNNIR  Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Það 
er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa.

StSt ðuðniningnggsssstötöngngginin e err hjhjjálálpapap rr- o ogg g örör gygyggigig ststækækii sesemm aauððveleldadarr fófólklkii aðað vereraa ivirkrktt ogogg a aththafafnanasasamtmt viðið d dagagglelegtgtg l lífíf á ánn þeþeþ ssss a aðð þþuþ rfrfaa aðað r reieiðaða s sigigg 
áá ðaðra. MMargiir I Iðjðj þuþjájálflfarar, jsjúkúkraþjþjálálffarar og l l kæknar hhaffa m læltt meðð tst ðuð iningsstötöngunum f fyriir síína kskjójóllsttæðiðinga.

•• AuAuAuðvðvðvelelelddd ííí upupuppspspsetetetnininingngnguu.u.
• EEngag r ksk úrúffur ðeða bboltltar. 
• TjTj kakkka tst milillili l l foftts og ógólflfs.
• Hægt að nota við hallandi loft, 0–45° 

titimbmburur/g/gififslslofoftt.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

•• MaMaMargrgrgiririr aa aukukukahahahlululutititirrr ííí boboboðiðiði..
• FFallllegg og g únútítíma lnlegg h höönnun.
• PPassar allll tst ðaðar og ttekkur lílítitiðð lplááss.
•  Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð, 

totogágátatakk alalltlt a aðð 202055 kgkg.

Yfir 8000 ánægðir 

notendur á ÍslandiStuðnings-

stöngin

Boston 
leður 
Svart, Hvítt st. 35-48
Rautt st. 36-42
Blátt st. 36-47

Lissabon
Dömusandalar m/
frönskum rennilás
Efni: leður 
litur: Hvítt, Rautt, Svart 
st. 36-42

Verona
Svart, Hvítt 
st. 36-41

/
s

st. 36

Verona

Dömusandalar 
m/frönskum 
rennilás
Efni: gervileður 
Litur: Grátt/Blátt, 
Svart/Grátt
St. 36-42

California
(afrafmagnaðir)
Efni: Leður 
Litur: Svart, Hvítt
St. 35-46

Paris
leður 
Svart,  
Hvítt, Blátt
m/microfib og 
rúskinnssóla
st. 36-42

Boníto ehf. • Praxis
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 • www.friendtex.is

Opið mán. – fös. kl. 11–17. Laugardaga kl. 11-15

Verð: 12.900 kr.

Verð: 16.900 kr.

Verð: 9.500 kr.

Verð: 12.900 kr.

Verð: 9.990 kr.

Verð: 7.900 kr.



FÓLK|HEILSA

GÖNGUGARPAR „Þorgerður byrjaði þegar hún var sjö ára. Lára fór fyrstu dagleiðina sína þegar hún var fimm ára og Óli sem er sex 
ára fór í fyrstu gönguna síðasta sumar og byrjaði bratt því við fórum Vonarskarðið og lentum í hellirigningu allan síðasta daginn. Það 
var mikil hetjuferð,“ segir Brynhildur.  MYND/VILHELM

GENGIÐ Í BLÍÐUNNI 
Sólin skín líka á göngu-
garpana þó stundum 
þurfi að klæða sig vel.

Daginn sem ég varð fertug fór 
ég með elstu dóttur mína, sem 
þá var sjö ára, í gönguferð frá 

Reykjanesvita í Bláa lónið. Við ákváð-
um þá að ganga þvert yfir landið í 
áföngum á tíu árum og að þetta yrði 
fyrsti spölurinn. Nú höfum við gengið 
í fimm sumur, 4-5 daga í senn. Við 
köllum þetta Mömmugönguna,“ segir 
Brynhildur Ólafsdóttir fjallaleiðsögu-
maður. 

Þær mæðgur fengu gjarnan félags-
skap vinkvenna og vina á göngunni til 
að byrja með og svo bættust systkinin 
við eftir því sem þau eltust. Brynhildur 
segir lítið mál að þvælast í margra daga 
göngur með þrjú börn, svo lengi sem 
leiðangurinn stoppar oft til að skoða 
það sem fyrir augu ber. 

„Ég er orðin snillingur í alls kyns 
bullsögum,“ segir hún hlæjandi. „Ég 
segi þeim gömlu þjóðsögurnar og bæti 
við þær og skreyti og hef þær eins lang-
ar og ég mögulega get. Þetta er líka frá-
bær kennsla í jarðfræði. Stundum þarf 
ég að grisja gegnum bakpoka krakk-
anna til að létta þá því þau eru miklir 
steinasafnarar,“ segir hún sposk. 

Gangan síðasta sumar var fyrsta 
gangan þar sem fjölskyldan gekk öll 
saman og fóru þau um Vonarskarð. Þau 
gengu með allan búnað á bakinu og 
lentu í hellirigningu síðasta daginn og 
skriðu hundblaut í skála um kvöldið.

„Venjulega hefur maðurinn minn 
keyrt búnaðinn á undan okkur, tjaldað 
og verið byrjaður að grilla þegar við 
komum í náttstað. En í fyrra var ekki 
hægt að „trússa“ svo við gengum sam-
an fjölskyldan. Þetta var mikil hetjuferð 
og ótrúlega skemmtileg þó við höfum 
verið eins og hundar á sundi síðasta 
daginn. Þarna vorum við í algjörri ein-
angrun saman í nokkra daga og höfðum 
góðan tíma til að spjalla. Það verða svo 
mikil samskipti í svona ferðum sem er 
frábært,“ segir Brynhildur. 

Næsta sumar mun fjölskyldan ganga 
norðan Tungnafellsjökuls.

 „Við göngum ekki alveg beina leið 
heldur þræðum svæði sem okkur finnst 
falleg og skemmtileg. Næsta sumar 
löbbum við fyrir norðan Tungnafells-
jökul, niður með Skjálfandafljóti áleiðis 

að Mývatni og tökum Jökulsárgljúfrin. 
Svo endum við á Langanesi árið 2017, 
eða þar um bil. Við eigum reyndar eftir 
einn part sem við munum taka undir 
lokin, Þjórsárverin. Þar þarf að vaða 
svo mikið að við ætlum að bíða með 
það þar til krakkarnir verða orðnir 
stærri.“ En ætla þau að láta staðar 
numið þegar lokaáfanga verður náð?

„Krakkarnir eru reyndar farin að 
spyrja hvort það verði ekki Pabbaganga 
sem taki við. Það er svo gaman að hafa 
svona einn fastan punkt í sumrinu sem 
allir bíða eftir.“    ■ vidir@365.is

KRAKKAR GETA ALLT
FJÖLSKYLDUVÆN ÚTIVIST  Brynhildur Ólafsdóttir fjallaleiðsögumaður ætlar 
að ganga þvert yfir landið með krökkunum sínum. Þau eru tæplega hálfnuð 
með áætlunina og stefna á ferðalok árið 2017.

BRUGÐIÐ Á LEIK Brynhildur segir galdurinn á bak við langar gönguferðir með 
börn að stoppa oft, skoða sig um og leika sér.  MYND/ÚR EINKASAFNI

KALDIR KRAKKAR Þorgerður, Lára og Óli njóta gönguferðanna og segir Bryn-
hildur fjölskylduna eiga gæðasamverustundir í einangruninni.

■ SKEPNUSKÖPUN
Sýning 
Róshildar 
Jónsdóttur 
vöruhönn-
uðar á 
módelum 
úr fiskbein-
um stendur 
nú yfir í 
Sparki. 
Spark er til 
húsa á Klapparstíg 33 í Reykja-
vík en ranglega var farið með 
heimilisfangið í fyrri umfjöllun 
í blaðinu.

Sýningin stendur til 31. 
maí en opið er virka daga frá 
klukkan 10.00 til  18.00 og 
á laugardögum milli klukkan 
12.00  og 16.00.  
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.sparkdesignspace.com.

SÝNING Á 
KLAPPARSTÍG

handhægi 
D-vítamín 
úðinn, 
hámarksnýting

Fæst í apótekum, heilsubúðum 
og stórmörkuðum.

Eru ekki allir 
örugglega 
að fá sér 
D vítamín 
núna? 

3
   mánaða
skammtur

www.gengurvel.is

Meðal efnis í blaðinu eru siðir og venjur, 
veislumatur, förðun, brúðkaupsmyndir ásamt 
ýmsu skemmtilegu tengdu brúðkaupinu.

Tryggið ykkur pláss sem allra fyrst.

Umsjón auglýsinga  
í Brúðkaupsblaðið eru:

Elsa 
s: 512-5427 
elsaj@365.is 

Jóna María
s: 512-5473 
jmh@365.is

BRÚÐKAUPSBLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS  
KEMUR ÚT MIÐVIKUDAGINN 27. MARS

Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 



1948 til 1965. Þetta er reyndar eina eintakið á Ís-
landi. Mest er til af þeim í Bandaríkjunum og þá 
helst í Kaliforníu þar sem um þessa bíla er til sér-
stakur sjónvarpsþáttur sem heitir eftir þeim sem 
hafa ráð á að safna svona gripum. Þessi bíll kost-
aði á við fimm Thunderbird-bíla sömu árgerðar í 
svipuðu ástandi sem segir örlítið til um hvernig 
markaðurinn metur söfnunargildi bílsins.“

Handsmíðaður af þýskri nákvæmni
„Þessir bílar voru og eru enn handsmíðaðir af 
þýskri nákvæmni og það voru framleiddir um það 
bil 75.000 eintök af 356-bílnum. Talið er að um 
helmingur þeirra sé enn til. Ólíkt flestum 50 ára 
gömlum bílum er verulega gaman að aka þess-
um bíl,“ segir Einar. Eða eins og Kaninn segir; 
„Porsche 356 loves twisty roads“. Að sjálfsögðu 

er bíllinn afturhjóladrifinn og vélin er aftur í. 
Hún er af Boxer-gerð og alls ekki með neitt ofur-
sprengirými, eða 1,6 lítra, en skilar samt 90 hest-
öflum. Er það enn einn votturinn um mikla verk-
fræðiþekkingu Þjóðverja, hvað þá ef þeir eru hjá 
Porsche. Sá sem hannaði 356-bílinn var Ferdin-
and „Ferry“ Porsche, sonur Ferdinands Porsche 
er hannaði Volkswagen-bjölluna og var stofnandi 
Porsche-fyrirtækisins.

Fór til heimahaganna í fyrra
Í fyrra fór Einar með 356-bílinn góða til Frakk-
lands með íslenska Porsche-klúbbnum. Siglt var 
með bílinn til Hamborgar og þaðan ekið til Frakk-
lands, en einnig til höfuðstöðva Porsche í Þýska-
landi og þær skoðaðar. Var það ógleymanlegt, sem 
og öll ferðin. 

S
á elsti þeirra er af gerðinni Porsche 
356 og sést hann hér við einn af gim-
steinum íslenskrar náttúru, við Jökuls-
árlón á fallegum degi. Bíllinn er af ár-
gerð 1963 og ber týpunúmerið Porsche 
356 B Super 90. Eigandi bílsins er 
Einar H. Sigurðsson, en hann hefur 

ekki átt bílinn ýkja lengi af 50 ára sögu hans, eða 
í sex ár.

Kom til landsins árið 2007
Spurður hvernig og hvenær hann eignaðist þenn-
an dýrgrip, sagði Einar. „Þessi bíll kom hing-
að til lands það herrans ár 2007, þegar Íslending-
ar gátu leyft sér enn þá smá lúxus, en það má víst 
ekki lengur. Porsche 356 er afar fáséður, jafnvel í 
Þýskalandi þar sem þeir voru smíðaðir á árunum 

BÍLARReynsluakstur Mitsubishi Outlander
Hennessey Ford GT nær 430 km hraða
Rússar ferðast um á fals-sjúkrabílum

ÞRIÐJUDAGUR 26. MARS 2013

visir.is/bilar

ELSTI PORSCHE-BÍLL LANDSINS
Talsvert margir Porsche-bílar eru til á Íslandi, flestir af gerðinni Cayenne, en einnig þónokkrir sportbílar. 

PORSCHE
356 B SUPER 90
VÉL 
Er af Boxer-gerð 
1,6 lítra, 90 hestöfl

HÖNNUÐUR 
Ferdinand “Ferry” 
Porsche

FRAMLEIDDIR BÍLAR 

75.000
FRAMLEIÐSLUÁR 

1948-1956

MYND: EINAR H. SIGURÐSSON

LEGUR OG PAKKDÓSIR
VAGNHÖFÐVAVAVAGNGNGN ÖHÖHÖHÖFÐFÐFÐIII 777 – SÍSÍSÍMIMI 5 51717 5 5000000
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BÍLAR Umsjón blaðsins 

Finnur Thorlacius 
finnurth@365.is

Útgáfufélag 
365 miðlar ehf. 
Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, 
sími 512 5000

Auglýsingar 
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbirgir@365.is
Sími 5125432 

Hönnun
Silja Ástþórsdóttir 
siljaa@frettabladid.is 

MITSUBISHI OUTLANDER
Finnur Thorlacius reynsluekur 

Ekki hefur borið mikið á nýjum bílum frá 
Mitsubishi á síðustu misserum og því telst það til 
enn meiri fréttar að frá þeim er komin ný kynslóð 
af hinum vinsæla Outlander-jepplingi. Síðasta 
kynslóð hans var reyndar orðin átta ára gömul og 
því full ástæða til. Óvenjulegt er að ein kynslóð bíls 
endist svo lengi en frá 2006 hefur Mitsu bishi selt 
ríflega 100.000 eintök af honum á ári og reyndar 
hátt í 170.000 bíla metárið 2007. Útlitsbreytingin 
á Outlander er mikil og hafa mjúkar línur leyst af 
hólmi kantaðri og beinni línur. Um algerlega nýjan 
bíl er að ræða og Mitsubishi segir flest í honum 
nýtt. Með nýrri hönnun hans var haft í huga að fyrir 
í honum myndi komast Plug-In Hybrid tvinnkerfi og 
búast má við að sjá hann þannig búinn í haust. Eins 
og margur nýr bíllinn í dag hefur Outlander farið 
í væna megrun milli kynslóða og tapaði hann 144 
kílóum í þetta skiptið og er það vel.

Rúmgóður en hófstillt innrétting
Nýi Outlander-inn er talsvert mikið rúmbetri bíll 
en forveri hans, enda bólginn að sjá og býsna lang-
ur. Fyrir vikið er hann einn af rúmbetri jepplingum 
sem nú bjóðast. Svo langur er bíllinn að hann má 
fá í 7-manna útfærslu, en þegar þau sæti eru ekki 
í notkun falla þau niður og farangursrýmið verð-
ur alveg flatt. Flott útfærsla þar. Það er 477 lítrar 
og stækkar í 1.022 lítra ef aftursæti er fellt niður. 
Mitsu bishi Outlander fæst bæði með bensín- og dís-
ilvél, en reyndur var bíll með dísilvél, sem búast 
má við að verði vinsælli. Það kom reynsluökumanni 
nokkuð á óvart hve hófstillt innrétting bílsins er og 
talsvert frá því að teljast nýtískuleg. Aðgerðastýri 
með flipaskiptingu og snertiskjárinn fyrir miðju 
lyfta honum þó upp. Stjórna má flestu á snerti-
skjánum. Að öðru leyti eru mælaborðið og stjórn-
tæki ekki til að gleðja mjög augað, né heldur sætin 
eða litavalið. Allt virkar þetta þó vel og hljómkerf-
ið gladdi ökumann fyrir ágæti sitt. Þó var verulega 
undarlegt að sjá að takkinn til að hækka og lækka 
í því er hægra megin á tækinu. Verulega undarleg 
staðsetning það. Allir farþegar sitja óvenju hátt í 
bílnum og slær þar hátt í jeppa. Útsýni er því gott 
og gluggar og gluggaumgjörð alls ekki til skerðing-
ar hvað það varðar.

Dísilvél með miklu togi
Venjulegur akstur Outlander er fyrirhafnarlítill 
og ljúfur en slær þó engin met í þessum flokki bíla. 

Fyrir því finnst að þar fer nokkuð stór bíll. Hann 
er fínn í stýri en sökum ágætrar veghæðar og hárr-
ar uppbyggingar bílsins hallast hann nokkuð í hröð-
um beygjum og farþegum er réttara að finna sér 
traustatak. Ekki var gengið langt að mörkum hans 
sökum of lítils veggrips og hættu á að þar léti eitt-
hvað undan. Dísilvélin, sem er 2,2 lítrar og 150 hest-
öfl, er hins vegar hin ágætasta, togar vel með sínum 
380 Newton-metrum og skemmtilegt er að gefa 
henni aðeins inn. Millihröðun er fín og hann vinn-
ur sterklega á hærri snúningi. Þetta er greinilega 
fín vél því hún er að auki sparneytin og eyðir ekki 
nema 5,7 lítrum í blönduðum akstri. Ekki var alveg 
að marka reynsluaksturinn, sem svo til að öllu leyti 
fór fram innanbæjar, enda sýndi hann um tveggja 
lítra hærri tölu. Ágætt samt. Outlander hefur fína 
torfærueiginleika og fékk hann örlítið að finna fyrir 
því. Drifgeta hans og fjórhjóladrif henta vel hér-
lendis. Nokkra furðu vakti, fyrir nýhannaðan bíl, 
hversu mikið heyrist í vélinni í farþegarýminu og 
veghljóð fær einnig alltof greiða leið þar inn. Þarna 
mætti Mitsubishi gera aðeins betur.

Sumar nýjungar teljast vart til bóta
Nokkrar nýjungar fylgja nýjum Outlander og ein 
þeirra er línuskynjari sem lætur ökumann vita ef 
hann óvart er að fara yfir veglínu eða hreinlega 
sofnar undir stýri. Þessi búnaður er einn mest pirr-
andi búnaður sem ökumaður hefur kynnst og fyrsta 
verk væri að taka hann úr sambandi. Skynjarinn 
hélt uppi mjög vanþegnum tónleikum allan reynslu-
aksturinn því skynjarinn er afar duglegur að láta 
vita af því ef nálgast er ökulínu, hvað þá ef öku-
maður gerist svo djarfur að skipta um akrein. Þetta 
er ein af þeim mörgu óþörfu truflunum sem öku-
menn ættu að geta verið án og full ástæða til að 
velta fyrir sér hvort búnaðurinn hafi ekki frekar 
þveröfug áhrif en þau sem til er ætlast. Sem betur 
fer var ekki nálgunarvari í bílnum, en þá gæti leið-
in hafa legið á ákveðna gerð stofnana, frekar en 
upp í Heiðmörk. Tónleikar sem bárust úr hljóðkerfi 
bílsins voru af mun smekklegri gerð. Hægt er þó 
að slökkva á línuskynjaranum með einum takka. 
Annar og betri búnaður í bílnum er skriðstillir með 
árekstrarvörn. Heldur hann réttri vegalengd milli 
bíla og bremsar ef með þarf. Outlander bætist nú í 
stóran hóp jepplinga sem í boði eru. Allir hafa þeir 
sína kosti en stærstu kostir Outlander eru mikið 
rými, fín torfærugeta, sjö farþega kostur og ágætt 
verð. Óhætt er að mæla eindregið með einum sér-
stökum og flottum lit sem bíllinn býðst í, þ.e. brons-
lit. Bíllinn verður allur eðall og það stirnir á hann í 
sólinni.

RÚMMIKILL OG 
SPARNEYTINN ÞJARKUR
Með sérlega háa sætisstöðu og duglegur í torfærum. 

2,2 DÍSILVÉL, 150 HESTÖFL
Fjórhjóladrif

Eyðsla 5,7 l./100 km 
í bl. akstri

Mengun 150 g/km CO2
Hröðun 11,7 sek.
Hámarkshraði 190 km/klst
Verð 7.290.000 kr.
Umboð Hekla

MITSUBISHI 
OUTLANDER

Útlit  jepplingsins er mjög breytt frá síðustu kynslóð. Hann er nú bólginn í útliti og allar línur sveigðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

Rúnar
Róberts

Góður vinnufélagi!

Virka daga kl. 13 – 16

Save the Children á Íslandi
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Kynningarblað
Hjólhýsi, fellihýsi, húsbílar, 
tjaldvagnar, heimasmíði, 
reynslusögur og góð ráð.

Aukahlutaverslun ok kar 
er sú stærsta á landinu og 
hafa viðskiptavinir haft á 

orði að hún standist samanburð 
við álíka verslanir erlendis,“ segir 
Arnar Barðdal, framkvæmdastjóri 
Víkurverks í Víkurhvarfi 6. Hann 
segir úrval aukahluta í versluninni 
mjög mikið, og má þar nefna borð, 
stóla og annan vinsælan viðlegu-
búnað. „Þau hafa til dæmis sleg-
ið í gegn O-grillin síðastliðin þrjú 
ár. Hönnun þeirra er einstaklega 
vel heppnuð en grillin hafa feng-
ið hönnunarverðlaun fyrir útlit 
og notagildi,“ segir Arnar og bætir 
við að grillin séu fyrirferðarlítil og 
henti því vel í ferðavagna sem og 
heima. Grillin eru að sögn Arnars 
fljót að hitna og hitna jafnt. „Allir 
sem hafa keypt O-grill eru á einu 
máli – þetta eru snilldar grill.“            

Nýjungar í ár
Víkurverk er ávallt vakandi fyrir 
nýjungum og f lytur inn vörur 
sem henta þörfum viðskipta-
vina á hverjum tíma. Sem dæmi 
um nýjung í ár má nefna Sprite – 
lítil og létt tveggja rúma hjólhýsi. 
„Þau henta vel fyrir þá sem eru 
með minni bíla. Húsin eru lítil að 
utan en stór að innan, rúmgóð og 
vel skipulögð,“ lýsir Arnar en hjól-
hýsin fást í tveimur gerðum til að 
byrja með. Húsin eru búin ríku-
legum staðalbúnaði. „Þetta eru 
virkilega vel hönnuð hús og á frá-
bæru verði,“ segir hann.

Kúnninn hannar vagninn
Víkurverk þjónustar afar breiðan 
viðskiptavinahóp. Ekki aðeins eru 
seldir nýir ferðavagnar því Víkur-
verk tekur einnig notaða ferða-
vagna í umboðssölu, en það er í 
dag stór hluti af starfsemi fyrir-
tækisins. Þá sér Víkurverk einnig 
um tjaldvagnaleigu, meðal annars 
fyrir VR og fleiri verkalýðsfélög.
Víkurverk selur tjaldvagna, felli-
hjólhýsi, hjólhýsi og húsbíla. 
„Mjög algengt er að við tökum 

gamla vagninn upp í nýjan,“ segir 
Arnar og bendir á að þeir sem séu 
að byrja í ferðamennskunni kaupi 
oftast notuðu vagnana. „Þeir sem 
mestu reynsluna hafa í bransan-
um og ætla að endurnýja ferða-
vagninn panta nýjan á haustin og 
veturna,“ segir Arnar og bendir á 
að þannig geti viðskiptavinurinn 
hannað vagninn sinn að mörgu 
leyti sjálfur. Einnig getur Arnar 
þess að auðvelt er að fá lán vegna 
ferðavagnakaupa þannig að allir 
geta eignast sinn ferðavagn, nýjan 
sem notaðan.

