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3AMKYNHNEIGÈIR Å 3VÅÖJËÈ

Kirkjan fellst á
hjónabönd
34/++(«,-52 !0 Sænska kirkj-

an hefur ekkert lengur á móti því
að gefa samkynhneigð pör saman
með kirkjulegri athöfn, svo framarlega sem ríkið setur lög um
hjónabönd samkynhneigðra. Þetta
sagði Claes Bertil-Ytterberg biskup, talsmaður sænska kirkjuþingsins.
Samkynhneigðir í Svíþjóð hafa
frá árinu 1994 átt þess kost að
ganga í staðfesta samvist og frá
2005 hefur sænska kirkjan boðið
upp á kirkjulegar athafnir til að
blessa slík sambönd.
Á miðvikudaginn í næstu
viku er von á skýrslu frá opinberri nefnd um það hvort breyta
eigi lögum um staðfesta samvist
þannig að hjónabönd samkynhneigðra verði einnig leyfð.
GB
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Enn bíður fjöldi
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Óperukórinn söng á
kostnað aldraðra
Stofnunum og verkefnum sem ekki hafa bein tengsl við öldrunarþjónustu hefur
ítrekað verið úthlutað fé úr framkvæmdasjóði aldraðra undanfarin sjö ár og nemur það um helmingi fjárins. Ósamræmi er á milli nýrra talna og talna frá 2004.
(%),"2)'¨)3-, „Við vissum ekki

að styrkurinn kæmi úr Framkvæmdasjóði aldraðra og hefðum ekki þegið hann ef það hefði
legið ljóst fyrir,“ segir Garðar
Cortes, stjórnandi Óperukórsins í
Reykjavík, sem fékk hálfa milljón
í styrk úr framkvæmdasjóði aldraðra árið 2004. Meðal annarra sem
fengu greidda styrki úr sjóðnum
á árunum 1999 til 2006 voru Ungmennafélag Íslands, Söngskólinn í
Reykjavík, Óperukórinn í Reykjavík, Tónaljón, Lionsklúbburinn í
Búðardal, Kvenréttindafélag Íslands og fleiri verkefni og stofnanir sem ekki hafa bein tengsl við
öldrunarþjónustu.
Þetta kom fram í svari Sivjar
Friðleifsdóttur
heilbrigðisráðherra í vikunni við fyrirspurn Ástu
R. Jóhannesdóttur, þingmanns

Samfylkingarinnar, um sundurliðun styrkja úr sjóðnum fram til
ársins 2006. Ásta segir heilbrigðisráðherra hafa dregið að svara í
mánuð. „Það lítur út fyrir að ráðherra hafi leikið sama leik og síðast þegar hann veitti upplýsingar um sjóðinn í fyrra. Þá útbýtti
hann svarinu síðasta dag þingsins
þannig að ekki var hægt að taka
það til umræðu. Þetta hefur nú
endurtekið sig,“ segir Ásta.
Sundurliðunin á styrkjum, sem
heilbrigðisráðherra afhenti á síðasta ári, leiddi í ljós að tæplega
helmingi af peningum sjóðsins
var varið í önnur verkefni en endurbætur og uppbyggingu dvalarheimila aldraðra. Megintilgangur
sjóðsins er þó að standa straum af
þeim verkefnum.
Tölur í nýju svari ráðherrans

stemma ekki við þau svör sem
hann skilaði af sér á síðasta þingi.
Upphæðirnar eru lægri auk þess
sem nokkra styrkþega er ekki að
finna í nýju svari ráðherra. Þá
ber svörum ráðherra um ástæður
styrks til Óperukórsins í Reykjavík ekki saman við svör kórstjóra.
Í svari ráðherra segir að styrkur
hafi verið veittur til kórsins vegna
tónleikahalds hans á öldrunarstofnun. Það kannast kórstjórinn
Garðar Cortes ekki við.
Einu hugsanlegu ástæðuna fyrir
styrkveitingunni til Óperukórsins telur Garðar vera þá að þetta
kunni að vera greiðsla fyrir söng
á Landspítalanum. Aldraðir hefðu
þó hvergi komið nálægt því.
Heilbrigðisráðherra vildi ekki
tjá sig um málið þegar eftir því
var leitað.
KDK

Alþingis lengst af í gær. Lungann úr deginum reyndu þingforseti og forystumenn flokkanna að
ná samkomulagi
um afgreiðslu
þingmála og
þingfrestun
en á meðan
ræddu nokkrir þingmenn
og landbúnaðarráðherra um
nýgerðan sauð0¡452 ",®.$!,
fjársamning.
Eftir næstum fimm klukkustunda
umræður var málið samþykkt.
Aðeins Pétur H. Blöndal Sjálfstæðisflokki var á móti.
Samkomulag náðist undir kvöld
um meðferð margra mála, ýmist
um að þau fengju brautargengi
eða heyrðu sögunni til. Meðal
viðamikilla mála sem ekki verða
afgreidd er langtímavegaáætlun.
Næstum þrjátíu frumvörp voru
samþykkt sem lög í gærkvöldi en
enn bíða tugir mála afgreiðslu.
Stefnt er að þingfrestun í dag.
BÖS
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Jón Sigurðsson vildi aldrei samstarf
34*«2.-, Formenn stjórnarandstöðuflokkanna á Alþingi hafna þeim yfirlýsingum Jóns
Sigurðssonar, formanns Framsóknarflokksins, að stjórnarandstaðan hafi gengið á bak
orða sinna um samstarf í því að veita frumvarpi formanna stjórnarflokkanna um auðlindaákvæði í stjórnarskrá brautargengi.
„Þetta eru mikil vonbrigði en ég vísa ábyrgðinni á stjórnarandstöðuna,“ sagði Jón í
Fréttablaðinu í gær.
Formennirnir segja boði stjórnarandstöðunnar um samstarf aldrei hafa verið tekið.
Þvert á móti hafi formenn stjórnarflokkanna
samið og dreift frumvarpinu upp á sitt einsdæmi, án nokkurs samráðs.
Á blaðamannafundi í gær rifjuðu formennirnir upp tvö viðtöl fréttamanna Útvarpsins
við Jón Sigurðsson. Í þeim kemur glögglega