Arnar segir auðvelt að 
ferðast með hjólhýsi. Þó sé 
einnig orðið algengt að fólk 
kaupi sér stærri hús og fast-
setji þau á sama stað yfir 
sumarið og jafnvel allt árið. 

Reynslumiklir viðgerðarmenn
Verkstæði Víkurverks þjónustar 
allar gerðir ferðavagna ásamt því 
að annast standsetningu nýrra 
vagna. „Á verkstæðinu vinna 
miklir reynsluboltar og snilling-
ar sem geta leyst nánast hvaða 
vandamál sem upp koma,“ segir 
Arnar. Verkstæðið annast öll inn-
kaup á varahlutum fyrir umboð 
Víkurverks og almennar vara-
hlutapantanir í aðrar gerðir vagna. 

Einnig annast verkstæðið allar 
almennar bílaviðgerðir, s.s. tíma-
reimaskipti, bremsuviðgerðir og 
smurþjónustu. „Við höfum nýlega 
byrjað á þeirri nýjung að f lytja 
inn og festa dráttarbeisli á bíla,“ 
upplýsir Arnar og hlakkar til góðs 
ferðasumars.

Víkurverk, allt í ferðalagið
Starfsmenn Víkurverks hafa áralanga reynslu af þjónustu við fólk sem ferðast innanlands. Víkurverk leggur metnað sinn í að vera 
ávallt með gæðavörur í úrvali og þjónusta viðskiptavini sem best. Víkurverk selur hjólhýsi, fellihýsi, húsbíla og tjaldvagna og ýmsa 
aukahluti. Fyrirtækið tekur að sér sölu notaðra ferðavagna og rekur verkstæði fyrir allar gerðir ferðavagna.

Víkurverk, að Víkuhvarfi 6, leggur metnað sinn í að vera ávallt með gæðavörur í úrvali og þjónusta viðskiptavini sem best.

„Hobby eru vinsælustu hjólhýsin í heimi,“ segir 
Jóhannes Þórarinsson, innkaupastjóri Víkurverks 
sem fer með umboð á sölu Hobby-hjólhýsanna. 
Jóhannes segir Íslendinga hafa tekið ástfóstri við 
Hobby vegna fallegrar hönnunar og ekki síst nota-
gildis. „Þeir sem kaupa Hobby vilja ekkert annað. 
Þeir kaupa Hobby aftur og aftur,“ segir hann.

Að sögn Jóhannesar hefur það alltaf verið tak-
mark Hobby að vera skrefi á undan öðrum og 
láta þannig draum fólks um fullkomið frí rætast. 
„Hobby hefur alltaf verið í fararbroddi varðandi 
nýjungar. Þeir voru fyrstir með galvaníseraða 
grind, fyrstir með salerni sem var losað utan frá og 
fyrstir til að hanna geymslu aftan á hjólhýsunum 
sem hægt var að opna utan frá,“ lýsir hann.

Hobby skarar fram úr þegar kemur að hönn-
un hjólhýsa og húsbíla og hefur hlotið fjölmörg 
verðlaun frá fagaðilum og fagtímaritum. „Hobby 
Premium er algjörlega ný lína sem kom á markað 
árið 2012. Með Premium-línunni festir Hobby sig 
í sessi sem frumkvöðull í hönnun sem aðrir fram-
leiðendur taka sér til eftirbreytni,“ segir Jóhann-
es, en Hobby Premium hjólhýsin fengu evrópsku 
hönnunarverðlaunin annað árið í röð í fyrra.

Íslendingar kjósa flestir þægindi á sínum ferða-
lögum og æ fleiri festa því kaup á hjólhýsum. Jó-
hannes segir þrjá af hverjum fjórum sem kaupa 
sér hjólhýsi á Íslandi kaupa Hobby. „Gæði, glæsi-
leiki og gott verð einkenna Hobby-hjólhýsin,“ segir 
Jóhannes að lokum. 

Hobby – vinsælustu hjólhýsin

Jóhannes Þórarinsson, innkaupastjóri Víkurverks, fyrir framan Hobby-hjólhýsi. MYND/PJETUR

O-grillin hafa slegið í gegn 
síðastliðin þrjú ár.
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Að ferðast um í húsbíl gefur 
manni einstaklega frjálst líf. 
Það var þó algjör tilviljun að 

ferðalagið hófst. Við keyptum bílinn 
árið 2002 en vorum búin að ákveða 
löngu áður að kaupa bát eða bíl. Ég er 
hins vegar sjóveik og var þess vegna 
ekki jafn spennt fyrir báti,“ segir Sig-
rún. Þau hjónin fluttu til Danmerkur 
árið 1995 og höfðu ákveðið að færa sig 
um set og selja húsið árið 2002. „Við 
ætluðum að flytja til Árósa en töldum 
að það myndi taka einhvern tíma að 
selja húsið okkar. Við fengum hins 
vegar strax mjög gott tilboð en með 
þeim fyrirvara að við yrðum búin að 
losa það tveimur vikum síðar. Okkur 
fannst ekki mikið mál að setja dótið 
í geymslu og búa bara í bílnum í tvo 
til þrjá mánuði á meðan við værum 
að leita að nýju húsnæði. Þetta urðu 
fimm ár,“ segir Sigrún.

Halda Íslandsmót í Noregi
„Við ókum að smábátahöfn þar sem 
eru mörg bátahýsi og fólk hefur 
vetursetu. Þar kynntumst við frá-
bæru fólki. Síðan héldum við ferð-
inni áfram um alla Evrópu, vorum 
til dæmis á Spáni í nokkra mánuði. 
Héldum jól í Þýskalandi og fórum um 
allt á Norðurlöndunum. Mesta upp-
lifunin var þegar við komum með 120 
húsbíla til Íslands árið 2004. Ég held 
að það sé heimsmet vegna þess að 

ég veit ekki til þess að svo stór hópur 
manna og bíla hafi farið saman í 
ferju. Þessi ferð var einstaklega vel 
heppnuð og margir sem voru í ferð-
inni halda enn hópinn. Fólkið hefur 
sagt mér að þessi ferð hafi verið topp-
urinn á ferðalögunum en það hefur 
farið um alla Evrópu og til Bandaríkj-
anna. Til dæmis Norðmennirnir sem 
hittast á Íslandsmóti í maí á hverju ári 
til að rifja upp þessa ferð. Þá klæðast 
þeir íslenskum lopapeysum og eru 
með íslenskan fána,“ útskýrir Sigrún 
og bætir því við að þau hafi kynnst 
ótrúlega mörgu góðu fólki á þessu 
ferðalagi.

„Þegar við dvöldum á Spáni kynnt-

umst við meðal annars Englending-
um og Þjóðverjum. Þetta fólk vildi 
endilega að við settum í gang aðra 
Íslandsferð. Sömuleiðis Belgi sem 
gefur út ferðablað en hann hefur 
verið áhugasamur um að við settum 
upp ferð til Belgíu. Við fórum aftur til 
Íslands árið 2005 en þá voru 55 bílar 
með okkur. Það er hins vegar mikil 
undirbúningsvinna og skipulagning 
fyrir svona ferð og að mörgu þarf að 
huga.“

Varist þjófa
Sigrún segir að þetta hafi verið afar 
skemmtilegur tími. Nú býr hún í Vi-
borg á Jótlandi en þau lögðu bíln-

um fyrir ári. „Guðmundur hefur átt 
við veikindi að stríða og á erfitt með 
að komast upp í bílinn. Við þyrftum 
að fá bíl með lyftu,“ útskýrir Sigrún 
en hún vill benda fólki, sem ferðast 
um Evrópu á húsbíl, á að sýna mikla 
gætni. „Vinafólk okkar lenti í því að 
lögreglumenn stöðvuðu þau á hrað-
braut á Spáni. Annar þeirra skoð-
aði bílinn að innan á meðan hinn 
ræddi við þau fyrir utan. Það var 
ekki fyrr en þau komu á næstu bens-
ínstöð sem þau áttuðu sig á að öllu 
verðmætu hafði verið stolið úr bíln-
um. Þetta voru ekki lögreglumenn 
heldur svæsnir þjófar. Það má aldrei 
stöðva bílinn nema á fjölmennum 

stöðum, sama hvort það er lögregla 
eða einhver annar. Ég vaknaði einu 
sinni við að öryggiskerfið fór í gang 
hjá okkur en sem betur fer náðu 
þjófarnir ekki að stela neinu. Það 
er mikil lífsreynsla að búa á þenn-
an hátt og maður verður að vera 
bæði vel tryggður og vita í hverju 
maður getur lent. Vatn getur frosið í 
leiðslum um vetur og eitt og annað 
getur komið upp. Við vorum alltaf að 
læra og erum reynslunni ríkari. Sem 
betur fer er fólk á húsbílastöðum afar 
hjálplegt og þar er mikill samhugur. 
Ætli við séum ekki fyrstu Íslending-
arnir sem lifum eins og sígaunar,“ 
segir Sigrún og hlær. 

Bjuggu í húsbíl í fimm ár
Sigrún Haraldsdóttir og eiginmaður hennar, Guðmundur Vikar Þorkelsson, bjuggu í húsbíl í fimm ár og ferðuðust um Evrópu. Meðal 
annars komu þau með stóran hóp húsbílaeigenda til Íslands.

Sigrún 
Haralds-
dóttir og 
Guðmundur 
Vikar Þor-
kelsson hafa 
ferðast um 
alla Evrópu í 
húsbíl.

Sigrún og 
Guðmundur 
skipulögðu ferð 
til Íslands með 
120 húsbílum 
árið 2004. Norð-
mennirnir úr 
þeim hópi voru 
svo ánægðir að 
í maí á hverju 
ári halda þeir 
Íslandsmót til að 
rifja upp ferðina. 
Þessi mynd er 
tekin við slíkt 
tækifæri.
MYNDIR ÚR EINKASAFNI

Ergo vill aðstoða þig við að eignast ferðavagn

Þú finnur draumavagninn þinn og sendir okkur nánari upplýsingar.  
Saman finnum við svo réttu lausnina til að aðstoða þig við fjármögnunina.

Kynntu þér málið nánar á ergo.is

Við fjármögnum 
ferðavagninn þinn

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is

FERÐAVAGNAR
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Þegar verslað er við okkur á fólk við-
skipti við rótgróið fyrirtæki. Það má 
hafa það í huga þegar fólk ákveður 

hvert það beinir viðskiptum sínum,“ segir 
Gunnar Jónsson, sölustjóri hjá Seglagerð-
inni Ægi, en Seglagerðin er eitt af elstu fyr-
irtækjunum á landinu. „Við höfum starfað í 
hundrað ár og hér hefur sama fólkið unnið 
í áratugi. Við byggjum því á mikilli þekk-
ingu og reynslu.“

Hjá Seglagerðinni Ægi er rekin stærsta 
saumastofa landsins. Þar eru saumuð for-
tjöld á allar tegundir fellihýsa, svefntjöld 
og grjótgrindanet svo eitthvað sé nefnt. 
Hægt er að fá sérsaumað eftir þörfum og 
segir Gunnar alla þjónustu veitta með bros 
á vör. „Við þjónustum allan markaðinn,“ 
segir Gunnar. 

Þá hefur Seglagerðin Ægir hannað og 
framleitt tjaldvagna sérstaklega fyrir ís-
lenskar aðstæður um árabil. 

„Við byrjuðum árið 1996 að hanna og 
smíða Ægis-tjaldvagnana fyrir íslensk-
ar aðstæður og þeir eru okkar vinsælasta 
söluvara enn í dag. Við vorum eina fyrir-
tækið sem bauð upp á íslenska hönnun í 
tjaldvögnum þar til fyrir ári,“ segir Gunnar 
og bætir við að Ægis-vagnarnir hafi verið 
mest seldu tjaldvagnarnir hér á landi um 
árabil og reynst vel.

„Þessir vagnar eru á stærri dekkjum en 
gengur og gerist og hærri. Búið er að þétta 
þá svo ryk kemst ekki inn í þá en við saum-
um tjaldið úr sama dúk og Ægis-tjöldin. 
Tjaldið er einnig hannað til að standast rok 
og ágang veðurs við íslenskar aðstæður. 
Við erum alltaf að þróa tjaldvagnana eftir 
kröfum viðskiptavina. Þá látum við einnig 
breyta þeim fellihýsum sem við flytjum inn 

svo þau henti einnig íslenskum aðstæð-
um,“ segir Gunnar. Hann segir Seglagerð-
ina Ægi einfaldlega bjóða allt sem þurfi til 
ferðalaga.

„Við bjóðum upp á heildarpakkann til 
ferðalaga. Ef einhvern vantar eitthvað þá 
útvegum við það. Við seljum tjaldvagna, 
fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla og einnig alla 

fylgihluti og varahluti. Þá rekum við verk-
stæði fyrir alla þessa vagna og þjónustum 
allar tegundir á markaðnum. Það geta allir 
komið til okkar.“ 

Heildarþjónusta í hundrað ár
Seglagerðin Ægir hefur fylgt Íslendingum í útilegur í heila öld. Fyrirtækið selur allt til ferðalaga og starfrækir auk þess öflugt verkstæði.

Seglagerðin Ægir er eitt af elstu fyrirtækjum á landinu en það hefur starfað í heila öld. „Hjá okkur fæst allt til ferðalaga,“ segir Gunnar Jónsson sölustjóri. „Tabbert-hágæða-
hjólhýsin hafa aldrei verið glæsilegri en nú en við bjóðum  þau á sambærilegu verði og mun ódýrari tegundir erlendis.“ MYND/GVA

Opið 
Mán. - föstudagur   10:00- 18:00
Laugardagur   11:00- 16:00
Sunnudagur       12:00-16:00

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   
S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Þar sem ferðalagið byrjar

EEyjarslóð 5   101 Reykjavík   
S: 511 2200   www.seglagerdin.isis

eykja ívíkk

TIL ÞJÓNUSTU Í  100 ÁR

ÆGISVAGNINN 
+ FORTJALD
kr. 1.190.000.

ÆÆÆÆÆÆGÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ISVAGNINN

PALOMINO 
verð frá kr. 1.890.000.
PALOMINO

TABBERT HJÓLHÝSIN

LÍTTU VIÐ OG
SKOÐAÐU ÚRVALIÐ

FÆRÐU HJÁ OKKUR!
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Í lok síðasta árs opnaði Útilegu-
maðurinn glæsilega ferða- og 
útivistarverslun á Korputorgi. 

Verslunin hafði um nokkurra 
ára skeið haft aðsetur að Foss-
hálsi í Reykjavík en hefur nú að-
setur í mun stærri og glæsilegri 
sýningarsal. Útilegumaðurinn 
var opnaður árið 2007 og hefur 
alla tíð lagt áherslu á gott vöruúr-
val, sanngjarnt verð og persónu-
lega þjónustu. Verslunin hlaut 
mjög góðar viðtökur í upphafi og 
segir Gunnar Jóhannsson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, nýja 
húsnæðið enn hentugra fyrir við-
skiptavini enda nær svæðið nú 
yfir 1.700 fermetra. „Útilegumað-
urinn selur gott úrval hjólhýsa, 
fellihýsa og húsbíla frá traust-
um og þekkt-
um framleið-
endu m. Au k 
þess bjóðum 
við upp á úr-
vals t jöld og 
ýmsan ferða-
búnað eins og skyggni, fortjöld, 
mottur og fleira. Við kappkostum 
að bjóða upp á gott úrval vara sem 
henta ólíkum hópum. Þar sem úti-
sýningarsvæði er stórt og í alfara-
leið og er ætlunin að leggja aukna 
áherslu á umboðssölu notaðra 
ferðavagna.“

Traustir framleiðendur
Útilegumaðurinn býður upp á 
hjólhýsi frá þremur þýskum fram-
leiðendum, Dethleffs, Knaus og 
Weinsberg. Þorsteinn Garðars-
son, sölustjóri hjá Útilegumann-
inum, segir Dethleffs-hjólhýs-
in vera margverðlaunuð hjól-
hýsi og vera í hæsta gæðaflokki. 
„Fyrirtækið hefur 80 ára reynslu 
af framleiðslu hjólhýsa. Þau hafa 
verið seld hérlendis í mörg ár og 
reynst afar vel. Þessi hjólhýsi eru 
mjög vel útbúin og hlaðin stað-
albúnaði. Þar má meðal annars 
nefna AirPlus-loftdreifikerfi sem 
kemur í veg fyrir að loft staðni í 
innréttingum og AL-KO ATC-
stöðugleikakerfið sem kemur í 
veg fyrir að húsið rási. Stöðug-
leikakerfið er gríðarlega mikil-
vægur öryggisbúnaður, ekki síst 
á íslenskum vegum þar sem að 
hvörf hafa myndast í vegi eða ef 
bílstjóri þarf snögglega að sveigja 
bifreiðina til. Einnig eykur ATC-
kerfið mjög öryggi í roki. Hjólhýs-
in eru auk þess mjög vel einangr-
uð og vandaður viður er í innrétt-
ingum.“ 

Hjólhýsin frá Dethleffs inni-
halda ALDE ofna- og hitakerfi eða 
TRUMA-gasmiðstöð, rafmagns-
gólfhita, sjö hólfa Cold Foam lúx-
usdýnu í hjónarúmi sem aðlagast 
líkamanum. Í öllum stærri hús-
unum er stór 175 lítra ísskápur 
með frysti, stórri sóllúgu, 70 lítra 
neysluvatnstanki ásamt 20 lítra 
klósetttanki og álfelgur.  

Þorsteinn segir hjólhýsin frá 
Dethleffs sérstaklega vel ein-
angruð og bjóði upp á ALDE 
lokað vatnshitakerfi sem hægt er 
að keyra bæði á gasi og rafmagni. 
„ALDE-kerfið er sérstaklega hent-
ugt fyrir þá sem nota hjólhýs-

in yfir veturinn og er þá hægt að 
velja bæði gas eða rafmagn.“

Hjólhýsin frá Knaus hafa einnig 
verið seld hérlendis í fjölda ára og 
reynst vel. Þau hafa einnig hlotið 
fjölda verðlauna að sögn Þorsteins. 
„Knaus hefur smíðað hjólhýsi í yfir 
fimmtíu ár og eru þau þekkt fyrir 
lága bilanatíðni og fallega og stíl-
hreina hönnun. Útilegumaður-
inn býður upp á Knaus-hjólhýsin í 
þremur útfærslum, Sport, Süd wind 
og Südwind Exclusive.   

Útilegumaðurinn býður einn-
ig upp á hjólhýsi frá Weinsberg 
sem eru að sögn Þorsteins á góðu 
verði en um er að ræða nýtt vöru-
merki hérlendis. „Weinsberg-hjól-
hýsin koma frá sömu verksmiðju 
og Knaus. Þau hafa unnið til verð-
launa í f lokki fjölskylduvænna 
hjólhýsa. Weinsberg-hjólhýsin 
eru þægileg í drætti, hagkvæm og 
endingargóð. Í stað íburðar leggur 
Weinsberg áherslu á hagkvæm at-
riði sem gera lífið í hjólhýsinu ein-
falt og þægilegt.“

Úrval fylgi- og aukahluta
Útilegumaðurinn selur einn-
ig fellihýsi frá Rockwood og segir 
Þorsteinn þau sérstaklega fram-
leidd eftir óskum fyrirtækisins. 
„Þau henta því íslenskum að-
stæðum mjög vel. Fellihýsin hafa 
meðal annars evrópskar þrýsti-

bremsur sem eru sömu tegund-
ar og eru í evrópskum hjólhýs-
um.“ Fellihýsin hafa að sögn Þor-
steins galvaníseraða grind, fjaðrir, 
vandaðar springdýnur, sem hægt 
er að hita upp ef húsið er tengt raf-
magni. „Einnig má nefna uppblás-
ið nefhjól, lás í beisli, öfluga viftu 
í lofti, litað plast í gluggum, mark-
ísu, dýpri ísskáp með hillum í hurð, 
gasúttak á hlið og margt fleira. Við 
erum með húsbíla frá Dethleffs 

og Weinsberg sem eru margverð-
launaðir hvor í sínum flokki. Ásamt 
því að vera með þeim mest seldu í 
Evrópu.“ 

Útilegumaðurinn selur auk 
þess ýmsa fylgihluti í ferðavagna 
að sögn Þorsteins. „Við seljum til 
dæmis fortjöld og markísur frá Pro-
stor og fortjöld frá Blue Diamond. 
Síðan erum við með sólarsellur frá 
Global Solar í Ameríku sem eru 
ljósnæmustu sellurnar á mark-

aðnum og þurfa aðeins birtu til að 
hlaða. Einnig má nefna mikið úrval 
af aukahlutum og smávöru tengda 
ferðavögnum og útilegu almennt, 
til dæmis tjöld, bakpoka, svefn-
poka, borð, stóla, kælitöskur og 
kælibox. Einnig seljum við vinsælu 
gasgrillin frá O-Grill, prjónavörur 
frá Varma og gæðaskó frá Lomer.“

Nánari upplýsingar um vöru-
úrvalið hjá Útilegumanninum má 
finna á www.utilegumadurinn.is.

Úrval ferðavagna á glæsilegu 
sýningarsvæði á Korputorgi
Útilegumaðurinn hefur fært starfssemi sína í glæsilegt húsnæði á Korputorgi sem býr yfir stóru útisýningarsvæði. Fyrirtækið selur 
vandaðar vörur og leggur áherslu á trausta þjónustu. Aukin áhersla verður lögð á umboðssölu notaðra ferðavagna.

Traust og góð þjónusta einkennir Útilegumanninn. Frá vinstri: Gunnar Jóhannsson framkvæmdastjóri, Sævar Davíðsson verslunarstjóri og Þorsteinn Garðarsson sölustjóri.  MYND/GVA

Hjólhýsin frá 
Dethleffs eru 
sérstaklega vel 
einangruð að 
sögn Þorsteins 
Garðarssonar 

sölustjóra.
 MYND/GVA
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Á ferðalögum er jafn mikil-
vægt að vera góður granni og að 
gleyma ekki góða skapinu. Til-
litssemi ætti að vera í hávegum 
höfð og best að kynna sér um-
gengnisreglur tjaldsvæða við 
komu. Hafið eftirfarandi í huga 
til að eiga farsælt sambýli við 
aðra gesti tjaldsvæðisins:
■ Komið ykkur fyrir á réttum 
stöðum innan tjaldsvæðisins.
■ Hafið hávaða og skark í lág-
marki.
■ Losið ykkur við vatnsúrgang 
á þar til gerðum stöðum, fjarri 
náttúrulegum vatnsuppsprett-
um.
■ Notið lífræna sápu, þvotta-
efni og uppþvottalög sem brotnar 
auðveldar í náttúrunni.
■ Sýnið náttúrunni virðingu 
og gætið þess að valda ekki 

skemmdum á nærliggjandi 
gróðri.
■ Haldið ykkur á merktum 
gönguleiðum við náttúruskoð-
un. Það raskar ekki jarðvegi og 
verndar gróður.
■ Gætið þess að allt rusl og úr-
gangur fari í ruslagám við brott-
för.
■ Hafið hundinn í ól. Eigend-
ur eru ábyrgir fyrir gæludýrum 
sínum á tjaldsvæðum. Hundgá og 
óhirtur hundaskítur er óþolandi 
fyrir aðra gesti tjaldsvæða.
■ Færið ekki nestisborð tjald-
svæða í leyfisleysi. 
■ Hófsemi og tryggur nætursvefn 
er lykill að góðu sambýli á tjald-
svæðum.
■ Hreinsið eldstæði og útigrill 
tjaldsvæða við brottför.

Vertu góður nágranni
Tillitsemi ætti að vera í hávegum höfð á tjaldsvæðum enda fólk í miklu nábýli.

Við f lytjum inn ný Hobby- 
hjólhýsi frá Þýskalandi. 
Húsin eru v iðurkennd 

gæðavara og vel búin og eru að 
sjálfsögðu seld með ábyrgð fyrir 
framleiðslugöllum eins og lög 
gera ráð fyrir,“ segir Magnús  
Óskars son annar eigandi  Bíláss, 
bílasölu Akraness.

Bílás á 30 ára starfsafmæli í ár 
en fyrirtækið er í eigu bræðranna 
Magnúsar og Ólafs Óskarssona. 
Það hefur starfað frá árinu 1983, 
að mestu við sölu bíla en sala á 
notuðum ferðavögnum hefur þó 
verið stór hluti af rekstrinum. 

„Reynslan af þeim viðskiptum 

er orðin ágæt,“ segir Magnús. „Af 
hjólhýsunum tókum við í fyrstu 
inn hús eftir pöntunum en það 
fór hins vegar mikill tími í til-
boðsgerð í kringum það og pant-
anir voru færri en við reiknuðum 
með. Við ákváðum því að taka 
inn nokkur hús á síðasta ári og 
þau seldust öll. Við slógum því til 
og höfum haldið innflutningi á 
ferðahýsum áfram. Þá höfum við  
einnig verið að prófa okkur áfram 
með aukahluti eins og markísur 
og sólarsellur. Verðið hjá okkur er 
gott þar sem við erum með litla 
yfirbyggingu á starfseminni,“ 
útskýrir Magnús.

Bílás fer einnig með umboð 
á nýjum bílum fyrir Öskju, BL 
og Heklu. Magnús segir líklega 
óvíða eins mikið úrval ökutækja á 
einum stað. „Það er upplagt fyrir 
höfuðborgarbúa að kíkja hingað á 
Skagann, og ég segi nú stundum 
í gamni að Reykjavík sé í úthverfi 
Akraness. Hér er líka sérhæfð 
ísbúð ásamt  góðum verslunum 
og einnig tjaldaðstaða með góðri 
þjónustu. Markaðssvæði okkar er 
öll landsbyggðin. Við erum fullir 
bjartsýni á framhaldið þrátt fyrir 
nokkra óvissu í þjóðmálunum.“ 

Nánari upplýsingar á w w w.
bilas.is.

Eitt mesta úrval 
ökutækja á einum stað
Bílás, bílasala Akraness, fagnar þrjátíu ára starfsafmæli í ár. Þar fást ekki 
bara bílar heldur flytur fyrirtækið inn hágæða ferðahýsi á góðu verði.

Magnús 
Óskarsson segir 
eitt mesta úrval 
ökutækja lands-
ins að finna á 
einum stað hjá 
Bílás. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Heimili að 
heiman
Fellihýsi, húsbílar og hjólhýsi bjóða upp á 
heimililega stemningu þegar heimilislífið er fært 
úr stað. Það er notalegur griðastaður í villtri 
náttúrunni og hægt að gera hann enn vistlegri 
með hlýlegum snúningi.

Ávextir í skál eru sannkölluð eldhúsprýði 
og hvetja ferðafólk til að fá sér hollan bita 
á milli mála. 

Kaffi er aldrei eins gott í plastmálum. Ljúf 
uppáhelling í ekta krúsum gefur himneskt 
andrúmsloft í ferðahýsið.

Gítar er ómissandi ferðafélagi enda skapar huggulegt gítarspil einstök notalegheit á 
ferðalögum. 

Á morgnana er 
náðugt að geta kveikt á 
útvarpinu og hlustað á 
veðurspána og ljúfa tóna.

Mun heimilislegra er að bera sælgæti fram í fallegri skál en umbúð-
unum þegar gesti ber að garði. 

Gamaldags spilastokkur 
þjappar fólki saman og 
eykur enn á yndi og gleði 
samverustundanna.

Rómantískir 
púðar gera ferðahýsi að sann-
kölluðu heimili í náttúrunni. 

Fersk blóm í vasa skapa heimilislegan blæ 
og gleðja bæði augu og anda ferðalanga.

Mjúkt og hlýtt teppi ætti að vera staðalbúnaður í öllum ferða-
hýsum og ávallt til taks fyrir kósí samverustundir undir heiðum 
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Lýsandi dæmi um ferðafrelsi er 
það að geta skotist eftir vinnu 
á föstudegi út í búð, sett mat-

inn í ísskápinn, rennt af stað í úti-
legu og beinlínis slappað af strax að 
akstri loknum. „Þetta er það sem 
fólk sækist eftir þegar það kaupir 
sér hjólhýsi eða húsbíl. Að fara úr 
stressinu og vera komið í afslöppun 
nánast um leið og búið er að stoppa 
bílinn,“ segir Þrúðmar sem hefur 
um sextán ára skeið unnið við sölu 
og þjónustu á ferðahýsum. Oftar en 
ekki á fólk skemmtilegustu og eftir-
minnilegustu minningarnar úr úti-
legum. „Það er gefandi að eiga þátt í 
því að skapa þannig stundir.“ 

Úr tjaldi í hjólhýsi
Þróunin í ferðahýsum hefur verið 
mjög hröð undanfarin ár og farið 
frá tjöldum yfir í tjaldvagna og 
síðan úr tjaldvögnum yfir fellihýsi. 
„Flest okkar eru að leita eftir þæg-
indum og sem minnstri fyrirhöfn í 
fríinu og hjólhýsin og húsbílarnir 
eru þar fremst í flokki. Ferðafrels-
ið er það sem gerir þennan ferða-
máta svo eftirsóknarverðan, hvort 
sem fólk ferðast eitt og sér eða 
saman í hóp. Margir kúnnar eru í 
góðu sambandi við okkur og hafa 
lýst yfir ánægju sinni og upplifun 
eftir góða og skemmtilega ferð.“  

Lengra sumar
Hjólhýsi og húsbílar gera það að 
verkum að ferðatími fólks lengist, 
bæði er hægt að fara fyrr af stað 
á vorin og vera lengur að fram á 
haust. „Reyndar eru sumir að allan 

ársins hring og vita ekkert betra en 
að komast í kyrrð og ró í ferðahýs-
inu sínu um leið og færi gefst. Þá 
skiptir öllu máli að vera með góðan 
vagn eða húsbíl þannig að ferðalag-
ið verði eins skemmtilegt og fyrir-
hafnarlítið og mögulegt er.“ Þann-
ig er hýsið orðið að sumarbústað á 
hjólum sem hægt er að elta sólina á 
og skoða nýtt umhverfi í hverri ferð.

Þýsk gæðavara
Árið 2011 tók P.Karlsson við um-
boðinu fyrir þýsku húsbílana og 
hjólhýsin frá LMC á Íslandi sem 
þá höfðu ekki verið flutt inn síðan 
2008. „Á þeim tíma höfðu orðið 
miklar breytingar, og þá sérstak-
lega á innréttingunum sem voru 
uppfærðar í nútímalegra horf.“ 
Þá er P.Karlsson einnig söluaðili 
annarra þekktra merkja eins og 
 McLouis-húsbíla og Elnagh-hús-
bíla og hjólhýsa ásamt því að selja 
notaða vagna og bíla. 

Fjölbreyttar útfærslur
P.Karlsson býður upp á 32 útfærslur 
af hjólhýsum í þremur f lokkum;  
Musica, Maestro og Scandica en 
það eru margar stærðir sem fólk 
getur valið um, allt frá Musica 390 
D upp í Scandica 735 K. „Flestir 
ættu að finna útfærslu sem hent-
ar þeirra fjölskyldustærð en fólk 
þarf einnig að hafa í huga að velja 
hús sem hentar fyrir bílinn þann-
ig að allt vinni vel saman.“ Húsin 
eru einstaklega vel búin svo sem 
best fari um fólk í fríinu. „Heitt og 
kalt vatn, stórir ísskápar, mikið 

geymslupláss undir bekkjum og 
rúmum, glæsilegar innréttingar, 
eldhús með eldavél, vaski og viftu. 
Svo getur fólk bætt við aukabún-
aði eins og skyggnum, sjónvarpi og 
fleiru.“  

Samstarf við húsbílaleigu
P.Karlsson hefur stækkað jafnt 
og þétt frá stofnun og er félagið 
nú komið í samstarf við McRent, 
stærstu húsbílaleigu í Evrópu. 
„McRent Iceland ehf. mun hefja 
starfsemi 1. maí næstkomandi. Þar 
verða leigðir út þýskir gæðahúsbíl-

ar með öllum borðbúnaði og auka-
búnaði, svo sem bakkmyndavél, 
skyggni og fleiru. Bílarnir eru því 
fullbúnir í ferðalagið. Áætlað er 
að nokkrir bílanna verði svo seld-
ir tveggja ára gamlir á almennum 
markaði. Þá verða í boði tveggja ára 
gamlir húsbílar á frábæru verði hjá 
okkur.“

Í g læsi leg u m sý n i nga rsa l 
P.Karlssonar að Ögurhvarfi 2 er 
hægt að skoða úrval hjólhýsa. Einn-
ig er að finna myndir og teikningar 
af þeim inni á heimasíðunni www.
pkarlsson.is. 

Fullkomið 
ferðafrelsi 
á LMC
Inni í einu af þeim glæsilegu hjólhýsum sem standa 
í sýningarsal P.Karlssonar ehf. í Kópavogi situr 
Þrúðmar Karlsson, einn af eigendum fyrirtækisins 
og segir okkur frá þeim þægindum sem fylgja því að 
eiga hjólhýsi eða húsbíl.

 

Ferðafrelsið er að sögn Þrúðmars það sem gerir þennan ferðamáta svo eftirsóknarverðan. MYND/GVA
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Segja má að Olga og Aðalsteinn 
hafi eignast nýtt líf þegar þau fjár-
festu í hjólhýsi í hjólhýsagarði fyrir 

ári. „Við vorum þarna nánast allar helg-
ar í sumar enda vorum við heppin með 
veður, yfirleitt 20 stiga hiti og sól fyrir 
utan tvær rigningarhelgar,“ segir Olga 
sem er himinlifandi yfir nýju híbýlunum. 
Áður áttu þau fellihýsi en hafði um nokk-
urt skeið langað í hjólhýsi eða húsbíl. 
„Svo vorum við á gangi í hjólhýsahverfi 
og sáum til sölu hús. Þetta var eitthvað 
svo kósý og næs að við ákváðum að kýla 
á það og höfum ekki orðið fyrir vonbrigð-
um, það er bara æðislegt að vera þarna.“

En er eitthvað við að vera í svona hjól-
hýsagarði? „Það er sko alltaf nóg að gera,“ 
svarar Olga og hlær. „Við förum mikið í 
göngutúra, göngum upp fjallið og tökum 
tíu til ellefu kílómetra göngur. Svo dytt-
ar maður að í kringum sig, gengur um 
hverfið og spjallar við fólkið,“ lýsir hún 
og bætir við að þau hafi kynnst yndis-
legu fólki á þessu eina ári. „Við erum til 
dæmis í skemmtinefnd og þá þarf heil-
mikið að skipuleggja til dæmis fyrir 
verslunarmannahelgina,“ segir hún glöð 
í bragði.

Er mikill samgangur á milli hjólhýs-
anna? „Já, en þú situr ekkert uppi með ná-
grannana,“ svarar Olga kímin og held-
ur áfram: „Það er svo skrítið að þó stutt 
sé á milli hjólhýsanna þá er maður mjög 
sér. Maður verður ekkert var við fólkið þó 
það sé við hliðina á manni.“ Mikill gróð-
ur er í garðinum en hjólhýsi Olgu og Að-
alsteins stendur hins vegar á fremur beru 

svæði. „Við sjáum alla koma og fara. Þeir 
kalla okkur borgarstjórana þarna því við 
vitum alltaf hver er á svæðinu,“ segir Olga 
hlæjandi. 

Þau hjónin láta sér ekki nægja að dvelja 
í sveitinni á sumrin heldur hafa notað 
hjólhýsið í vetur líka. „Það er bara róman-
tískt. Þá er færra fólk á svæðinu en samt 
eru alltaf einhverjir í fimm til sex húsum. 
Við förum ekki síður í göngutúra á veturna 
enda er mikil veðursæld á staðnum,“ segir 
Olga. En er ekkert kalt á þeim í hjólhýsinu? 
„Nei, maður er bara í stuttermabol inni og 
við þurfum varla að kynda neitt nema á 
nóttunni,“ segir hún.

Hjólhýsi Olgu er fest niður og því ferðast 
þau hjónin ekki með það. Í kringum húsið 
er sólpallur og þar er skúr, en á sumrin eru 
þau með fortjald. En væri ekki betra að eiga 
bara sumarbústað? Því er Olga ekki sam-
mála. „Í hverfinu er fólk sem hefur átt sum-
arbústað en selt hann til að kaupa hjólhýsi 
hér. Þannig losnar það við alla garðvinnu og 
viðhald auk þess sem þetta er mikið ódýr-
ara,“ útskýrir hún og sér helst eftir því að 
hafa ekki keypt hjólhýsi fyrr. „Mér datt bara 
ekki í hug að þetta væri svona notalegt,“ 
segir Olga og hlakkar til næstu ára í hjól-
hýsagarðinum sem hún ætlar að njóta með 
eiginmanninum og barnabörnunum sem 
stundum fá að koma með ömmu og afa.

Mér datt bara ekki í hug 
að þetta væri svona 

notalegt.

Rótor ehf. að Helluhrauni 4 í Hafnarfirði er lítið, 
traust fjölskyldufyrirtæki sem Lárus G. Brands-
son hefur stjórnað frá stofnun þess árið 1989 og 

verður fyrirtækið því 25 ára á næsta ári.
Fagfólk með ríka reynslu og þjónustulund aðstoðar 

viðskiptavini Rótors jafnt í verslun sem á þjónustuverk-
stæði og eru vöruverð afar samkeppnishæf, enda flyt-
ur fyrirtækið sjálft inn megnið af sínum vörum. Stærstu 
viðskiptavinahópar fyrirtækisins eru húsvagnasmiðir 
og félagar húsvagnafélaga.

Tólf mánaða húsbíll
Rótor býður nú, í samvinnu við Reimo í Þýskalandi, 
Heklu og Landsbankann, upp á einstakan ferða- og fjöl-
skyldubíl af gerðinni Volkswagen Transporter T5, sem 
er hannaður af Reimo en útfærður fyrir Ísland af Lár-
usi sem er bifvélavirkjameistari og með áratuga reynslu 
í faginu. Rótor sér um að útbúa bílana frá grunni. „Þetta 
er því nýr íslenskur húsbíll,“ segir Lárus og bætir við 
að Rótor sé eina íslenska fyrirtækið sem taki nýja bíla 
og breyti í húsbíla. „Þetta er í raun tólf mánaða húsbíll 
sem nýtist til ferðalaga á sumrin og t.d. skíða- og vél-
sleðaferða á veturna,“ segir Lárus og bendir á að bílarn-
ir komist inn í flestar bílageymslur því þeir eru undir 
tveimur metrum á hæð. „Þetta eru jafnframt rúmgóðir 
fjölskyldubílar og því kjörnir sem annar bíll á heimili.“

Trio Style
Til eru nokkrar gerðir af Reimo-húsbílum. Mesti fjöl-
notabíllinn er „Trio Style“ sem hentar til ferðalaga, búð-
arferða, í vinnuna, skólann eða til flutninga. „En fyrst 
og fremst er hann fullbúinn ferðabíll fyrir fjölskyld-
una,“ segir Lárus. Einn slíkur er nú í smíðum hjá fyr-
irtækinu sem sýna á hjá Heklu á bílasýningu nú í maí. 
Bíllinn verður með innréttingar úr eplaviði, sæti fyrir 
fimm með þriggja punkta öryggisbeltum, svefnplássi 
fyrir fjóra, helluborði og vaski undir gleri.   

Nánari upplýsingar um bílana og aðra þjónustu Ró-
tors er að finna á www.rotor.is en einnig á Facebook-
síðu fyrirtækisins sem er afar virk og vinsæl.

Nýr íslenskur húsbíll
Rótor ehf. sérhæfir sig í vörum og þjónustu tengdum húsvögnum, breytingum 
og smíði húsbíla og -vagna ásamt sölu þeirra og innflutningi. Nú smíðar Rótor 
nýja íslenska húsbíla í samstarfi við Reimo, Heklu og Landsbankann.

Rafn A. Guðjónsson, húsgagnasmiður á þjónustuverkstæði 
Rótors, að smíða skáp í Hyundai-húsbíl.

Lárus G. Brandsson bifvélavirkjameistari fyrir framan verslun 
Rótors, við nýjan VWT5 Trio Style sem er í smíðum hjá fyrirtækinu.
 MYND/GVA

Rómantískar vetrarstundir í hjólhýsi
Olga E. Ágústsdóttir og eiginmaður hennar, Aðalsteinn Böðvarsson, festu kaup á hjólhýsi í hjólhýsagarði á Suðurlandi fyrir ári. Þar 
hafa þau dvalið flestar helgar síðan og skilja ekkert í því að hafa ekki látið verða af þessum draumi fyrr enda segja þau félagsskapinn 
yndislegan. Þau víla ekki fyrir sér að dvelja í húsinu á veturna enda sé það afar rómantískt. 

Hjónin nota hjólhýsið sumar jafnt sem vetur.

Aðalsteinn slakar á eina kvöldstund í sumar.
Olga gæðir sér á dýrindis grillmat enda smakkast allt 
betur undir beru lofti.

■ Góð meðferð á svefnpoka borgar sig svo hann endist lengur og 
geri sitt gagn. 
■ Dúnpoka skal ekki geyma þétt pakkaða í þröngum loftþéttum 
pokum. Það fer illa með dúninn og dregur úr einangrunargildi 
hans. 
■ Best er að geyma svefnpoka í hreinu, loftræstu umhverfi, til 
dæmis í netapoka. 
■ Gætið þess að setja pokann ekki rakan ofan í poka þar sem 
hann gæti þá myglað.
■ Óhreinan svefnpoka er gott að þvo í þvottavél, fara í öllu eftir 
þvottaleiðbeiningum á pokanum og nota þar til gerð þvottaefni.
■ Marga svefnpoka má þurrka í þurrkara. Gott er að setja tennis-
bolta með í þurrkarann til að slá loft aftur í dúninn. Athugið þó að 
fylgja leiðbeiningum á pokanum varðandi hitastig.
■ Til að minnka líkurnar á að pokinn verði óhreinn er ráð að sofa 
í undirfatnaði ofan í pokanum, eða í innri poka. 
■ Líkamsfita getur skemmt dún ef hún kemst í snertingu við 
hann.

Góð meðferð svefnpoka 
tryggir betri endingu

Svo útilegurnar geti orðið sem flestar og ánægjulegastar borgar sig að hugsa vel 
um svefnpokann sinn. NORDIC PHOTOS/GETTY
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SÆTAR KVÖLDSTUNDIR
Það er indælt að stinga sér inn 
í hlýtt ferðahýsi að kveldi með 
grillaðan eftirmat til að gæða 
sér á. Þá er tilvalið að hafa hann 
á hollustunótum og bera fram 
grillaðan ananas með kanilsyk-
urssmjöri. Skerið átta sneiðar 
af ferskum ananas fyrir fjóra. 
Blandið saman 4 matskeiðum 
af smjöri, 3 matskeiðum af 
púðursykri og einni teskeið 
af kanil og penslið ananas-
sneiðarnar með blöndunni. 
Grillið á álbakka þar til gyllt og 
mjúkt og berið fram með ís og 
karamellu- eða súkkulaðisósu. 
Gott er að sáldra yfir söxuðum 
hnetum eða ristuðu kókos-
mjöli. 

Lárus hafði verið að skoða  áströlsk 
hjólhýsi þegar hugmyndin 
kviknaði að því að smíða eitt slíkt 

fyrir íslenskar aðstæður. „Ég er jeppa-
maður og hafði til margra ára verið að 
leita mér að einhverju sem er þægi-
legra en tjald. Rakst svo á áströlsk hýsi 
sem kallast teardrop-trailer sem eru 
pínulitlir vagnar með rúmi sem er 
hægt að skríða inn í og fá sér blund,“ 
segir Lárus um upphaf og tilurð há-
fjallahjólhýsisins sem hann vinnur 
nú að. 

Hjólhýsið er 3,5 metrar á lengd, 1,7 
metrar á breidd og 1,6 metrar á hæð, 
úr stálgrind sem klædd er með ál- og 
timburplötum. „Það er mun sterk-
byggðara en hefðbundin hjólhýsi, er á 
stórum dekkjum og smíðað til að þola 
einstaklega erfiðaðar aðstæður. Það er 
ótrúlega létt og vegur ekki nema um 
950 kíló.“

Lárus er enn ekki búinn að klára 
hýsið en stefnir á það í sumar. „Ég 
stalst í smá prufuferð í fyrrasumar. 
Það var mjög hlýtt og gott og maður 
fann ekki fyrir vindi í því.“ Inni í hýs-
inu er queen-size rúm og því nóg pláss 
fyrir par með eitt barn. Þá eru veggirn-
ir einangraðir með 40 millimetra ein-
angrun. „Innréttingarnar eru svipað-
ar og eru í Econoline-bílunum en ég á 
eftir að útbúa eldunaraðstöðu og setja 
gasmiðstöð í hjólhýsið.“

Hugmyndin með smíðinni var að 

lengja sumarið en Lárus segist þó hafa 
ferðast minna undanfarin ár af mörg-
um sökum. „Bæði er orðið dýrt að 
ferðast vegna olíu- og dekkjakostnað-
ar og svo eignuðumst við Helga Dröfn 
Jónsdóttir okkar fyrsta barn í vetur. Þá 
erum við líka að flytja svo það hefur 
eðlilega hægt aðeins á smíðinni og 
ferðalögunum.“ Þegar hjólhýsið verður 
klárt hefur Lárus planað ferðalag þvert 
yfir Ísland, frá Reykjavík til Egils staða 
eftir slóðum og línuvegum. 

Kostnaðurinn við að smíða svona 
græju er töluverður og verkefnið er 
tímafrekt. „Þetta er mikil vinna og ég 
hef verið á hrakhólum með hýsið. Var 
með það í geymslu í eitt og hálft ár en 
nú er ég kominn aftur með húsnæði.“ 
Lárus er tölvufræðingur og sjálf-
menntaður í hjólhýsasmíðum. „Ég hef 
alla tíð lagað mína jeppa sjálfur og er 
sjálflærður í rafsuðu. Ég hef þó fengið 
mikla aðstoð við smíðina á hjólhýsinu 
frá Guðmundi Höskuldssyni bifreiða-
smiði ásamt fleiri góðum félögum.“

Lárus segist hissa á ríkinu sem 
rukkar 13 prósent aðvinnslugjald af 
öllu efni sem fer í smíðina og áætl-
aðri vinnu. „Ég þarf að áætla á mig 
lágmarksvinnutíma og kaup og taka 
saman allan efniskostnað. Ofan á það 
leggur ríkið svo aðvinnslugjöld. Það 
er ansi furðulegt að vera rukkaður um 
skatt fyrir áhugamálið sitt og frítíma. 
Nógu dýrt er þetta samt.“

Heimasmíðað háfjallahjólhýsi
Um mitt ár 2008 fæddist hugmynd hjá Lárusi Rafni Halldórssyni að smíða hjólhýsi að ástralskri fyrirmynd sem myndi þola íslenskar 
aðstæður. Smíðinni er ekki enn lokið, enda smíðað á kvöldin og um helgar þegar peningar eru afgangs um mánaðamót. 

Háfjallahjólhýsið er sterkbyggðara en hefðbundin hjólhýsi, er á stórum dekkjum og smíðað til að þola einstaklega erfiðaðar 
aðstæður. Það er ótrúlega létt og vegur ekki nema um 950 kíló. 

Byrjað að innrétta. Komin grind yfir hýsið.Búið að klæða botngrindina. 

Unnið í hjólabúnaði sem er ansi öflugur. Byrjað á grindinni í þröngu rými. 

Dýrasti húsbíll veraldar 
er Vantare Platinum Plus 
sem kostar rúmlega 300 
milljónir króna. Húsbíllinn 
er eðli málsins samkvæmt 
hinn glæsilegasti enda 
hefur hann viðurnefnið 
„Beverly Hills mansion on 
wheels“ ytra. Inngangur-
inn skartar tröppum úr 
fágætum Inka-marmara og 

innréttingar húsbílsins einkennast að mestu leyti af ítölsku gæðaleðri, 
kristal og glæsilegum viði.

Stofan í húsbílnum inniheldur ítölsk glæsihúsgögn og þar má meðal 
annars finna vínskáp með sérhönnuð vínglösum eftir hönnuðinn 
Michael Weems og karöflu frá Neiman Marcus. 

Auðvitað fylgir húsbílnum flatskjár. Hann stendur við hjónarúmið en 
hægt er að færa hann með einu handtaki niður í gólfið þegar hann er 
ekki í notkun.

Einnig má finna glæsilega innréttaðan eldhúskrók í bílnum en þótt 
húsbíllinn sé dýr fylgir kokkur ekki með í kaupunum.   

Rúsínan í pylsuendanum er svo hólf milli fram- og afturdekkja bílsins 
þar sem hægt er að koma fyrir litlum sportbíl enda er ekki létt verk að 
skjótast á ströndina eða út í búð á svo stórum og miklum bíl. Bensín-
tankur húsbílsins tekur 890 lítra af bensíni þannig að bílstjórinn þarf ekki 
að stoppa á mörgum bensínstöðvum á ferðalaginu. 

Dýrasti húsbíllinn
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Veistu hver
ég var?

Siggi Hlö

Laugardaga
kl. 16 – 18.30
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FRÉTTABLAÐIÐ

Hver hefur ekki oft óskað sér í þungri umferð, þar sem ekkert gengur að 
komast áfram, að setja bara upp blikkandi ljós, kveikja á sírenunni og láta 
alla aðra víkja fyrir sér. Sem betur fer er þetta ekki hægt víða, en þetta 
er greinilega hægt í Rússlandi, hvar annars staðar. Þar leigja ofurríkir 
Rússar sér bíla sem gerðir hafa verið eins að útliti og venjulegir sjúkra-
bílar. Vegna þessa hafa lögreglumenn verið beðnir að rannsaka sjúkra-
bíla á götum Moskvu með reglulegum hætti til að stöðva þessa starf-
semi. Þessir fals-sjúkrabílar eru alls ekki ódýrir í leigu og kosta 200 doll-
ara á hvern klukkutíma, eða um 25.000 krónur. Það þarf þó ekki að sitja 
í sjúkrabörum eða á bekkjum í bílnum því þeir hafa verið útbúnir eins 
og sannir lúxusbílar svo leigjendur þeirra geti borðað kavíarinn sinn og 
drukkið kampavín með í eðlilegu umhverfi. 

Ferðast um á fals-sjúkrabílum
Ríkir Rússar ferðast um í lúxusinnréttuðum sjúkrabílum.

LÁTLAUS 
INNRÉTTING
Aðgerðastýri 
og snertiskjár 
lyfta upp inn-
rétt ing unni.

FLIPASKIPTING
Skemmtilegt 
leiktæki en 
sjaldan notuð 
í venjulegum 
akstri.

STÓRT SKOTT
Með eitt stærsta 
skottið meðal 
jepplinga.

● Mikið rými
● Há sætisstaða
● 7 sæti sem valkostur

● Lágstemmd innrétting
● Mikið veg- og vélarhljóð
● Aksturseiginleikar

Texas Mile-keppnin er sannarlega hátíð hrað-
ans og er haldin annaðhvort ár í litlum bæ rétt 
norður af Corpus Christi í Texas. Þar var í síð-
ustu viku sett enn eitt hraðametið er Hennes-
sey Ford GT náði 430 kílómetra hraða. Síðast 
í haust náði þessi sami bíll 424 km hraða og 
bætti þá að sjálfsögðu eigið met sem var 415. 
En hvernig ætli slíkur bíll sé búinn? Hann er 

með 5,7 lítra V8-vél með 
tveimur forþjöpp-
um og brennir 
117 oktana bens-
íni, sem aðeins er 
notað á keppnis-

bíla.

Hennessey 
Ford GT 

nær 430 
km hraða

KEMUR Á ÓVART
Rockford-Fosgate hljóðkerfi  
650 vött - öflugt og hljómgott

Aftursæti á brautum og góð 
þriðja sætaröð

Gott aðgengi að skottrými og mikið pláss.

Það er gaman að fá sér nýjan bíl.

Í mars býður Ergo 50% afslátt af lántökugjöldum bílalána og bílasamninga þegar þú fjármagnar 
kaup á bíl. Það gildir einu hvort bíllinn kemur beint úr kassanum eða er kominn með reynslu.

Við aðstoðum þig með ánægju!

50% afsláttur af lántökugjöldum

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2005, 
ekinn 109 Þ.KM, bensín, 5 gírar. tilboð 
850.000. Rnr.250726.

HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2010, 
ekinn 65 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.750.000. Rnr.222343.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

FORD F150 super crew lariat. Árgerð 
2005, ekinn 163 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. skiipti 
ódýrari Rnr.206198.

TOYOTA Land cruiser 100 VX. 35” 
dekk. Árgerð 2003, ekinn 210 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.103842

SUZUKI Jimny JLX. Árgerð 2012, 
ekinn 7 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboð 
2.290.000. Rnr.103704

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 75 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000.Einn Eigandi 
Rnr.311109.

TOYOTA Land cruiser 90 vx „33”. 
Árgerð 2000, ekinn 165 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.790.000.Flottur bíll 
Rnr.218865.

SUBARU Impreza wagon gx 4wd. 
Árgerð 2007, ekinn 62 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000.Einn 
Eigandi Rnr.311077.

PORSCHE Cayenne s. Árgerð 2007, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.890.000. Rnr.113225

LAND ROVER Range rover sport 
hse. Árgerð 2007, ekinn 77 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.490.000. 
Rnr.113216

HONDA Accord sport. Árgerð 2005, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000. Flott eintak 
Rnr.311145.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Verð frá 2.169þ.kr, ATH 
5stk eftir, Komdu og skoðaðu

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU 
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

Toyota Avensis árg. ‚01. ssk. 1.6 
bensín. Keyrður 130þ.km. Verð 
530þús. S: 616 2597.

Suzuki baleno, station, 4x4, árg. ‚01, 
ek. 140þús, nýskoðaður, mjög góður 
bíll, ásett verð. 350þús. S:893 2 284.

ÓDÝRIR GÓÐIR BÍLAR!!
Peugeot 406, 2003 disel, topp viðhald, 
sk ‚14, ekta fjölskyldub. V. 310 þ. 
Musso ‚98 5g. topp ástand, selst ódýrt. 
S. 844 6609.

Range Rover Sport HSE Dísel V8 
03/2007 ekinn 95 þús. Umboðsbíll ný 
skoðaðaur og ný Toyo heilsársdekk. 
Verð 8,200,000,- TILBOÐ 6,800,000,- 
Stefán 842-6606.

Jeppi Gallopper árg. ‚98. Skoðaður júní 
‚14. V. 220þús. Uppl. í S. 770 7475.

MERCEDES BENZ 508D
Getum útvegað nokkra óryðgaða og 
nánast ónotaða bíla árg. 1987 á undir 
2,0 millj. kr. Uppl. í síma 587-5058. 
Bílahlutir ehf

 0-250 þús.

SPARIBAUKUR - TILBOÐ 199 
ÞÚS!

Ford Fiesta árg. ‚99, 1300, bs, 5d, ek. 
140 þús. sko ‚14, eyðir engu. Tilboð 
199 þús. S. 891 9847.

 Bílar óskast

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 777-3077.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

Óska eftir bíl, 25 - 250 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565 eða sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

 Reiðhjól

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03, Ford fiesta ‚98, 
Honda Civic og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni 
diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
892 7852.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

 Viðgerðir

REIÐHJÓLA OG 
SLÁTTUVÉLAÞJÓNUSTAN - 

 ENGINN BIÐTÍMI !
ENGINN BIÐTÍMI ÖLL REIÐHJÓL 
LÖGUÐ SAMDÆGURS, Tek við öllum 
gerðum af reiðhjólum, og sláttuvélum. 
Einnig aðrar smávéla viðgerðir. 
Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði. 
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur 
26, Bleik gata. S 555 6020.

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

 Hreingerningar

STIGAGANGAHREINSUN.IS
Teppahreinsun, veggjahreinsn, 
bónvinna. Pawel S. 842 6522.

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

Get bætt við mig bókhaldi fyrir 
einyrkja og félög. Áralöng reynsla. S: 
699-5023.

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 
www.flytja.is flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

 Tölvur

 Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
694 7881 Zanna Volkova.

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
694 7881 Zanna Volkova.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

BEAUTY IN BLACK 
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ

Þunnu mjúku peysurnar komnar í 
sumarlitum í stærðum frá Small - 3X 
Ný sending af flottum slæðum í 
sumarlitum, sími 695 6679 www.
beautyinblack.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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KEYPT 
& SELT
 Til sölu

FERMINGARGJAFIR Í 
ÚRVALI

Fjarstýrðar þyrlur með eða án 
myndavélar, bílar, skip, plastmódel og 
mfl. Verslun í Glæsibæ Tactical Sími 
517-8878.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Verslun

NÝ SKEMMTILEG SENDING
Vinsælasta unaðsvara heims We-Vibe 
II og III, Butt plugs, S&M ástarkúlur, 
egg o.fl. Sendum um allt land - tökum 
við millifærslu og greiðslukorti www.
hush.is

HEILSA
 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

HÚSNÆÐI
 Húsnæði í boði

Falleg 90 fm íbúð til leigu í 
109. Leigist á 80 þ. Laus um 
mánaðarmótin. Uppl. í s. 692 3002.

 Sumarbústaðir

Skoða og verðmet um páskana. Uppl. 
Jón Rafn Lögg. fasteignasali hjá 
Valhöll. S: 695-5520. Mikil sala.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði við 
Dalveg í Kópav. Uppl. e. kl. 17 s. 893 
3475.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA
 Atvinna í boði

HÁRSNYRTISTOFA
Hárgreiðslumeistari/atvinnutækifæri. 
Til leigu stóll. Áhugasamir sendið 
umsóknir á thjonusta@365.is

Óskum eftir smiðum, vönum 
mótauppslætti framtíðarstarf í boði. 
S. 691 8907.

FISKMARKAÐUR 
GRÍMSEYJAR.

Óskar eftir starfsfólki. Hafið samband 
í s. 467 3119 eða á sveinagardar@
simnet.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000.
Proventus.is

atvinna

tilkynningar

 

Mýrdalshreppurskipulags –  
og byggingarfulltrúi

Auglýsing um skipulagsmál 
í Mýrdalshreppi

Í samræmi við 1.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér 
með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi skipulag-
stillögur.

Hjörleifshöfði

Deiliskipulagið nær yfir um 1,8 ha svæðið við Hjörleifs-
höfða að vestanverðu. Um er að ræða lagningu vegar að 
afmörkuðu bílastæði ásamt gerð áningarstaðar með  
upplýsingaskiltum. Áningarstaðurinn markar upphaf  
gönguleiðar á Höfðann.

Klettsvegur 1

Deiliskipulagið nær yfir um 2 ha svæði við Klettsveg í Vík í 
Mýrdalshreppi. Í skipulaginu felst að lóðirnar Klettvegur 1 
og Klettsvegur 3 verða sameinaðar í eina lóð. Auk þess er 
stofnuð lóðin Klettsvegur 2 sem ætluð er undir bílastæði 
fyrir hótel og aðra þjónustu á svæðinu.  Byggingareitur 
lóðarinnar er stækkaður m.t.t viðbyggingar við núverandi 
hótel. 

Tillögur þessar liggja frammi hjá fulltrúa skipulags- og 
byggingamála í Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og á 
heimasíðu Mýrdalshrepps www.vik.is. Frá 3.apríl til og með 
15.maí. Athugasemdafrestur við tillögu þessa er til 16:00, 
miðvikudaginn 15.maí. Athugasemdum ef einhverjar eru 
skal skila skriflega á skrifstofu Mýrdalshrepps, Austurvegi 
17, 870 Vík  Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillögurnar 
tejast samþykkir þeim.

Fh.Byggingafulltrúa
Vigfús Þór Hróbjartsson
Fulltrúi á sviði skipulags-og byggingarmála
Mýrdals- og Skaftárhreppi Í Trékyllisvík á Ströndum er lítill skóli sem heitir 

Finnbogastaðaskóli. Hann er fámennasti skóli landsins, en 
margur er knár þótt hann sé smár. Skólinn hefur allt til að 

bera sem prýða má einn skóla, en vantar kennara í fullt starf 
frá 1. ágúst 2013. Ódýr, stór og góð íbúð til staðar á skólalóð. 
Sláðu til, hringdu í Elísu skólastjóra í síma 4514032 /5877419 

finnbs@ismennt.is eða Oddnýju oddvita í síma 4514001 
arneshr@simnet.is fyrir 8. apríl.

Kennarar einstakt tækifæri 
Óskar þú eftir rólegu og fjölskylduvænu umhverfi?

Efnistaka úr landi Skúta Hörgársveit
Mat á umhverfisáhrifum - athugun Skipulagsstofnunar

Skútaberg ehf. hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofn-
unar frummatsskýrslu um efnistöku í landi Skúta, Hörgár-
sveit.
Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat á 
umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá 
27. mars til 8. maí 2013 á eftirtöldum stöðum: Á skrifstofu 
Hörgársveitar, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulags-
stofnun.  Frummatsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu 
Environice:www.umis.is.

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leggja 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar 
og berast eigi síðar en 8. maí 2013 til Skipulagsstofnunar, 
Laugavegi 166, 150 Reykjavík.  Þar fást ennfremur nánari 
upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum. 

Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 
106/2000 m.s.b.

Skipulagsstofnun

Sumarstörf hjá Hafnarfjarðarbæ 
2013

Vinnuskólinn og Umhverfi og framkvæmdir 
í Hafnarfirði óska eftir að ráða starfsfólk til 

sumarstarfa. 

Eftirfarandi störf eru í boði: 
Flokksstjórar í Vinnuskóla
Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Leiðbeinendur í skólagörðum 
Leiðbeinendur á gæsluvöllum

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár  
(fæddir 1992)

Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki 
Í viðhaldsflokki 
Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum 
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára  
(fæddir 1993 – 1996). 

Í flestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi vinnustunda 
í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum. 

Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.

Ath. að umsóknarfrestur er til 12. apríl. Ekki er tekið á móti 
umsóknum eftir þann tíma.

Fyrirspurnir má senda á netföngin vinnuskoli@hafnarfjordur.is 
og  gardyrkja@hafnarfjordur.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Finlux 32FLY132B
Einfalt og gott 32" LCD sjónvarp með 1366x768p upplausn, progressive scan og 
stafrænum DVB-T móttakara. Innbyggður margmiðlunarspilari. Vel tengjum búið með 
HDMI, USB, Digital Coax, VGA, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

69.990

49.990 99.990 129.990

Finlux 22FLHS910
Örþunnt 22" LED sjónvarp með 1366x768p upplausn 
og stafrænum DVB-T móttakara. 12/220v og hentar 
því vel í ferðalagið. Inn byggður margmiðlunarspilari. 
Vel tengjum búið með HDMI, USB, Digital Coax, VGA, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

FÆST EINNIG 
MEÐ DVD Á
54.990

Finlux 40FLHY930
Einfalt og gott 40" háskerpu LCD sjónvarp með 1920x1080p 
upplausn, progressive scan og stafrænum DVB-T móttakara. 
Innbyggður margmiðlunarspilari. Vel tengjum búið með 2xHDMI, 
2xUSB, Digital Coax, VGA, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir 
afruglarakort.

Finlux 42FLSY930LHC
Örþunnt 42" háskerpu LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn, 
100Hz, progressive scan og stafrænum DVB-T2/DVB-C móttakara. 
Innbyggður margmiðlunarspilari. Vel tengjum búið með 4xHDMI, 
2xUSB, Digital Coax, VGA, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir 
afruglarakort.
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Vegna útfarar Unnar Benediktsdóttur 
verða Meba/Rhodium í Kringlunni 

og Smáralind lokaðar í dag 26. mars 
frá kl. 12-15.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát og útför eiginmanns míns, 

föður okkar, tengdaföður og afa,

HILMARS KRISTJÁNS BJÖRGVINSSONAR
lögmanns og fv. forstjóra  

Innheimtustofn unar sveitarfélaga,
Fögrubrekku 27, Kópavogi. 

Rannveig Haraldsdóttir
Haraldur Arason Helen Hreiðarsdóttir
Björn Stefán Hilmarsson Laufey Fjóla Hermannsdóttir
Valdimar Héðinn Hilmarsson
barnabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

MAGNEA HALLDÓRSDÓTTIR
Bragagötu 29,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
23. mars sl. Hún verður jarðsungin frá 
Hallgrímskirkju í Reykjavík miðvikudaginn 
27. mars kl. 15.00. Blóm og kransar 
eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Kvæðamannfélagið Iðunni.

Reynir Grímsson Kari Grimsby
Lárus Halldór Grímsson
Bára Grímsdóttir Chris Foster
Helgi Grímsson Sigrún Sigurðardóttir
Guðrún Sesselja Grímsdóttir Hermann Sæmundsson
og barnabörn.

Kærar þakkir færum við öllum þeim sem  
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát  
og útför ástkærs eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður og afa, 

FRIÐLEIFS JÓHANNSSONAR.
 Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á 
deild L-2 á Landakotsspítala fyrir frábæra 
umönnun og hlýja nærveru sem hann varð 
aðnjótandi á meðan hann dvaldi þar.

 
Snjólaug Sigurðardóttir

Jóhann Sveinn Friðleifsson Íris Stefánsdóttir
Sigurður Ingi Friðleifsson Brynhildur Bjarnadóttir

og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

SVEINBJÖRN EINARSSON
fyrrverandi kennari, Hjarðarhaga 26, 

lést föstudaginn 22. mars. Útförin fer fram 
frá Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn  
3. apríl, klukkan 15.00. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Minningarsjóð Sigurlaugar Margrétar 
Pétursdóttur, reikn. 512-14-401370, kt. 530511-0140.  

Hulda Hjörleifsdóttir
Ingveldur Sveinbjörnsdóttir Jón Sigurðsson 
Hjörleifur Sveinbjörnsson Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
Ágústa Sveinbjörnsdóttir Magnús S. Magnússon 
Árný Erla Sveinbjörnsdóttir Össur Skarphéðinsson 
                        barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

GUÐNI EINAR GESTSSON
Hlaðbæ 10, Reykjavík,

andaðist á líknardeildinni í Kópavogi  
11. mars. Útför hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hins látna.

Guðbjörg Margrét Sigurðardóttir
Jóhannes Guðnason Sigríður Sigurðardóttir
Guðmundur Hákon Guðnason Guðrún Sigurbjörg 
 Guðmundsdóttir
Egill Guðnason
Sjöfn Guðnadóttir Snorri Hermannsson
Stefanía Hrönn Guðnadóttir
afabörn og langafabörn.

Innlegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar

HELGA JÓNSSONAR 
frá Reykjanesi, 

Hlíðarvegi 29, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar 
Landspítalans fyrir kærleiksríka og góða 
umönnun.

Fyrir hönd aðstandenda,
María Jónsdóttir
María Haraldsdóttir
Sigurlaug E. Rögvaldsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð vegna andláts og 

útfarar elskulegrar eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og systur, 

BJARKAR KRISTINSDÓTTUR 
Þorláksgeisla 27, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki 
á kvenlækningadeild 21A fyrir einstaka alúð 
og umhyggju. 

Þröstur Þorvaldsson 
Kristinn Andri Þrastarsson Dagný Ingadóttir 
Sólveig Þrastardóttir Grétar Þór Sæþórsson 
barnabörn og systkini.

Þökkum af alhug alla hlýju og vináttu við

HALLDÓR ÓLAFSSON 
og okkur fjölskylduna. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks á deild 13G á Landspítalanum og 
vina og ættingja er heimsóttu hann. 
Guð blessi ykkur öll.

Erla Björgvinsdóttir
Hildur Halldórsdóttir Jónas Kristjánsson
Ólafur Brynjar Halldórsson
Halldór Jónasson Helga Jónasdóttir

Okkar ástkæri sonur, bróðir, mágur,  
frændi og vinur,

ÖRVAR ARNARSON
Kambaseli 53, Reykjavík,

lést af slysförum í Flórída, laugardaginn  
23. mars. Útförin verður auglýst síðar.

Örn Karlsson Ingibjörg Ósk Óladóttir
Ingólfur Arnarson Áslaug Harðardóttir
Þórhalla Arnardóttir Kolbeinn Guðjónsson
og systkinabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÁSLAUG JÓNSDÓTTIR
forvörður,

Austurbrún 2,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni  
22. mars sl. Jarðarförin auglýst síðar.

Sigurjón Þ. Ásgeirsson
Hlynur V. Ásgeirsson Patricia Bono
Þórunn H. Óskarsdóttir Sigurður A. Jónsson
Hrafnkell S. Óskarsson Arndís Huldudóttir
Margrét L. Óskarsdóttir Rúnar Salvarsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginkona mín, móðir og amma,

AUÐUR GARÐARSDÓTTIR 
Bárugötu 35, Reykjavík, 

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni  
í Reykjavík í dag, þriðjudaginn 26. mars, 
kl.15.00.

Jóhannes Bergsveinsson
börn og barnabörn..

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Tómas J. Knútsson kafari hefur bar-
ist fyrir því um árabil að strendur 
landsins séu hreinsaðar og tekið þátt 
því sjálfur. Nú hefur hann fært úr kví-
arnar og er kominn í undirbúnings-
hóp frjálsra félagasamtaka sem ætla 
að standa fyrir hreinsunarátaki við 
strendur Miðjarðarhafsins.

„Það var þannig mál með vexti að 
ég flutti fyrirlestur um Bláa herinn á 
ráðstefnu samtakanna Lets do it! sem 
haldin var í Lettlandi. Þegar ég var 
búinn að segja þeim frá starfinu hér og 
kynna Ísland fyrir þeim var ég beðinn 
um að koma í undirbúningshóp átaks 
sem hefur það að markmiði að virkja 
íbúa í löndunum sem umkringja Mið-
jarðarhafið,“ segir Tómas, sem fékk 
það hlutverk að tengja Lets do it! og 
kafarasamtökin Padi. „Við stefnum á 
það að halda aðalhreinsunardag í sept-
ember og vonandi gengur það eftir.“

Tómas hefur lengi haft áhuga á 
umhverfismálum. „Ég rak köfunar-
fyrirtæki um tíma og ofbauð ruslið 
neðansjávar. Loks tók ég af skarið og 
stóð fyrir hreinsunarátaki sjálfur og 
sú vinna vatt upp á sig. 

Bæði fékk ég til liðs við mig fólk 
til að taka þátt í hreinsun stranda hér 
á landi og svo hef ég verið iðinn við 
það að minna sveitarfélögin á skyldu 
sína gagnvart umhverfinu. Og það er 
ekki hægt að segja annað en að þau 
hér á Reykjanesi hafi sýnt mér mikinn 
skilning,“ segir Tómas sem býr í Sand-
gerði.  - sbt

Hreinsunarátak við 
Miðjarðarhaf í bígerð
Tómas J. Knútsson, forsprakki Bláa hersins, vinnur nú að því að setja hreinsunarátak á 
laggirnar sem hefur það að markmiði að hreinsa strendur Miðjarðarhafsins.

TÓMAS J. 
KNÚTSSON 
Undirbýr 
hreinsun 
Miðjarðar-
hafsstranda. 
 MYND /HILMAR 

BRAGI BÁRÐARSON

Félagasamtökin Blái herinn sem Tómas J. 
Knútsson stofnaði árið 1995 hefur sinnt 
margvíslegum umhverfisverkefnum. 
Meðal annars: 
■ Skipulagt og framkvæmt yfir 80 
hreinsunarverkefni í nokkrum sveitar-
félögum á landinu.
■ Tekið þátt í nokkrum tugum fyrirlestra 
um umhverfismál.
■ Heimsótt tugi leikskóla, grunnskóla 
og fjölbrautarskóla og haldið bæði fyrir-
lestra og sýnt sjávardýr til fróðleiks fyrir 
yngstu kynslóðirnar.
■ Rætt við alla umhverfisráðherra frá því 
að embættið var stofnað og barist fyrir 
grænni byltingu og sjálfbærni á Íslandi.

■ Hreinsað yfir 1000 tonn af alls kyns 
rusli og drasli úr umhverfi okkar, aðal-
lega sjávarströndinni, opnum svæðum 
og höfnum landsins. Þar af eru um 100 
tonn af rafgeymum sem safnað hefur 
verið og lágu bak við verkstæði,úti í 
móa eða annars staðar (888 tonn af 
1.000 tonnum koma úr landi Reykja-
nesbæjar).
■ Komið því til leiðar að nokkur verk-
stæði safna nú rafgeymum í viður-
kennd ílát frekar en að rafgeymar liggi 
eins og hráviði um allar trissur.
■ Hefur hreinsað af hafsbotni yfir 300 
dekk og 100 rafgeyma.
Heimild: blaiherinn.is

Blái herinn 18 ára



Við gerum meira fyrir þig
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. lítill, 6. tveir eins, 8. kk. nafn, 9. 
fuglahljóð, 11. verslun, 12. ávítur, 14. 
ofsareiður, 16. komast, 17. sjáðu, 18. 
hnoðað, 20. frá, 21. skjóla.

LÓÐRÉTT
1. skrifa, 3. skóli, 4. fljótsbakka, 5. bók, 
7. fífla, 10. erfiði, 13. stígandi, 15. skúr, 
16. gogg, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. smár, 6. kk, 8. ari, 9. rop, 
11. bt, 12. ákúra, 14. klikk, 16. ná, 17. 
sko, 18. elt, 20. af, 21. fata. 

LÓÐRÉTT: 1. skrá, 3. ma, 4. árbakka, 
5. rit, 7. kokkála, 10. púl, 13. ris, 15. 
kofi, 16. nef, 19. tt.

Ég er 
ósýnilegur!

Óóó... 
sýnilegur!

Hm?

Hver 
sagði 
það?

Ingen 
sér mig!

Er 
einhver 
þarna?

Adios aular! 
Ég útskrifa 
mig sjálfur!

Furðulegt! 
Ég er viss 
um að ég 

heyrið ein-
hverja rödd!

Nei! Neei! 
Ósýnilegur!

Rauði 
hnappurinn... 
koma svoo!

Í síðustu viku eyddi ég nokkrum afbragðs-
góðum túristadögum í Skotlandi. Það 

er nú varla í frásögur færandi nema fyrir 
þær sakir að Skotland kom mér skemmti-
lega á óvart. Ég sá ekki einn einasta mann 
í skotapilsi en bruggaði mitt eigið viskí. Ég 
fékk að fylgjast með landsliðsæfingu Skota 
í knattspyrnu. Mér var sagt að þeir væru 
eins og við, vanari að tapa en vinna lands-
leiki. Þrátt fyrir að taka á móti mér með 
hvítum snjóflygsum og köldu roki þegar 
ég bjóst við að vera á leiðinni í smá vor-
stemningu náðu Skotarnir sjálfir að hlýja 
mér með almennilegheitum. Glaðlyndir 

og kurteisir upp til hópa, eiginlega 
þannig að kaldi Íslendingurinn vissi 
ekki hvernig við ætti að bregðast á 
köflum. 

BÚÐASTARFSMENN tóku 
á móti mér með bros á vör og 
splæstu iðulega í kveðjuna „Sæl 
góða mín, hvernig hefurðu það í 
dag?“ Þegar fullkomlega ókunn-

ugur einstaklingur vill vita 
hvernig þér líður er ekki 
annað hægt en svara með 
góðu brosi og jákvæðn-
ina að vopni. Götusalinn á 
horninu vinkaði og brosti 
án þess að reyna að selja 
mér eintak, þrátt fyrir 
bítandi kuldann í gráum 
hversdeginum. 

MERKILEGUST þótti 
mér samt skiltamenn-

ingin í Skotlandi. Aðvörunarskilti eru ein-
staklega kurteisleg og gildir þá einu hverju 
þeim er ætlað að banna. Hver mundi voga 
sér að kveikja sér í sígarettu inni í leigu-
bíl þegar búið er að koma notalegu skilti 
fyrir við hurðina þar sem stendur „Okkur 
þætti vænt um ef farþegar myndu láta það 
vera að kveikja sér í sígarettu í þessum 
bíl. Takk kærlega fyrir.“ Í lyftunni á hótel-
inu var svipað skilti sem greindi frá því 
að reykingar innan veggja hótelsins væru 
ekki leyfðar, nema viðkomandi vildi borga 
mörg pund fyrir. „Við minnum á að ef þú 
kveikir þér í sígarettu inni á hótelinu gæti 
það orðið dýrasta sígaretta lífs þíns því þá 
neyðumst við til að rukka þig um 150 pund. 
Það er því best fyrir þig að láta það vera.“

ÓSJÁLFRÁTT fór ég að hugsa um 
aðvörunarskiltin hérna heima og áttaði 
mig á því að þau búa öll yfir frekjuleg-
um undirtóni miðað við vinalegu skosku 
skiltin. „Reykingar bannaðar.“ „Bannað 
að leggja.“ „Akstur bannaður.“ „Slökktu 
á farsímanum.“ Miðað við skosku skiltin, 
sem eru eiginlega eins og vinsamleg til-
mæli, verða íslensku skiltin bara að leið-
inlegum skipunum þegar þau eru lesin 
upphátt. Kannski færri myndu stelast til 
að leggja í fatlaðrastæði við Kringluna 
ef skilaboðin væru á þessa leið: „Kæri 
viðskiptavinur, okkur þætti vænt um 
að þú sýndir þá kurteisi að skilja þetta 
stæði eftir fyrir þá sem þurfa á því að 
halda, enda er styttra að innganginum 
héðan. Takk kærlega fyrir hugulsem-
ina.“

Kurteisar aðvaranir

FYRIR BÖRNIN EFTIR BÖRNIN Svona er 
dagskráin...

Ó nei! 
Helgin er komin!

VINNUMIÐLUN

Ég vann 
síðast við 

ljósauppsetningar.

Hvað ertu að 
gera?

Ég er að hanna 
draumahúðflúrið 

mitt.

Ég vil fá eitthvað hérna á bakið 
sem lýsir þeirri andlegu reynslu 
sem ég á svo erfitt 
með að tjá og túlka 
með orðum.

Ég er að hugsa um 
logandi smáhunda, en 

þetta má ekki vera 
of augljóst.

Ég myndi 
ekki hafa 
áhyggjur 

af því.

Loksins! 
Helgin er 

komin!

Meðal efnis í blaðinu eru siðir og venjur, 
veislumatur, förðun, brúðkaupsmyndir ásamt 
ýmsu skemmtilegu tengdu brúðkaupinu.

Tryggið ykkur pláss sem allra fyrst.

Umsjón auglýsinga  í Brúðkaupsblaðið eru:
Elsa • s: 512-5427 • elsaj@365.is 
Jóna María • s: 512-5473 • jmh@365.is

BRÚÐKAUPSBLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS  
KEMUR ÚT MIÐVIKUDAGINN 27. MARS



PÁSkaKiLJUrnAr 

ÚLFSHJARTAT

GEIM

SVIFFLUG

ÚTLAGI

SUMAR ÁN KARLMANNA

VERNDARENGLAR

„ p g gg„ p„„... spe a d og s e t eg..„... sspe n„... spennandi og skemmtileg.“.“sp„... sspenn n
Friðr ika B enónýsdótt ir / Fréttablaðiðr iið ena B eFr iðr ika  B enónýsdótt ir  /  FréttablaðiðFr ðr ikFr iðr ik enka B e

Fr iðr ika  B enónýsdótt ir  /  FréttablaðiðF ab Fréttabka B en blaðFr ið

Algemeen Dagbladlg me Dag

„... þetta er mjög flinkur höfundur!uhö und„... þetta er mjög flinkur höfundur!uhö und “„... þetta er mjög flinkur höfundur!“ög ur h und
Egi l l  Helgason /  Ki l jan

„Ást, spenna og drama …ramag st s aÁ dÁ
H ð þ ft i ?“Hvað þarftu meir?“muvaHvað þarftu meir?u u muva

Blær Bjarkardótt irkaB

„ g p gg„Hrikalega spennandi ga ...Hr sag„Hrikalega spennandi saga ...“Hr sag
Gef le  Dagblad



26. mars 2013  ÞRIÐJUDAGUR| MENNING | 26

➜ Wagner var frægur fyrir að pota í eiginkonur bestu vina sinna. Mathilde 
Wesendonck var ein þeirra, hann skrifaði þessa tónlist henni til heiðurs.

„Þetta eru Wesendonck-söngvar Wagners sem ég ætla að 
syngja við undirleik Antoníu Hevesi píanóleikara. Afskap-
lega falleg ljóð og tilfinningarík,“ segir Elsa Waage mezzo-
sópran, spurð út í efnisskrá hádegistónleikanna í dag í 
Norðurljósasal Hörpu. Hún segir söngvaflokkinn eitt 
þekktasta tónverk Wagners fyrir utan óperurnar. „Wagner 
var frægur fyrir að pota í eiginkonur bestu vina sinna. 
Mathilde Wesendonck var ein þeirra, hann skrifaði þessa 
tónlist henni til heiðurs við ljóð eftir hana og undiraldan 
leynir sér ekki,“ lýsir Elsa og bætir við. „Það er ekki margt 
sem passar að syngja á undan og eftir Wesendonck-ljóðun-
um, svo þau henta mjög vel á stuttum hádegistónleikum.“ 

Elsa kveðst hafa búið á Ítalíu í tæp tuttugu ár en flutt 
til Íslands rétt fyrir jólin 2011. „Ég átti ítalskan mann en 
missti hann sumarið 2009. Eftir það var ég ein með dóttur 
mína Júlíu á unglingsaldri og við ákváðum að flytja heim. 
Hún fór beint í menntaskóla og er í deild í MH þar sem hún 
fær kennslu á ensku,“ segir Elsa, sem segir þær mæðg-
ur þó hafa viðhaldið íslenskunni með spunasögum meðan 
þær bjuggu úti. „Á kvöldin vorum við með spunasögur 
um sömu karakterana og þyrftum eiginlega að skrifa um 
þá bók,“ segir hún glaðlega. „Að hafa þurft að hugsa á 
 hverjum degi pínulítið á íslensku það hefur hjálpað henni.“

Elsa nam fyrst söng hjá Elísabetu Erlingsdóttur, við 
Tónlistarskólann í Reykjavík. Leið hennar lá til Amster-
dam og síðar til Washington þar sem hún lauk BM-gráðu 
við Catholic University Of America. Hún byrjaði starfs-
ferilinn vestanhafs en hefur sungið víða um heim á undan-
förnum árum við góðan orðstír. Eitt af aðalhlutverkunum 
í Il Trovatore í Íslensku óperunni var í hennar höndum 
síðasta haust og var hún tilnefnd til Íslensku tónlistar-
verðlaunanna fyrir frammistöðu sína.  Tónleikarnir í 
Norðurljósasal Hörpu hefjast klukkan 12.15 í dag. Frítt er 
inn, í boði Íslensku óperunnar. Það finnst Elsu frábært. 
„Músíkin þyrfti að vera ókeypis fyrir alla sem oftast,“ 
segir hún. gun@frettabladid.is 

„Það var dálítið erfitt að velja 
uppáhaldslög úr þessu fimm 
kvölda prógrammi frá í fyrra, en 
við erum búin að komast að niður-
stöðu og setja saman rosa flott 
prógramm,“ segir söngkonan Jana 
María um dagskrá tónleika sinna á 
Café Rosenberg í kvöld.

Prógrammið sem Jana María er 
að vísa til var tónleikaröð í Salnum 
í fyrravetur undir nafninu Söng-
fuglar en þar voru flutt þekktustu 
lög íslenskra dægurlagasöngv-
ara. Jana María flutti ásamt Ívari 
Helgasyni og hljómsveit. 

Meðal flytjenda sem verður 
fjallað um í kvöld eru: Ellý Vil-
hjálms, Ingibjörg Þorbergs, 
Helena Eyjólfs, Sigrún Jóns, 
Haukur Morthens, Alfreð Clausen, 
Vilhjálmur Vilhjálmsson og Óðinn 
Valdimarsson. „Ívar er reyndar 
ekki með mér núna, ég verð bara 
ein, en það er aldrei að vita nema 
óvæntir leynigestir skjóti upp koll-
inum á tónleikunum,“ segir Jana 
María.

Tónleikarnir hefjast klukkan 21 
og kostar 2.000 krónur inn.  - fsb

Söngfuglar
á Rosenberg

SÖNGFUGLAR Jana María flytur íslensk 
uppáhaldslög á Café Rosenberg í kvöld.
 MYND: HEIÐA.IS

Falleg og 
tilfi nninga-
þrungin ljóð
Elsa Waage mezzosópran syngur rómantísk 
ljóð í Hörpu í dag klukkan 12.15. Aðgangur 
er ókeypis í boði Íslensku óperunnar.

ELSA WAAGE  Músíkin 
þyrfti að vera ókeypis fyrir 
alla sem oftast,“ segir hún.  

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Skannaðu 
kóðann til að 
sækja Appið.

Millifærðu með 
hraðfærslum í Appinu

Veldu hraðgreiðslur
á upphafsskjámynd

og smelltu á þekktan
viðtakanda
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Olnbogavík á sér sirka tíu, fimmtán 
fyrirmyndir en ég vil ekki segja 
að þar sé nein ein meira metin en 
önnur,“ segir Hermann Jóhannes-
son spurður hvort sögusvið skáld-
sögunnar Olnbogavík eigi sér 
raunverulega fyrirmynd. „Ég hef 
reyndar aldrei búið í sjávarþorpi en 
ég er vel kunnugur á ýmsum Oln-
bogavíkum.“

Verður ekki ríkur
Þetta er þín fyrsta skáldsaga, hvað 
kom til að þú valdir glæpasögu-
formið, var það gróðavon? „Nei, 
ég sé ekki fram á að verða ríkur af 
þessu, en ég hef alltaf verið tölu-
vert veikur fyrir glæpasögum. Mér 
hefur reyndar mislíkað hve margar 
þeirra eru húmorslausar og leggja 
meira upp úr spennu og subbugangi, 
en það var tilviljunin sem réði því 
að þetta skyldi verða glæpasaga.“ 
Ertu búinn að vera lengi með hana í 
smíðum? „Ég byrjaði á þessari sögu 
fyrir mörgum árum en lagði hana 
svo niður í skúffu og gleymdi henni. 
Tók hana svo upp úr skúffunni aftur 
fyrir ekki alveg eins mörgum árum, 
kláraði hana og sýndi nokkrum 
útgefendum sem allt að því hristu 
hausinn og töldu þetta ekki geta 
orðið sér að féþúfu, þannig að hún 
fór enn í salt. Loks umsaltaði ég 
hana svo í vetur og gaf  út sjálfur.“

Aðalpersóna sögunnar er endur-
skoðandi, er það ekki skrýtið val á 
sögumanni í glæpasögu? „Mér datt 
í hug að sviðsetja bókhaldsglæpi og 
til þess að geta gert það af einhverju 
viti þarf maður náttúrulega að hafa 
endurskoðanda. Þannig hangir það 
nú saman.“

Endurskoðandi og prestur
Önnur áberandi persóna í sög-
unni er dálítið sérstakur prestur, 
þú þekkir greinilega skemmtilega 
presta? „Ég þekki fullt af skemmti-
legum prestum, en líka dálítið af 
leiðinlegum en það á enginn þarna 
neina beina fyrirmynd. Ég býst við 
að allar persónurnar séu eitthvað 
skyldar sjálfum mér en ég held það 
sé ekki náinn skyldleiki við neina 
aðra raunverulega persónu.“

Það vekur athygli hversu vand-
aður textinn er í bókinni, hefurðu 
skrifað mikið fyrir skúffuna? „Ég 
hef skrifað nokkuð af smásögum og 
kveðskap en ætli mín mesta skól-
un hafi ekki verið að skrifa alveg 

urmul af ráðuneytisbréfum, en 
lengst af starfsævinni var ég deild-
arstjóri í menntamálaráðuneytinu. 
Þar fyrir utan hef ég verið bóndi, 
blaðamaður, kennari og þingfrétta-
ritari og í síðastnefnda starfinu 
komst maður í kynni við virkilega 
vondan texta, bæði í frumvörpum 
og greinargerðum þannig að það 
skerpti enn trú mína á mátt vel 
skrifaðs texta.“  fridrikab@frettabladid.is       

Mislíkar húmors-
lausar glæpasögur
Hermann Jóhannesson hefur sent frá sér skáldsöguna Olnbogavík, glæpasögu sem 
gerist í sjávarþorpi úti á landi og hefur endurskoðanda sem aðalpersónu og sérkenni-
legan prest í aukahlutverki. Hann segir persónurnar aðallega skyldar honum sjálfum.

OLNBOGAVÍK  Hermann segist þekkja vel til á ýmsum Olnbogavíkum landsins og 
hafi því valið sögunni það sögusvið.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

 Ég þekki fullt 
af skemmtilegum 

prestum, en líka dálítið 
af leiðinlegum.

Vantar unglinginn á heimilinu
smá bíópening? 

Við einföldum millifærslur í snjallsímanum 
margfalt. Með nýja Íslandsbanka Appinu 
má nálgast stöðuna á reikningum og færa 
smærri fjárhæðir á vini og vandamenn með 
fáeinum smellum.

Þjónusta í gegnum Appið:

  Hraðfærslur á þekkta viðtakendur  

  Staða reikninga með einum smelli

  Myntbreyta og gengi gjaldmiðla

  Upplýsingar um útibú og hraðbanka

  Aðgengi að Netbanka o.fl. sem opnar 
   á fleiri möguleika

Kynntu þér nýja Appið betur
á www.islandsbanki.is/farsiminn

Veldu eða skráðu 
inn upphæð

Millifærsla
framkvæmd!

Þjónustan er í boði fyrir fjárráða einstaklinga með aðgang að Netbanka Íslandsbanka.

tveir þrír!og.

 

Verið hjartanlega velkomin að fagna með 
okkur útgáfu ljóðabókarinnar Bjargs eftir 
Sigurlín Bjarneyju Gísladóttur í  
Eymundsson Skólavörðustíg  
í dag klukkan 17.00.
 
Léttar veitingar, höfundur les úr 
bókinni og hljómsveitin Klassart 
leikur nokkur lög.
 
Láttu sjá þig!

Útgáfuboð!
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TÓNLIST ★★★★ ★

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Stjórnandi: James Gaffigan, 
 einsöngvari: Nadja Michael.
HARPA 22. MARS

Stundum er sagt að í óperuheim-
inum séu stórar raddir í miklum 
umbúðum. Sumir óperusöngvarar 
hafa oft verið dálítið búttaðir, en ég 
er ekki frá því að það sé minna um 
það í dag. Hið myndræna verður æ 
stærri hluti af lífi okkar, samkeppn-
in er líka hörð. Áheyrendur gera æ 
meiri kröfur um að söngvarar hljómi 

ekki aðeins vel, heldur séu líka sætir.  
Sópransöngkonan Deborah Voight, 

sem átti að koma fram á tónleik-
um Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
á föstudagskvöldið, lenti á sínum 
tíma í vandræðum út af sívaxandi 
útlitskröfum. Hún þótti vera svo 
feit að hún var rekin frá óperuhús-
inu Covent Garden. Þá fór hún í hjá-
veituaðgerð og grenntist um meira 
en fimmtíu kíló. 

Voight vakti mikla lukku á 
Listahátíð fyrir nokkrum árum. 
Tónleikarnir voru magnaðir. Ekki 
aðeins var tónlistarflutningurinn 
stórfenglegur, heldur var söng-
konan sjálf skemmtileg og sjarm-

erandi. Það geislaði af henni kátín-
an; hún reytti af sér brandarana og 
maður skellihló. Margir hlökkuðu 
því eflaust til að heyra hana aftur. 
Því miður veiktist hún á síðustu 
stundu og önnur söngkona hljóp í 
skarðið. Það var Nadja Michael, en 
hún söng annan kaflann af tveimur 
úr óperunni Salóme eftir Richard 
Strauss. 

Michael var í hlutverki Salóme, 
sem er stjúpdóttir Heródesar úr 
Biblíunni. Salóme girnist Jóhannes 
skírara, sem vill ekkert með hana 
hafa. Hún hefnir sín með því að 
láta hálshöggva hann. Óperan vakti 
nokkra hneykslun á sínum tíma fyrir 

guðlast og klám. Lokasenan fór sér-
staklega fyrir brjóstið á fólki. Þar lét 
Salóme í ljósi ósiðlegar hugsanir um 
leið og hún hélt á höfði Jóhannesar 
og kyssti það. Tónlistin er þó snilld, 
full af hrífandi laglínum og töfrandi 
hljómum. Á tónleikunum var hún 
prýðilega útfærð. Sjöslæðudansinn, 
sem er án söngs, var stórglæsileg-
ur, bæði snarpur og litríkur. Söng-
ur Micahel í kaflanum á eftir var 
líka magnþrunginn, tilfinninga-
ríkur og dramatískur. Þar sem ég 
sat drukknuðu lágir tónar reyndar 
í hljómsveitarleiknum, en hápunkt-
arnir voru sannfærandi, kraftmiklir 
og heillandi. 

Á tónleikunum var einnig leikin 
Serenaða nr. 1 op. 11 eftir Brahms. 
Hljómsveitarstjórinn James Gaff-
igan hélt þar vel um alla þræði. 
Tónlistin virkaði áreynslulaus og 
flæðandi. Unaðslegur skáldskap-
urinn skilaði sér til fulls í túlkun-
inni. Sérstaka aðdáun vakti hljóm-
fagur hornleikur, sem og himneskt 
klarinettuspil. Hljómsveitin í heild 
spilaði fallega, strengjahljómurinn 
var almennt safaríkur og þéttur, og 
annað var líka á sínum stað. Þetta 
var ljúf stund. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Skemmtilegir 
tónleikar með glæsilegri söngkonu. 

Ósiðleg ópera

Gerð verður teiknimynd eftir sög-
unni Ótrúleg saga um risastóra 
peru eftir Jakob Martin Strid sem 
sló í gegn í heimalandinu Dan-
mörku og víðar. Nordisk Film 
greindi frá þessari fyrirætlan í 
gær og var haft eftir höfundinum 
í Politiken að hann gleddist mjög 
yfir þessum fréttum. Bókin féll 
vel í kramið hjá íslenskum lesend-
um en hún kom út hjá JPV í fyrra 
og seldist í um 2.000 eintökum, en 
þess má geta að 20 þúsund eintök 
seldust í Danmörku og 15 þúsund 
í Noregi.

Í henni segir frá félögunum 
Sebastían og Mitsú og ævintýra-
ferð þeirra í risastórri peru. Strid 
sem er höfundur mynda og texta 
mun ekki teikna fyrir bíómyndina 
en verða höfundum hennar innan 
handar við gerð hennar.

Stefnt er að frumsýningu mynd-
arinnar vorið 2015.

Risaperan 
verður að 
bíómynd

ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

STÓRÞVOTTUR 
FRAMUNDAN?

HAFÐU ÞAÐ FÍNT

NÚ ER ÞAÐ SVART

Ekkert jafnast á við 
Neutral Storvask til 
að komast til botns 
í þvottakörfunni. 
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.  

Silkihönskum, ullarteppum 
og dúnúlpum hæfir 30 til 
40 gráðu þvottur í höndum 
eða vél með Neutral Uld- 
og finvask. 

Neutral Sort vask varðveitir 
svartan glæsileikann svo hann 
tapi ekki lit sínum. Upplitað er 
bara ekki í tísku þessa dagana.

Fyrir alla muni, ekki láta 
þennan lenda í hvíta 

þvottinum.

Létt er að flokka 
litríka sokka. 

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask 
losa þig við erfiða bletti og 
óhreinindi. Það skilar sér í 
björtum og hvítum þvotti. 
Fljótandi Neutral leysist vel 
upp og hentar því líka vel í 
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color 
í hólfið og njóttu þess að fá 
þvott inn jafn litríkan úr vélinni 
aftur. Þetta er kröftugt, þú 
notar bara lítið af dufti í 
hverja vél. Fljótandi Neutral 
Color endist líka og endist.

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi  
mælir með vörum frá Neutral

Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin
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NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NEUTRAL.IS

Mýs og menn verður flutt í 
Útvarpsleikhúsinu á föstudaginn 
langa. Uppfærslan er frá árinu 
1962 og fara þeir Lárus Pálsson og 
Þorsteinn Ö. Stephensen með hlut-
verk þeirra George og Lennies, 
farandverkamannanna sem flakka 
saman á milli vinnustaða. 
Steinbeck skrifaði leikritið sem 
er tíður gestur á fjölum leikhúsa 
heimsins. 

Það hefur þrisvar verið sett á 
svið í atvinnuleikhúsi á Íslandi. 
Fyrst í Iðnó árið 1954, með Brynj-
ólfi Jóhannessyni og Þorsteini Ö. 
Stephensen í aðalhlutverkunum, 
síðan í Loftkastalanum árið 1998, 
með Hilmi Snæ Guðnasyni og 
Jóhanni Sigurðarsyni í hlutverk-
unum og nú er verkið á stóra sviði 
Borgarleikhússins, þar sem Hilm-
ar Guðjónsson og Ólafur Darri 
Ólafsson fara með hlutverkin.

Mýs og menn 
frá 1962

JOHN STEINBECK  Byggði á eigin 
reynslu sem farandverkamaður þegar 
hann skrifaði Mýs og menn.
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Hjalti Snær Ægisson bókmenntafræðing-
ur flytur í dag erindið „Sögulega skáldsag-
an á Ítalíu eftir 1980“ í hádegisfyrirlestra-
röð Sagnfræðingafélagsins. Þetta verður 
11. fyrirlestur vetrarins en á vormisseri 
er yfirskrift fyrirlestraraðarinnar „Hvað 
er sögulegur skáldskapur?“

Ástæða þess að Hjalti Snær miðar við 
ártalið 1980 er að það ár kom út skáld-
sagan Nafn rósarinnar eftir Umberto 
Eco sem er talin marka nýtt skeið sögu-
legu skáldsögunnar á Ítalíu. Í fyrirlestr-
inum verður fjallað um meginstraumana í 
ritun sögulegra skáldsagna á Ítalíu síðustu 
þrjá áratugina. Margar þeirra einkennast 

af samfélagsgagnrýni og efasemdum um 
framfarahyggju. Ítalskir rithöfundar hafa 
lengi verið uppteknir af því að draga fram 
algild söguleg lögmál í verkum sínum, 
sýna hvernig valdajafnvægið í landinu 
helst óbreytt þótt samfélagið breytist. 
Rætt verður um það hvernig rithöfundar 
síðustu áratuga hafa unnið úr sögulegum 
skáldskaparhefðum og leitað svara við því 
hvort sögulega skáldsagan eigi enn erindi 
sem framlag til þjóðfélagslegrar umræðu 
á Ítalíu.

Fyrirlesturinn er haldinn í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafns Íslands og hefst klukkan 
12.05.

Sögulega skáldsagan á Ítalíu
Hjalti Snær Ægisson með hádegisfyrirlestur hjá Sagnfræðingafélaginu. 

NAFN 
RÓSARINNAR 
Skáldsaga 
Umberto Eco 
þótti valda 
straumhvörf-
um í ritun 
sögulegra 
skáldsagna á 
Ítalíu.
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VÍNBÚÐIRNAR
UM PÁSKANA

Kynntu þér páskaopnun allra  
Vínbúða á vinbudin.is eða  
á farsímavef okkar m.vinbudin.is.n.is.

Miðvikudagur 27. mars OPIÐ 11-19
Skírdagur LOKAÐ
Föstudagurinn langi LOKAÐ
Laugardagur 30. mars OPIÐ 11-18
Páskadagur LOKAÐ
Annar í páskum LOKAÐ

OPNUNARTÍMAR
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU  

OG AKUREYRI

10-20
SKEIFAN | DALVEGUR

SKÚTUVOGUR

OPIÐ Í DAG
OG Á MORGUN 

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
ÞRIÐJUDAGUR 26. MARS 2013 

Félagsvist
20.00 Félagsvist er spiluð hjá Félagi 
eldri borgara í Reykjavík, Stangarhyl 4.

Upplestur

18.00 Árni Johnsen les 49. Passíu-
sálminn í Grafarvogskirkju í tilefni 
föstunnar.

Tónlist
12.15 Björn Steinar Sólbergsson, organ-
isti Hallgrímskirkju, leikur á bæði orgel 
kirkjunnar á hádegistónleikum þar. 
Aðgangur er ókeypis og boðið verður 
upp á kaffisopa að tónleikum loknum.
12.15 Elsa Waage mezzosópran 
syngur Wesendonck söngva Wagners á 
hádegistónleikum Íslensku óperunnar 
í Norðurljósasal Hörpu. Aðgangur er 
ókeypis.

20.30 Hljómsveitin Valdimar og tónlist-
amaðurinn Biggi Hilmars spila á stór-
tónleikum í Edrúhöllinni, Efstaleiti 7. 
Eru tónleikarnir hluti af tónleikaröðinni 
Kaffi, kökur og rokk og ról og er 
aðgangseyrir kr. 500.
20.30 Kvartett píanóleikarans Árna 
Heiðars Karlssonar kemur fram á 
djasskvöldi KEX Hostels. Flutt verður 
fjölbreytt úrval djassstandarda auk 
frumsaminnar tónlistar. Aðgangur er 
ókeypis.
21.00 Jana María og Söngfuglarnir 
skemmta á Café Rosenberg.

 Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt að 

skrá þá inni á visir.is.
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Vök er fyrsti dúettinn sem vinnur 
Músíktilraunir í rúmlega þrjátíu 
ára sögu keppninnar. Hljómsveit-
in var stofnuð fyrir aðeins einum 
mánuði og hún hafði aldrei áður 
spilað opinberlega fyrr en hún steig 
á svið í Silfurbergi í Hörpu.

Vök, sem spilar melódíska raf-
tónlist, er skipuð söngkonunni og 
gítarleikaranum Margréti Rán 
Magnúsdóttur og saxófónleikaran-
um, tölvumanninum og bakradda-
söngvaranum Andra Má Enokssyni. 
Margrét Rán segir þau ekki hafa 
tekið þátt í Músíktilraunum með 
það fyrir augum að sigra. „Þetta 
var meira svona tilraunastarfsemi 
og að sjá hvernig við myndum 
spila á fyrsta gigginu. Við stofnuð-
um hljómsveitina fyrir mánuði og 
keyrðum þetta bara í gang.“

Voruð þið ekki stressuð? „Það var 
alveg smá stress, eiginlega mikið 
stress en við ætluðum bara að hafa 
gaman af þessu og það tókst.“

Einsdæmi er að dúett vinni Mús-
íktilraunir. Aðspurð segir Margrét 
Rán að þau hafi reyndar ætlað að 
fá gítarleikara til að spila með sér 
í keppninni en planið var samt allt-
af að vera bara þau tvö vegna þess 
hversu vel þau vinna saman. 

Hún og Andri Már byrjuðu fyrir 
ári síðan að fikta við að spila tón-
list en byrjuðu aldrei almennilega 
að semja saman fyrr en Músíktil-
raunir nálguðust. Bresku hljóm-
sveitirnar The xx og Alt-J eru í 
mestu uppáhaldi hjá þeim, ásamt 
Portishead.

Margrét Rán, sem er 21 árs, 
var með hinum 24 ára Andra Má 
í Flensborgarskólanum í Hafn-
arfirði þangað til hún flutti sig 
um set yfir í Fjölbrautaskólann í 
Breiðholti þar sem hún er á lista-
braut. Hún er uppalin á Akra-
nesi og hún var aðeins þrettán 
ára þegar hún tók þátt í Músíktil-
raunum í öðrum dúett, Wipeout, 

sem spilaði háskólapönk-rokk. Sá 
sem var með henni í bandinu spil-
aði á trommur og var enn yngri, 
eða bara ellefu ára. „Við komumst 
ekki upp úr undanúrslitunum. Við 
vorum svo hrikalega ung,“ segir 
Margrét Rán.

Fyrir sigurinn í Músíktilraunum 

um síðustu helgi hlaut Vök meðal 
annars tuttugu hljóðsverstíma. 
„Við ætlum núna að demba okkur 
í að taka upp fyrsta lagið okkar á 
næstu dögum. Svo förum við von-
andi í næsta mánuði að gera litla 
EP-plötu. Það er draumurinn.“

 freyr@frettabladid.is

Fyrsti dúettinn sem 
vinnur Músíktilraunir
Hljómsveitin Vök braut blað í sögu Músíktilrauna með sigri sínum um helgina.

SIGURVEGARAR   Andri Már Enoksson og Margrét Rán Magnúsdóttir eru í sigur-
hljómsveit Músíktilrauna, Vök. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sigurhljómsveitir í Músíktilraunum 
með stelpur innanborðs hafa ekki 
verið margar í gegnum tíðina. 
Dúkkulísurnar settu tóninn með 
sigri sínum árið 1983 en ekki 
náði kvenþjóðin að fylgja honum 
eftir fyrr en Kolrassa krókríðandi 
vann 1992. Tólf ár liðu þangað til 
Mammút vann tilraunirnar með 
þrjár stelpur innanborðs. Það var 
svo 2010 sem Of Monsters and 
Men báru sigur úr býtum með 
Nönnu Bryndísi Hilmarsdóttir við 
hljóðnemann. Tríóið Samaris vann 
svo keppnina árið 2011 með þær 
Áslaugu Rún Magnúsdóttur og 
Jófríði Ákadóttur um borð. 

Fáar stelpur í sigurhljómsveitum 
DÚKKULÍSURNAR

BELLATRIX

MAMMÚT

SAMARIS

Morrissey, fyrrverandi söngvari The Smiths, 
hefur fengið viðvaranir frá læknum vegna 

heilsufars síns. Telja læknarnir ráðlegast að 
söngvarinn leggi míkrafóninn á hilluna hið 
snarasta ef ekki eigi illa að fara.

Morrissey neyddist nýlega til þess að 
fresta mörgum tónleikum á ferðalagi 
sínu um Bandaríkin vegna ýmissa 
kvilla, svo sem lungnabólgu og maga-
sárs.

„Mér hefur verið ráðlagt að hætta 
en það er erfitt. Tónlistin er í blóði 
mínu,“ sagði söngvarinn í viðtali við 
mexíkóska útvarpsstöð.

Leikkonan Rachel McAdams er hætt með kærasta sínum til tveggja 
ára, leikaranum Michael Sheen. Hún ku vera í molum eftir sambands-
slitin og leitar því eftir stuðningi hjá vinum og vandamönnum. Sam-
kvæmt heimildum Now Magazine er fyrrverandi kærasti hennar, Ryan 
Gosling, í þeim hópi en þau hafa verið góðir vinir frá því þau hættu 
saman árið 2008. 

Leikkonan Eva Mendes, kærasta Goslings, er ekkert sérstaklega 
ánægð með þessa fjölgun símtala milli kærastans og McAdams. Gosl-
ing hefur látið hafa eftir sér í viðtölum að McAdams sé stóra ástin í lífi 
sínu en þau kynntust við tökur á rómantísku myndinni The Notebook. 

Leitar stuðnings hjá Gosling

EINHLEYP 
Á NÝ  Rachel 
McAdams 
lætur Ryan 
Gosling hjálpa 
sér að að ná 
áttum eftir 
sambands-
slitin við 
Michael 
Sheen.  NORDIC-

PHOTOS/GETTY

Ráðlagt af læknum að hætta

Yngri Gallagher-bróðirinn Liam þykir lítið til eldri bróður síns, Noels, 
koma eftir að hinn síðarnefndi steig á svið með Damon Albarn úr Blur 
um helgina. Gallagher og Albarn hafa löngum deilt sín í milli en tóku 
Blur-lagið Tender á tónleikum til styrktar krabbameinssjúklingum á 
tónleikum í Royal Albert Hall í London ásamt Paul Weller.

„Ég veit ekki hvort er verra, að hann sé að drekka kampavín með 
stríðglæpamanni eða syngja bakraddir með BLUE!“ tísti Liam á 
Twitter-síðu sína og átti þar væntanlega við Blur.

Liam gáttaður á bróðurnum

LIAM  Yngri 
Gallagher-

bróðirinn greip 
til orðaleikja á 

Twitter til að 
móðga Noel.

Opið í Bláfjöllum um páskana

skidasvaedi.isUpplýsingasími 530 3000

 
Virku dagana í dymbilvikunni og þriðjudaginn 2. apríl mun rútan fara frá Olís Mjódd 
kl. 12:40 og kl. 16:15. Ferðir úr Bláfjöllum verða kl. 17 og 21 í Olís Mjódd. 
Rútan fer alltaf um Olís Norðlingaholt.
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfisgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn

ÞETTA REDDAST (12) 18:00, 20:00

HANNAH ARENDT (12) 20:00, 22:10

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:10

KON-TIKI (12) 17:50, 22:00

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

sló í gegn 
á þýskum kvikmyn-

dadögum!

HANNAH   ARENDT

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

BROKEN CITY KL. 5.50 16 
SAFE HAVEN  KL. 5.50 - 8  12
SNITCH KL. 8 - 10.10  16
IDENTITY THIEF KL. 10.10 12

SAFE HAVEN  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
SNITCH  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
ANNA KARENINA  KL. 6 - 9  12
JAGTEN (THE HUNT) KL. 5.30 - 8 - 10.30  12

SAFE HAVEN  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
SAFE HAVEN LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
THE CROODS 3D ÍSL. TAL  KL. 3.30  L
THE CROODS 2D ÍSL.TAL   KL. 3.40  L
THE CROODS 3D ENSKT TAL, ÁN TEXTA KL. 5.45  L
BROKEN CITY  KL. 8 - 10.30  16
IDENTITY THIEF  KL. 5.30 - 8   12
21 AND OVER  KL. 8 - 10.10  14
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 3D  KL. 5.50  L
DIE HARD 5  KL. 10.30  16

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

SNITCH 8, 10.10
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 4
THE CROODS 2D - ÍSL TAL 2
THE CROODS 3D - ENS TAL 8 - ÓTEXTUÐ
BROKEN CITY 10.10
IDENTITY THIEF 10.20
OZ GREAT AND POWERFUL 3D 2, 5
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D/3D 2, 4, 6 / 6

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboðþriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð
þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍKAKUREYRI

V I P

R.EBERT

CHICAGO SUN-TIMES –R.R.

Margir af vinsælustu rokkurum landsins stigu á 
svið Silfurbergs í Hörpu á föstudagskvöldið. Þar 
voru haldnir svokallaðir Skonrokk-tónleikar undir 
merkjum hópsins Tyrkja-Gudda. Salurinn var þétt 
setinn af rokk-áhugamönnum og mikil stemning 
ríkti. Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Páll Rósinkranz, 
Magni Ásgeirsson, Pétur „Jesú“ Guðmundsson og 
Biggi Haralds fóru þar hamförum og með aðstoð 
hljómsveitarinnar tóku þeir nokkra góða rokkslagara 
við gríðarlega góðar undirtektir úr salnum. Áður en 
tónleikarnir hófust fengu aðstandendur Mottumars 

sviðið til afnota og afhentu þar verðlaun fyrir bestan 
árangur í átakinu, en alls söfnuðust 26.359.182 krón-
ur til styrktar Krabbameinsfélagsins þetta árið.

Á laugardagskvöldið var svo komið að 25 ára 
afmælistónleikum Sálarinnar hans Jóns míns í Voda-
fonehöllinni. Stebbi og félagar sýndu það og sönnuðu 
að þeir eru ekkert að slakna með aldrinum og buðu 
aðdáendum sínum upp frábæra tónleika. Þar var 
dansað fram á rauða nótt og sungið hástöfum með 
hverju laginu á fætur öðru.

Full hús á Skonrokki 
og Sálinni um helgina
Áheyrendur voru ekki sviknir af tvennum stórtónleikum helgarinnar.

25 ÁRUM SÍÐAR 
 Sálin hefur verið 
lengi að, en 
vinsældum hennar 
virðist ekki ætla að 
linna.  Guðmundur 
Jónsson og Stefán 
Hilmarsson 
hafa verið hluti 
af  sveitinni frá 
 stofnun hennar árið 
1988. 

FEGURSTA MOTTAN  Sigþóri Má 
Valdimarssyni voru afhent verðlaun fyrir 
fegurstu mottuna í Mottumars 2013.

STÓRKOSTLEGUR  Eyþór Ingi tók nokkra 
helstu slagara rokksögunnar á sviðinu á 
föstudaginn og gjörsamlega negldi þá. 

REYNSLUBOLTI  Gildru-meðlimurinn 
Birgir Haraldsson skellti sér út í sal í einu 
laginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TÓK HIGHER  Það ætlaði allt um koll að 
keyra þegar Páll Rósinkranz steig á svið.

SKONROKK

SÁLIN HANS JÓNS MÍNS

 MYNDIR/GUNNLAUGUR RÖGNVALDSSON



Taska og 8GB 
kort fylgir!

Kr. 99.995

Frábær stafræn SLR myndavél með 14.2 megapixla 
C-MOS myndflögu og AFS18-55VR linsu.

GUIDE valmyndakerfið auðveldar öllum að taka betri myndir 
á augabragði. D-Movie kvikmyndataka í fullri háskerpu 
(1920x1080) ásamt 11 punkta sjálfvirku fókus kerfi, EXPEED 2 
myndvinnslu, háu ljósnæmi (ISO 100-3200) sem má framlengja 
í 12800, Live View og stórum 3“LCD skjá.

Ég er smíðuð til að hjálpa. nikon.is

KAUPAUKI

Nett og meðfærileg myndavél með 16 megapixla upplausn, NIKKOR 
gleiðhornslinsu, 6x optískum aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar umhverfis-
stillingar, stór 2.7“ LCD skjár og HD hreyfimyndataka. Eins fæst hún í 
4 líflegum litum. COOLPIX S2700 – ný, fersk og einföld.

S2700

Kr. 22.995

KAUPAUKI

Taska fylgir!

Nikon School D-SLR Intro – 2.5 klst
kynningarnámskeið ásamt Check & 

Clean í 3 ár fylgir með D3100
að verðmæti kr. 25.000.

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Framköllunarþjónustan – Borgarnesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Hrannarbúðin – Grundarfirði; 
Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; 
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; SR Byggingavörur – Siglufirði; Valberg – Ólafsfjörður; 
Kauptún – Vopnafirði; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu; 
Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi og 
Reykjanesbæ; Omnis – Akranesi, Borgarnesi og Reykjanesbæ; Nettó og Samkaupsverslanir um land allt.

www.nikon.is

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 – www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 – www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

Íslenskur leiðarvísir fylgir.

I AM YOUR EASTER DEAL
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visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

Audi Q7 quattro
Árgerð 2007, 233 hestafla dísilvél, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, ekinn 90 þús. km.

Bakkmyndavél, fjarlægðarskynjarar, geisladiskamagasín, 
handfrjáls búnaður, hleðslujafnari, hraðastillir, kastarar, 
leðuráklæði, loftkæling, S-line útlitspakki, Xenon aðalljós, 
þakbogar, þjófavörn, 20" álfelgur o.fl.

Gæða-
bíll

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR   Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · www.notadir.is 
Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

Verð 6.490.000 kr. 
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KR-ingar urðu á sunnudagskvöldið fyrstir til þess að 
tryggja sér sæti í undanúrslitum Dominos-deildar 
karla í körfubolta eftir tvo sigra á Þór úr Þorláks-
höfn. KR-ingar urðu þar með annað liðið í sögu 
úrslitakeppninnar (frá því að núverandi 
kerfi var tekið upp 1997) sem kemur inn 

í úrslitakeppnina í sæti númer sjö og 
fer áfram í undanúrslitin.
Það hafði bara gerst áður árið 2008 
þegar ÍR sló út þáverandi Íslands-
meistara KR eftir sigur í oddaleik í 

DHL-höll þeirra KR-inga. Benedikt Guð-
mundsson, þjálfari Þórs, þjálfaði einmitt 
líka KR-liðið sem datt úr fyrir fimm árum 
og hann þjálfaði enn fremur eina liðið sem 

hefur dottið út fyrir liði númer átta (Grindavík 
1998). Benedikt er eini þjálfarinn sem þekkir það 
að tapa fyrir liði sjö eða átta.
ÍR-ingar voru nálægt því að fara alla leið 2008, því 

þeir unnu tvo fyrstu leikina í undanúrslitunum 
á móti Keflavík. Keflvíkingar náðu hins 
vegar að koma til baka með því að vinna 
þrjá leiki í röð. KR getur hins vegar orðið 
fyrsta liðið úr 7. eða 8. sæti sem tekst að 
komast alla leið í úrslitaeinvígið gangi 

hlutirnir áfram vel hjá Vesturbæingum 
í undanúrslitunum sem hefjast í 
næstu viku. Skagamenn (eina liðið 

í 8. sæti sem hefur komist áfram) duttu út 
fyrir KR í undanúrslitum 1998. 

Eini þjálfarinn sem þekkir það að tapa fyrir liði sjö eða átta

ÚRSLIT
N1 DEILD KARLA Í HANDBOLTA

VALUR - AFTURELDING 25-21 (13-11)
Mörk Vals (skot): Finnur Stefánsson 7/1 (8/1), 
Valdimar Þórsson 4 (7), Gunnar Harðarson 2 (2), 
Atli Már Bárus. 2 (3), Sveinn Sveinss. 2/1 (3/1), 
Nikola Dokic 2 (6), Fannar Þorbjörnss. 1 (1), Gunnar 
Þórss. 1 (1), Lárus Ólafss. 1 (1), Vignir Stefánss. 1 
(1), Þorgrímur Ólafss. 1 (2), Orri Gíslas. 1 (2).

Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 7 (17/1, 41%), 
Hlynur Morthens 4 (15/4, 27%).

Mörk Aftureldingar (skot): Jóhann Jóhannsson 
9/5 (12/5), Benedikt R. Kristinsson 4 (5), Þrándur 
Gíslason 2 (3), Birkir Benediktsson 2 (4), Árni 
Bragi Eyjólfsson 1 (1), Sverrir Hermannsson 1 (4), 
Hrafn Ingvarsson 1 (4), Hilmar Stefánsson 1 (5).

Varin skot: Davíð Svansson 5 (26/2, 19%), Smári 
Guðfinnsson 2 (6, 33%).

HK - AKUREYRI  23-21 (11-9)
Mörk HK (skot): Tandri Már Konráðsson 7 (13), 
Ólafur Víðir Ólafsson 5 (5), Bjarki Már Elísson 
5/1 (9/1), Jóhann Karl Reynisson 3 (7), Leó Snær 
Pétursson 1 (2), Bjarki Már Gunnarsson 1 (2), 
Eyþór Már Magnússon 1 (3).

Varin skot: Arnór Fr. Stefánsson 16 (36/2, 44%).

Mörk Akureyrar (skot): Geir Guðmundsson 5 
(10), Heiðar Þór Aðalsteinsson 4 (6), Guðmundur 
H. Helgason 4 (9), Bjarni Fritzsson 3 (3), Jón 
Heiðar Sigurðsson 2 (2), Heimir Örn Árnason 2/2 
(4/2), Halldór Örn Tryggvason 1 (2).

Varin skot: Jovan Kukobat 15 (36/1, 42%), Stefán 
Guðnason 1 (3, 33%).

FRAM - ÍR 23-26 (9-12)
Mörk Fram (skot): Róbert Aron Hostert 6 (12), 
Stefán Darri Þórsson 4 (7), Elías Bóasson 3 (4), 
Garðar B. Sigurjónsson 3 (4), Hákon Stefánsson 
2 (2), Sigfús Páll Sigfússon 2/1 (6/3), Ægir Hrafn 
Jónsson 1 (1), Jón Arnar Jónsson 1 (2), Stefán 
Baldvin Stefánsson 1 (5), Arnar Magnússon (1).

Varin skot: Björn Viðar Björnsson 6 (24/1, 25%), 
Magnús Erlendsson 3 (11/1, 27%).

Mörk ÍR (skot): Björgvin Hólmgeirsson 9 (14), 
Davíð Georgsson 5 (5), Sturla Ásgeirsson 5/2 (6/2), 
Guðni Már Kristinsson 5 (9), Daníel Ingi Guð-
mundsson 2 (2), Sigurður Magnússon (2), Sigurjón 
Friðbjörn Björnsson (2).

Varin skot: Kristófer F. Guðm. 14/1 (37/2, 38%).

HAUKAR - FH  21-22 (9-13)
Mörk Hauka (skot): Árni Steinþórsson 7 (10), 
Freyr Brynjarsson 3 (4), Jón Þorbjörn Jóhannsson 
3 (4), Sigurbergur Sveinsson 3/1 (9/1), Elías Már 
Halldórsson 2 (5), Matthías Ingimarsson 1 (1), 
Adam Baumruk 1 (2), Tjörvi Þorgeirsson 1 (6).

Varin skot: Einar Ólafur Vilmundarson 18 (30/2, 
60%), Giedrius Morkunas 5 (15/1, 33%).

Mörk FH (skot): Einar Rafn Eiðsson 5/3 (11/3), Ás-
björn Friðriksson 4 (12), Þorkell Magnússon 3 (4), 
Ragnar Jóhannsson 3 (7), Magnús Óli Magnússon 
3 (9), Atli Rúnar Steinþórsson 2 (2), Ísak Rafnsson 
1 (1), Andri Berg Haraldsson 1 (4).

Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 8 (29/1, 28%).

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA          
ÁTTA LIÐA ÚRSLIT, LEIKUR TVÖ

NJARÐVÍK - SNÆFELL 105-90 (54-45)
Njarðvík: Nigel Moore 30/13 fráköst, Elvar Már 
Friðriksson 20/5 stoðsendingar, Marcus Van 13/11 
fráköst, Óli Ragnar Alexandersson 11, Ólafur Helgi 
Jónsson 10/6 fráköst, Ágúst Orrason 8, Maciej 
Stanislav Baginski 7, Hjörtur Hrafn Einarsson 5, 
Brynjar Þór Guðnason 1.

Snæfell: Jay Threatt 19/6 fráköst/8 stoðsendingar, 
Ryan Amaroso 15/10 fráköst, Sigurður Á. Þorvalds-
son 13, Jón Ólafur Jónsson 12, Hafþór Ingi Gunn-
arsson 11, Sveinn Arnar Davíðsson 7, Pálmi Freyr 
Sigurgeirsson 7/5 fráköst, Stefán Karel Torfason 2, 
Þorbergur Helgi Sæþórsson 2, Ólafur Torfason 2.

Staðan í einvíginu er 1-1.

SKALLAGR. - GRINDAVÍK 78-102 (38-54)
Skallagrímur: Carlos Medlock 31, Páll Axel 
Vilbergsson 14/6 fráköst, Sigmar Egilsson 9/4 
fráköst, Hörður Helgi Hreiðarsson 8/8 fráköst/7 
stoðsendingar, Orri Jónsson 4, Davíð Ásgeirsson 
3/4 fráköst, Davíð Guðmundsson 3, Birgir Þór 
Sverrisson 2, Egill Egilsson 2, Trausti Eiríksson 2.

Grindavík: Aaron Broussard 23/14 fráköst/7 
stoðsendingar/6 stolnir, Samuel Zeglinski 20/6 
stoðsendingar, Jóhann Árni Ólafsson 14/4 fráköst, 
Þorleifur Ólafsson 11, Sigurður Gunnar Þorsteins-
son 8/4 fráköst, Jón Axel Guðmundsson 6, Ryan 
Pettinella 6/5 fráköst, Ólafur Ólafsson 6, Davíð 
Ingi Bustion 3, Einar Ómar Eyjólfsson 3, Daníel G. 
Guðmundsson 2/4 fráköst.

Grindavík vann einvígið, 2-0.

ODDALEIKIR Á FIMMTUDAGSKVÖLD
Garðabær  Stjarnan - Keflavík
Stykkishólmur Snæfell - Njarðvík

LOKASTAÐAN Í N1 DEILD KARLA

Haukar 21 15 1 5 508-448 31
FH 21 14 1 6 530-516 29
Fram 21 12 1 8 554-521 25
ÍR 21 10 1 10 529-543 21

HK 21 8 3 10 513-535 19
Akureyri 21 7 2 12 502-514 16

Valur 21 5 5 11 504-514 15

Afturelding 21 5 2 14 491-540 12

Afturelding féll en Valur fer í umspil um sæti sitt í 
N1-deild karla.

ÚRSLITAKEPPNIN
Haukar - ÍR 13. apríl kl. 15.00
FH - Fram 13. apríl kl. 15.00
Þrjá sigra þarf til að komast í lokaúrslitarimmuna.

Þrjú Íslendingalið verða í pottinum í dag þegar dregið 
verður í átta liða úrslit Meistaradeildar Evrópu í hand-
bolta en drátturinn fer fram í Vín. Þetta eru þýsku 
liðin Kiel og Flensburg og pólska liðið Vive Targi 
Kielce. Vive Targi Kielce, lið Þóris Ólafssonar, er 
í fyrsta styrkleikaflokki með  HSV Hamburg, 
Veszprém og Barcelona en þessi lið geta þar 
með ekki mæst. Kiel (lið Alfreðs Gíslason, Arons 
Pálmarssonar og Guðjón Vals Sigurðssonar) og 
Flensburg (lið Ólafs Gústafssonar og Arnórs 
Atlasonar) eru í öðrum styrkleikaflokki með 
Atlético Madrid og Metalurg. Þórir Ólafsson 
var valinn í lið vikunnar fyrir að skora 8 
mörk úr 10 skotum í 32-27 sigri Vive Targi 
Kielce á Pick Szeged.

Þórir valinn í lið vikunnar

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í 
handbolta gaf um helgina skýr 
skilaboð með tveimur frábærum 
sigrum á sterku liði Svía í æfinga-
leikjum hér á landi. Svíar, sem 
léku til úrslita á EM 2010, mættu 
til leiks með sterkt lið en aðeins 
vantaði skyttuna Linnea Torsten-
son. Þetta var fyrsti sigur Íslands 
á Svíum í 49 ár eða frá því að 
kvennalandsliðið vann 5-4 sigur 
á Svíþjóð á leið sinni að Norður-
landameistaratitlinum árið 1964.

„Það er alltaf hægt að koma á 
óvart í einum leik en mér fannst 
það mikið styrkleikamerki að við 
náðum að vinna báða leikina,“ 
sagði Rakel Dögg í samtali við 
Fréttablaðið. „Það var í raun frá-
bært afrek.“

Ísland náði sér ekki á strik á 
EM í Serbíu nú í desember síðast-
liðnum en stelpurnar töpuðu öllum 
leikjum sínum þar. Rakel segir að 
það hafi verið merkjanlega betri 
liðsandi í hópnum í leikjunum um 
helgina heldur en þá.

„Neistinn kom aftur. Eftir EM 
ræddum við sérstaklega um að 
það hafi vantað upp á bæði liðs-
heild og stemningu í liðinu. Við 
höfðum svo sem engar skýringar 
á því en ræddum það vel og lengi. 
Við tókum okkur í gegn og það 
hefur skilað sér, bæði á æfingu og 
í leikjum.“

Rakel segir að aðkoma Við-
ars Halldórssonar íþróttafélags-
fræðings hafi haft mikið að segja. 
„Hann hefur hjálpað okkur með 
andlega þáttinn, bæði með því að 
halda fyrirlestra um hin ýmsu mál 
og vera með okkur á einstaklings-
fundum. Það hefur Ágúst lands-
liðsþjálfari einnig gert,“ segir 
Rakel og lofaði hún forráðamenn 
HSÍ fyrir að fá Viðar til að aðstoða 
liðið.

„Hann er nú orðinn hluti af 
landsliðsteyminu og hefur þegar 

hjálpað okkur mjög mikið. Það er 
ekkert vafamál,“ bætir hún við.

Ramune og Flora frábærar
Á tæpu ári hafa tveir leikmenn 
bæst í íslenska landsliðið sem eru 
af erlendu bergi brotnir. Skytt-
an Ramune Pekarskyte fæddist 
í Litháen en fékk ríkisborgara-
rétt um mitt ár í fyrra. Svo bætt-
ist markvörðurinn Florentina 
Stanciu, sem lék áður með rúm-
enska landsliðinu, í hópinn fyrr í 
þessum mánuði.

Báðar þekkja vel til íslensks 
handbolta eftir að hafa spilað 
hér á landi í fjöldamörg ár. Rakel 
Dögg, sem spilaði með Florentinu 
hjá Stjörnunni á sínum tíma, segir 
þær báðar styrkja liðið mikið.

„Fyrir utan það hversu góðar 
þær eru í handbolta eru þetta frá-
bærar stelpur sem falla mjög vel 
inn í hópinn. Flora er einn besti 

markvörður heims að mínu mati 
og hefur unnið mjög vel með [Guð-
nýju] Jennýju [Ásmundsdóttur] á 
æfingum og í leikjum. Þær mynda 
mjög sterkt markvarðateymi,“ 
segir Rakel.

„Svo var Ramune frábær í þess-
um leikjum gegn Svíum. Á EM 
var hún nýkomin inn í landsliðið 
og hafði nýlega verið meidd þar að 
auki, en um helgina sýndi hún sitt 
rétta andlit.“

Eigum möguleika gegn Tékkum
Það ræðst í byrjun júní hvort 
Ísland kemst á HM í handbolta 
sem haldið verður í Serbíu í des-
ember næstkomandi. Liðið mætir 
þá Tékkum heima og að heiman.

„Tékkar eru með frábært lið en 
við erum líka góðar þegar við spil-
um vel. Við eigum möguleika en 
þurfum þá að spila eins og mann-
eskjur.“ eirikur@frettabladid.is

Tókum okkur í gegn
Ísland vann tvo frábæra sigra á sterku liði Svía í æfi ngaleikjum í Austurbergi 
um helgina. Rakel Dögg Bragadóttir segir að það hafi  verið mikið afrek að vinna 
báða leikina. „Liðið endurheimti neista sem vantaði á EM í Serbíu,“ sagði hún.

BETRI STEMNING  Rakel Dögg segir að landsliðskonurnar hafi verið óánægðar með 
gengið á EM og tekið fast á sínum málum eftir mótið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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2 BOLLAR 
FYLGJA MEÐ

Vnr. 79290094
Hjólböörur, 80 l.4.290kr.

Vnr. 555095007
Blákornn, 5 kg.1.590kr.

7.990kr.

Vnr. 54930604
SLÖNGUVAGN 1.990kr.

Vnr. 54935115
GARÐSLANGA

3.995kr.

Vnr. 74832050
ÞRÝSTIKÚTUR

590kr.

Vnrr. 54932421
VATNSBYSSA

15 METRAR

MEÐ ÚÐARA

MEÐ KÚPLINGU 5 LÍTRAR

15 METRAR

Vnr. 55900030
Hekkklippur með
trefjaplastskafti. 1.990kr.

Vnr. 55900055
Laufhrífa, plast,
24 teina.

Vnr. 55629785
SONNECK laufkústur, 
plast, gulur.

224 teina.1.350kr.

plast, gulur.

2.990kr.

 899kr.

Vnr. 668583100
LUX sstrákústur með
skaftii, 40 cm.

Vnr. 89819910
SADOLIN Bio Clean 
pallahreinsir, 1 l.

1.990kr.

Vnr. 68316070
LUX garðsekkur,
245 l, 50x70x70 cm. 1.950kr.

6.990kr.

Vnr. 74830005
EINHELL BG-EH 6051
rafmagnshekkklippur.

890kr.

Vnr. 533521026
Sorppookar,
750x11150 mm, 25 stk.

ALLT FYRIR VORVERKIN

Vnr. 41312257
Þvottakústur, PVC.

3.190kr.

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ KLIPPA

3.490kr.

Vnr. 84105030
SPEKTER 
pallaskrúbbur.

Vnr. 74097000
SKIL háþrýstidæla, 
1400W, 100 bör.

9.990kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

Ú É Í
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

20.00 Hrafnaþing 21.00 Framboðsþáttur 21.30 
Framboðsþáttur 

06.00 ESPN America 08.00 Tavistock Cup 2013 
(1:2) 11.00 Arnold Palmer Invitational 2013 (5:5) 
15.00 Tavistock Cup 2013 (2:2) 20.00 PGA Tour 
- Highlights (11:45) 20.55 Tavistock Cup 2013 
(2:2) 00.55 ESPN America

11.50 I Don‘t Know How She Does It
13.20 Mr. Popper‘s Penguins  
14.55 Fame
16.55 I Don‘t Know How She Does It
18.25 Mr. Popper‘s Penguins
20.00 Fame  
22.00 First Snow
23.45 The Imaginarium of Doctor 
Parnassus
01.45 Witless Protection
03.20 First Snow  

07.00 Harry og Toto
07.10 Elías
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo
08.05 Svampur Sveinsson
08.25 Latibær  (6:18) 
08.50 Dóra könnuður
09.15 Doddi litli og Eyrnastór
09.25 UKI  
09.30 Strumparnir
09.55 Histeria!  
10.15 Ofurhundurinn Krypto  
10.40 Ævintýri Tinna  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.05 Hundagengið
17.30 Leðurblökumaðurinn
17.55 iCarly  (16:45) 

18.20 Doctors  (163:175)
19.00 Ellen  
19.40 Arnar og Ívar á ferð og flugi  (1:5)
20.10 Veggfóður
21.00 Hotel Babylon  (3:8) 
21.55 Footballer‘s Wives  (1:8) 
22.50 Game of Thrones  (9:10)  (10:10)
00.45 Arnar og Ívar á ferð og flugi  (1:5)
01.10 Veggfóður
01.55 Hotel Babylon  (3:8) 
02.50 Footballer‘s Wives  (1:8)
03.40 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00/16.15 Dominos deildin: Njarð-
vík - Snæfell
18.00 Meistaradeildin í handbolta: 
Füchse Berlin - Atletico Madrid
19.25 Meistarad. í handb.: markaþáttur
19.55 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
20.25 Meistaradeild Evrópu (e)
22.05 FA bikarinn: Man. Utd. - Chelsea
23.50 Into the Wind  Stórmerkileg 
mynd um stutta ævi Terry Fox, sem 
greindist með krabbamein 18 ára og 
missti í kjölfarið hægri fót við hné. Hann 
gafst ekki upp og þremur árum síðar 
hljóp hann þvert yfir Kanada frá austur-
ströndinni til Kyrrahafsstrandarinnar. 

17.40 Premier League Review Show
18.35 Fernando Hierro  Þáttur um 
marga af bestu knattspyrnumönnum 
sögunnar. Að þessu sinni verður fjallað 
um Fernando Hierro, fyrrverandi leik-
mann Real Madrid.
19.00 Premier League World
19.30 Arsenal - Newcastle
21.10 Liverpool - Sunderland
22.50 Football League Show 2012/13
23.20 Stoke - Chelsea 

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Játningar ungrar dramadottningar (e)
12.00 Heimskautin köldu–  Vor (2:6) (e)
12.50 Heimskautin köldu - Á töku-
stað (2:6) (e)
13.00 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (2:8) (Helga Margrét Þorsteinsdóttir) (e)
13.30 Andraland (2:7) (e)
14.05 Hvolpalíf (2:8) (Valpekullet) (e)
14.35 Flikk Flakk (2:4) (e)
15.10 Magnus og Petski
15.45 Íslenski boltinn (e)
16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Teitur
17.30 Sæfarar
17.41 Grímur grallari
18.09 Teiknum dýrin
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Góði kokkurinn (1:6) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Skólahreysti  Grunnskólar lands-
ins keppa í ýmsum greinum. 
20.40 Djöflaeyjan   
21.15 Castle (3:24) (Castle)  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpurinn III (8:10) (Forbrydel-
sen III)  Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
23.20 Neyðarvaktin (11:24) (Chicago 
Fire) (e)  Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
00.05 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (19:25) 
08.30 Ellen  (55:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (111:175)
10.15 The Wonder Years  (19:22) 
10.40 Gilmore Girls  (2:22) 
11.25 Up All Night  (8:24) 
11.50 The Amazing Race  (2:12) 
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier  (24:24) 
13.20 America‘s Got Talent  (7:32)  (8:32)
14.45 Sjáðu
15.15 Njósnaskólinn  (3:13) 
15.45 iCarly  (42:45) 
16.05 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (62:170) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (18:24) 
19.40 The Middle  (19:24) 
20.05 Modern Family  (16:24) 
20.30 Two and a Half Men  (9:23) Við 
fylgjumst áfram með þeim Alan, Jack og 
Walden.
20.55 How I Met Your Mother  (15:24)
21.20 White Collar  (2:16) Þriðja þátta-
röðin um sjarmörinn og svikahrappinn 
Neil Caffrey. 
22.05 Episodes  (6:7) Gamanþættir 
með Matt LeBlanc úr Friends í aðalhlut-
verki. 
22.35 Panorama; Madeleine - The 
Last Hope  Breskur fréttaþáttur þar sem 
kafað er ofan í kjölinn á erfiðum málum. 
23.05 Go On  (9:22)
23.30 Kalli Berndsen - í nýju ljósi  (1:8) 
23.55 Grey‘s Anatomy  (17:24) 
00.40 Red Widow  (1:8)
01.25 Girls  (7:10)
01.50 Mad Men  (8:13) 
02.35 Rizzoli & Isles  (12:15) 
03.20 The Fallen  
05.15 Modern Family  (16:24) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag

17.00 Simpson-fjölskyldan  (4:22) 
17.25 Íslenski listinn  Söngdívan Þór-
unn Antonía Magnúsdóttir kynnir tíu 
vinsælustu lög vikunnar ásamt einu 
vænlegu til vinsælda. 
17.50 Gossip Girl  (6:24) Fimmta þátta-
röðin um líf fordekraðra unglinga sem 
búa í Manhattan og leggja línurnar í 
tísku og tónlist.
18.35 Game Tíví  Fræðandi þáttur um 
allt það nýjasta úr tækni- og tölvuleikja-
heiminum. Þáttarstjórnendur eru Ólafur 
Þór Jóelsson og Sverrir Bergmann.
19.00 Friends  (2:25) 
19.25 How I Met Your Mother  (16:24) 
20.15 The Glee Project  (10:12) Önnur 
þáttaröðin af þessum frábæru þáttum 
sem gengur út á það að finna og þjálfa 
upp ótrúlega hæfileikaríkt ungt fólk sem 
keppir svo um gestahlutverk í einni vin-
sælustu þáttaröð síðari tíma, Glee.
21.00 FM 95BLÖ  Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.25 Hellcats  (10:22) Dramatískir 
gamanþættir þar sem við fáum að 
skyggnast inn í keppnisfullan heim 
klappstýra og vinskap þeirra á milli.
22.10 Smallville  (14:22) Áttunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á ung-
lingsárum. Clark Kent heldur áfram að 
berjast við ill öfl sem ógna honum og 
framtíð heimsins.
22.55 Game Tíví
23.20 The Glee Project  (10:12) 
00.05 FM 95BLÖ  
00.25 Hellcats  (10:22)
01.10 Smallville  (14:22) 
01.55 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.00 Hotel Hell (5:6)
16.50 Dynasty (8:22)
17.35 Dr. Phil
18.20 Family Guy (12:16)  
18.45 Parks & Recreation (20:22) 
 Leslie fer í kappræður við helsta keppi-
naut sinn á meðan sambandsslit eru 
yfirvofandi á deildinni.
19.10 Everybody Loves Raymond (20:24) 
19.30 The Office (26:27)  Bandarísk 
gamanþáttaröð um skrautlegt skrifstofu-
lið sem gefur lífinu lit. Jim fer fyrir nefnd 
sem leitar að nýjum yfirmanni. Nefndar-
innar bíður umfangsmikið starf því um-
sækjendurnir eru heldur betur litríkir.
19.55 Will & Grace (24:24)
20.20 Necessary Roughness (16:16) 
 Þættir um sálfræðinginn Danielle og 
frumleg meðferðarúrræði hennar. 
21.10 The Good Wife (16:22)  Fíkni-
efnasali leitar á náðir Aliciu sem hana 
grunar um að hafa annan tilgang en 
hann vill láta uppi.
22.00 Elementary (12:24)  Þættir um 
besta einkaspæjara veraldar, sjálfan Sher-
lock Holmes. Honum til halds og trausts 
er Dr. Watson sem að þessu sinni er kona. 
22.45 Hawaii Five-O (5:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna 
á Havaí. Trúarathafnir virðast hafa eitt-
hvað að gera með morð sem framið er á 
hrekkjavöku
23.35 HA? (11:12)
00.35 CSI (12:22)
01.25 Beauty and the Beast (7:22)
02.10 Excused
02.35 The Good Wife (16:22)
03.25 Elementary (12:24)
04.10 Pepsi MAX tónlist

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Norðurslóð 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Fyrr og nú 
14.00 Fréttir 14.03 Tónleikur 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Skaparinn 15.25 Tungubrjótur 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Tríó 17.00 Fréttir 
17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr 
Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 
21.10 Hvað er málið? 21.40 Íslendingasögur 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur 
Passíusálma 22.20 Fimm fjórðu 23.15 Kvika 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

1 Forbrydelsen 
„Ótrúlega vel 
heppnaðir 

spennuþættir og er 
þriðja serían að ná 
að toppa þá fyrstu.“

2 Parks & 
Recreation 
„Uppáhalds-

gamanþættirnir 
mínir. Húmorinn 
hennar Amy Pohler 
höfðar vel til mín.“

3 The Good 
Wife „Alveg 
háð þessum 

þáttum. Skrifstofu-
rómans af bestu 
gerð.“

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
HANNA EIRÍKSDÓTTIR, VERKEFNASTÝRA HJÁ UN WOMEN

Ég er kölluð 
„vídjó-valtarinn“ af 
vinum mínum því 
ég valta yfi r 
sjónvarpsþætti 
eins og mér sé 
borgað fyrir það.

Stöð 2 kl. 20.55
How I Met Your 
Mother
Það er alltaf fj ör hjá vin-
unum í How I Met Your 
Mother á Stöð 2. Í kvöld 
biður Lily pabba sinn að 
hjálpa sér við að undirbúa 
innfl utningspartí með 
Marshall, Ted lendir í 
útistöðum við yfi rmann 
Marshalls og Barney er 
hrifi nn af stórskrítinni 
dömu.

iPhone 5
Verð: 129.990.-

Verð áður: 139.990.- 
Vörunr. IPHONE 5 16GB

iPhone 4S
Verð: 99.990.-
Verð áður: 109.990.- 

Vörunr. IPHONE 4S 16GB

iPhone 4
Verð: 79.990.-
Verð áður: 84.990.- 

Vörunr. IPHONE4 8GB

iPad miniVerðlækkun á iPhone

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. 

8GB16GB16GB16GB 16GB

Verð frá: 59.990.-

Undratæki 
sem smellpassar 

í lófann.

59.990.-

Undratæk
sem smellpa

í lófann.



Það er hlýtt  
á toppnum
Leifur Örn Svavarsson ætlar á Everest. Erfiðu leiðina, 
norðurhliðina, þessa sem fæstir legg ja í og sem enginn 
Íslendingur hefur klifið.

Leifur verður með fyrirlestur hjá okkur í Faxafeni 12 þar 
sem hann kynnir leiðangurinn, fer yfir undirbúninginn og 
ræðir þær áskoranir sem framundan eru. Leifur verður 
í fatnaði frá 66°NORÐUR í ferðinni og höfum við m.a. 
sérframleitt flíkur fyrir þessar krefjandi aðstæður. Má þar 
nefna sérstakan dúnsamfesting sem hægt verður að skoða 
á fyrirlestrinum. 

Á kynningarkvöldinu verður 25% afsláttur fyrir gesti af 
völdum 66°NORÐUR vörum sem Leifur mun notast við  
í Everest leiðangrinum.

Í dag, þriðjudag, kl. 20.00 í 66°NORÐUR  
Faxafeni 12.

Leifur hefur áralanga reynslu af fjallaferðum og hefur stýrt ferðum  

íslenskra fjallaleiðsögumanna á marga hæstu tinda heimsins.  

Hann er sérfróður um Grænlandsjökul þar sem hann hefur meðal  

annars þjálfað sérsveit bandaríska hersins og indverska herinn.
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„Ég er algjör sökker fyrir Íslend-
ingasögunum. Svo á ég ógrynnin 
öll af ljóðabókum og finnst gaman 
að glugga í þær. Ef ég ætti að velja 
eina skáldsögu myndi ég velja 
bókina Konur eftir Steinar Braga. 
Hún hafði rosalega djúp áhrif á mig 
og er alveg meiriháttar.“
Svandís Dóra Einarsdóttir, leikkona

BÓKIN

„Orðið Evróvisjón hefur verið notað 
alllengi og má eiginlega segja að 
það hafi verið tilraun sem ekki gekk 
upp,“ segir Anna Sigríður Þráins-
dóttir, málfarsráðunautur RÚV. 

Anna Sigríður sendi tilmæli á 
starfsfólk RÚV í síðustu viku um 
að nota skuli enska orðið „Euro-
vision“ í stað „Evróvisjón“. „Þessi 
umræða kemur upp á hverju ári. Í 
fyrra gaf ég út að nota skyldi orðið 
Evróvisjón en nú hef ég dregið það 
til baka,“ segir Anna Sigríður. Hún 
segir rökin fyrir ákvörðuninni vera 
af þrennum toga. Aðstandendur 

Eurovision leggi mikla áherslu á 
vörumerkið, því að hérlendis tíðk-
ist yfirleitt ekki að íslenska erlend 
vörumerki og því að orðið Evró-
visjón sé bara hálfíslenskt. „Fyrri 
hluti orðsins, evró, er góður og gild-
ur en síðari hlutinn, visjón, er hins 
vegar ekki orð og lagar sig ekki að 
íslenskri málfræði,“ segir hún. 

Evróvisjón hefur verið notað í 
daglegu tali hérlendis um langt 
skeið þar sem íslenskt heiti keppn-
innar, Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva, þykir langt og 
óþjált. Spurð hvort henni finnist 

hún vera að breyta sögunni með að 
taka orðið út segir Anna Sigríður 
svo ekki vera. „Það virðast samt 
flestir vera ánægðir með þessa 
ákvörðun. Svo verðum við að sjá 
til. Ef einhver kemur með snjallt 
íslenskt heiti gæti þessi ákvörðun 
verið endurskoðuð,“ segir hún kát. 

Undirbúningur fyrir Euro vision 
er nú á fullu hjá RÚV og opnuð 
hefur verið síða fyrir keppnina á 
vefsíðu ruv.is. Þar er meðal annars 
að finna netútvarp þar sem aðdá-
endur geta hlustað á gömul og ný 
Eurovision-lög út í eitt.  - trs

Orðið „Evróvisjón“ hefur sungið sitt síðasta 
Málfarsráðunautur RÚV hefur sent út skipun um að nota eigi orðið Eurovision yfi r Söngvakeppnina vinsælu

ÚT MEÐ EVRÓVISJÓN  Anna Sigríður 
segir orðið Evróvisjón bara vera hálf 
íslenskt.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Bókin er búin að fá mjög fín viðbrögð og þeir eru 
mjög ánægðir með mig í Krabbameinsfélaginu,“ 
segir Guðmundur Breiðfjörð.

Hann gaf fyrir skömmu út sína aðra ljóðabók, 
Perlu, og rennur allur ágóðinn til Krabbameins-
félagsins en faðir hans lést úr krabbameini.

„Ég ætla að reyna að selja fimm hundruð ein-
tök og ætlaði að gera það fyrir lok Mottumars en 
það gæti teygst aðeins á því. En það skiptir máli 
að þetta rati á endanum á réttan stað,“ segir Guð-
mundur, sem er markaðsstjóri kvikmynda hjá 
Senu. „Við erum alltaf í afþreyingunni í vinnunni 
en það er aðeins meiri næring í þessu, meira kjöt 
á beinunum,“ bætir hann við um ljóðaáhuga sinn. 
Bókin, sem kom út á 45 ára afmælisdegi hans 
20. mars, er tileinkuð níu ára dóttur hans Maríu 
Perlu.

Fyrsta ljóðabók Guðmundar, Köllun, kom út 
1998. Það sem hvatti hann til að gefa hana út var 
sigur í ljóðasamkeppni í Los Angeles sem hann tók 
þátt í þegar hann var í námi. Þá orti hann ljóð um 
dauða Díönu prinsessu, sem snerti hjörtu dóm-
nefndarinnar. „Þetta voru ljóð um hin og þessi 
málefni sem voru send inn en þeim þótti þetta ljóð 
túlka þennan atburð svo vel.“ Allur ágóði Köllun-
ar rann til uppbyggingar kapellu líknardeildar í 
Kópavogi.

Þeir sem vilja tryggja sér eintak af Perlu geta 
sent Guðmundi póst á netfangið  Breidfjord@sena.

is. Hann er með pésa frá Krabbameinsfélaginu og 
getur mælt sér mót við þá sem vilja borga 1.000 
krónur fyrir ljóðin og styrkja í leiðinni gott mál-
efni.  - fb

Ætlar að selja fi mm hundruð bækur
Allur ágóði ljóðabókarinnar Perlu rennur til Krabbameinsfélagsins.

GEFUR ÚT LJÓÐABÓK  Guðmundur Breiðfjörð hefur gefið út 
sína aðra ljóðabók.   

„Ég var eiginlega alltaf að 
syngja þetta lag því ég var allt-
af að reyna að jóðla fyrir nokkr-
um árum. Ég bað þau um að 
vera með mér í þessu og þeim 
fannst þetta mjög fyndið,“ 
segir Hrefna Björg Gylfadóttir.
     Hún söng, ásamt Jöru Hilmars-
dóttur, lagið Hann kenndi mér 
að jóðla í úrslitum Gettu betur 
í beinni útsendingu Sjónvarps-
ins á laugardagskvöld. Þar jóðl-
aði Hrefna Björg eins og eng-
inn væri morgundagurinn við 
góðar undirtektir gesta og vafa-
lítið sjónvarpsáhorfenda líka.
       Aðspurð segist hún hafa 
fengið áhuga á jóðli þegar hún 
var í níunda bekk. „Ég var allt-
af að hlusta á Franzl Lang, sem 
er geðveikt flottur jóðlari. Svo 
reyndi ég bara að læra að jóðla 
á [vefsíðunni] Youtube og skoða 
kennsluvídeó,“ segir hún og vill 
ekki meina að það hafi verið erf-
itt. „Ég gúglaði það, því mér 
fannst þetta frekar auðvelt, og 
þetta er víst eitthvað sem fólk 
bara getur eða getur ekki. Það er 
ekki mikið hægt að æfa þetta en ég 
þurfti samt að æfa þetta svolítið.“
      Hin sautján ára Hrefna Björg 
er á náttúrufræðibraut í MH. Hún 
er einnig í Hamrahlíðarkórn-
um og er að læra á píanó. Hún 
segist kunna að jóðla afmælis-
sönginn og að minnsta kosti sex 
lög eftir Franzl Lang af You-
tube. Aðspurð segist hún vel 
geta hugsað sér tónlistarferil 
sem jóðlari hér á landi, til dæmis 
í partíum. „Ef það er einhver 
„bissness“ í því væri það ógeðs-
lega gaman,“ segir hún og hlær.
      Jóðl er söngmáti sem talinn er 
eiga uppruna sinn hjá íbúum sviss-
nesku Alpanna. Fáir Íslendingar 
hafa tileinkað sér þessa óvenju-

legu íþrótt og Hrefna Björg á erf-
itt með að nefna íslenska jóðlara, 
nema þá helst langömmu sína. 
     En er ekki gaman að kunna 
að jóðla? „Þetta er svolítið fynd-
ið. Nema hvað að ég er alltaf að 

reyna að vanda mig við þetta því 
mér finnst þetta dálítið flott. Mér 
finnst alltaf jafn skrítið þegar fólk 
fer geðveikt mikið að hlæja en það 
er kannski bara af því að þetta er 
svolítið skrítið.“     freyr@frettabladid.is

Lærði jóðl á Youtube
Hrefna Björg Gylfadóttir sló í gegn með jóðli sínu í úrslitum Gettu betur. 

HREFNA BJÖRG OG JARA  Hrefna Björg (til vinstri) og Jara sungu í beinni útsend-
ingu í úrslitum Gettu betur á laugardagskvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hinn 82 ára Þjóðverji Franzl Lang er þekktur 
sem konungur jóðlsins. Auk þess að jóðla 
spilar hann á gítar og harmóníku og má sjá 
fjölmörg myndbönd af honum á vefsíðunni 
Youtube. Þekktasta lag hans er Kufstein-Lied 
frá árinu 1968 en á áttunda áratugnum kom 
hann oft fram í vesturþýskum sjónvarps-
þáttum. Lang hefur selt meira en tíu milljónir 
hljómplatna á ferli sínum. 

Þekktur sem konungur jóðlsins

Í þessari 12 daga draumaferð 
verður farið um margar af 
þekktustu perlum landsins 
og skyggnst inn í söguna, 
mannlífið og náttúruna. 
Fararstjóri: Ása María 
Valdimarsdóttir

Um ferðina:

LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | URVALUTSYN.IS

á mann í tvíbýli. Gist verður í 
Traunkirchen, Vínarborg, 
Klagenfurt, Bad Gastein og München

273.900 KR.-

Fegurð Austurríkis
8. - 20. ágúst

Mjög mikið innifalið

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



advania.is/fermingar
Verið velkomin í verslun okkar að Guðrúnartúni 10.

Hvort sem þú ert tónlistarunnandi, tölvunörd, 
námshestur, ljósmyndari eða hefur bara gaman 
af góðum græjum, þá er fermingargjöfin hjá okkur.

Fullt hús af 

 og svo kennum við
 græjurnar!ykkur á 

fermingargjöfum

Win 8
ÖRNÁMSKEIÐ
FYLGIR FRÍTT

Verð frá 149.990 kr.
Inspiron 15R (5521)
Þessi hefur hlotið mjög góða dóma. Er með 
stórum og björtum skjá, a�ragðs vinnslugetu og 
endingargóðri ra�löðu. Fæst í nokkrum litum.

11 - 15
Laugardaga

8 - 17
Opið virka daga

Verð: 99.990 kr.
Inspiron 15 (3521)
Öflug fartölva, falleg 
og endist og endist.

Verð: 39.990 kr.
Canon Ixus 240HS
Alvöru myndavél á 
skuggalega flo�u verði.

Verð: 127.990 kr.
iPhone 5
Einn vinsælasti sími 
í heimi á frábæru verði.

Verð frá 11.990 kr.
Urbanears Pla�an heyrnartól
Töff útlit og frábær hljómur.

VVVV 99..9Verð: 9ð 99VerðVerð .VerðVVVerVerðVerðVerðVerðrðVVVVV 99999 .
5  5n 15n 1515n 15Inspiron 155n 15n 15n 15n 15n 1555555

ÖÖÖ ölvvvartölvölvölvÖflug fartölartölartölartölvv
t oggendist ot ot oog endidiendiendi g

Verð: 39.Ver ::eerVerð: 39.Ve ::eeVVVVVerðeerðerðeVeVeVeVerðerð: 39.erð:erð:
C I

Win 8
ÖRNÁMSKEIÐ
FYLGIR FRÍTT

Verð frá 5.999 kr.
X-mini II ferðahátalarar
Litlir og ne�ir með ótrúlegum 
hljómburði. Margir litir.

Verð: 69.990 kr.
Nexus 7 spjaldtölva
Ne� og krö�ug með 3G.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

Á topp tíu á iTunes
Íslenska heimildarmyndin, The 
Startup Kids, er komin á topp tíu lista 
bandarísku iTunes-vefverslunarinnar 
yfir vinsælustu heimildarmyndirnar. 
Myndin fjallar um unga frumkvöðla 
í Bandaríkjunum og í Evrópu en hún 
kom út á netinu á föstudaginn og 
rauk strax upp listann. Leikstjórar 
eru þær Valgerður Halldórsdóttir og 
Sesselja G. Vilhjálmsdóttir en þetta 
er þeirra fyrsta mynd. Til samanburð-
ar er hægt að geta þess að heimildar-
myndin Searching for Sugarman, sem 
hlaut Óskarsverðlaun á dögunum, er í 
öðru sæti á sama lista. - áp

1 Mennirnir sem létust 
2 Hús minna drauma varð hús mar-

traða 
3 Annar fallhlífastökkvaranna var með 

myndavél 
4 Féllu fyrir utan 110 prósent leiðina 
5 Sér ekki fram á gleðilega páska 

Fá viðurkenningu
Samtök meðlagsgreiðenda hafa 
ákveðið að veita árlega tveimur 
stjórnmálamönnum sérstaka jafn-
réttisviðurkenningu. Fá þeir viður-
kenninguna sem ötulast þykja hafa 
beitt sér fyrir bættum lífskjörum 
umgengnisforeldra. Samtökin upp-
lýstu um veitingu þessara verðlauna 
í gær, þingmennirnir Guðmundur 
Steingrímsson og Pétur Blöndal fá 
Jafnréttisviðurkenningu Samtaka 
meðlagsgreiðenda 2013. Pétur er 
sagður hafa verið ötull baráttumaður 
fyrir jafnrétti kynjanna á vinnumark-
aði og Guðmundi er hrósað fyrir að 
hafa beitt sér sérstaklega í málefnum 
umgengnisforeldra á kjörtímabilinu 
sem sé að líða. Viðurkenninguna á að 
afhenda skömmu eftir páska.  - óká

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ættar- og 
samtímasaga.“

BJØRN BREDAL / POLITIKEN

„… áhrifamikil 
tt
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