Vignir, geturðu ekki einu sinni
slegið á létta strengi?
b*Ò ÖAÈ ¾TTI NÒ ALVEG AÈ VERA
H¾GTm
6IGNIR 3N¾R 6IGFÒSSON GÅTARLEIKARI OG
TËNLISTARSTJËRI 8 &ACTORS ER FJARRI GËÈU
GAMNI EFTIR AÈ HAFA RUNNIÈ Å H¹LKU OG
HANDLEGGSBROTNAÈ

-EINTUR 6OGANÅÈINGUR

Áreitni gegn
níu stúlkum
,®'2%',5-, Tíu mál eru til rann-

sóknar hjá kynferðisbrotadeild
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á hendur tæplega þrítugum
manni sem grunaður er um að
hafa áreitt ungar stúlkur í Vogahverfi og víðar.
Stúlkurnar sem um ræðir eru á
aldrinum fimm til tólf ára. Maðurinn er grunaður um að hafa
reynt að lokka eldri stúlkurnar
upp í bíl til sín, en lögreglurannsóknin beinist að viðskiptum hans
við yngri stúlkurnar.
Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 28. mars, en gert er
ráð fyrir að málið verði sent ríkissaksóknara fyrir þann tíma. JSS

3+)04 5- *!2¨6%' -ENGUÈUM JARÈVEGI

VAR MOKAÈ BURT 5M  LÅTRAR AF OLÅU
L¹KU ÒR BÅLNUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

'AT ¹ OLÅUTANKI BÅLS Å (EIÈMÎRK

350 lítrar af olíu
láku út í hraun
/,¥5,%+) Um 350 lítrar af olíu
láku úr 40 tonna flutningabíl sem
lenti í óhappi í Heiðmörk í gær.
Ökumaður bílsins missti stjórn
á honum í beygju vegna hálku,
með þeim afleiðingum að bíllinn rann út í kant og lenti þar á
hraundranga sem setti gat olíutankinn.
Mikið magn af olíu lak úr tankinum auk þess sem smurolíuleki
gerði vart við sig. Veginum hefur
verið lokað en eftir helgina verður hafin hreinsun. Ólíklegt er talið
að vatnsból Reykvíkinga, sem eru
skammt undan, hafi mengast. ÖO

fram að samstarf við stjórnarandstöðuna var
ekki á dagskrá af hálfu Jóns. Í hinu fyrra,
sem tekið var 3. mars, sagði Jón aldrei hafa
komið til greina að vinna málið með stjórnarandstöðunni. Í síðara viðtalinu, teknu 7. mars,
sagði Jón samstarf með stjórnarandstöðunni
ekki á dagskrá.
Formenn Frjálslynda flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar
– græns framboðs segja þessi orð, og aukinheldur þá staðreynd að stjórnarflokkarnir hvorki föluðust eftir samstarfi að fyrra
bragði né þáðu boð stjórnarandstöðunnar
þar um, sýna glögglega að yfirlýsingar um
ábyrgð stjórnarandstöðunnar fái ekki staðist.
Séu í raun fullkomlega ósæmilegur áburður.
Enda hafi aldrei alvara búið að baki málinu
og það aðeins sjónarspil.
BÖS
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FLOKKANNA 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON )NGIBJÎRG 3ËLRÒN
'ÅSLADËTTIR OG 'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON VITNA TIL
ÒTVARPSVIÈTALA ÖEGAR ÖAU SEGJA *ËN 3IGURÈSSON ALDREI
HAFA HAFT ¹HUGA ¹ SAMSTARFI UM AUÈLINDA¹KV¾ÈIÈ

Dæmdur til að greiða
bætur fyrir meiðyrði
Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands, var í gær
dæmdur til að greiða eigendum starfsmannaleigunnar 2b miskabætur vegna ummæla sem hann lét falla um þá í fjölmiðlum. „Réttlætið sigraði,“ segir eigandi 2b.
Guðmundur
Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands, var í gær
dæmdur til að greiða eigendum
starfsmannaleigunnar 2b ehf.,
hjónunum Eiði Eiríki Baldvinssyni og Olenu Shchavynska, alls
eina og hálfa milljón króna vegna
ummæla sem hann lét falla um
þau haustið 2005.
Forsaga málsins er sú að 2b
ehf. stóð í viðskiptum við Suðurverk ehf. sem er eitt fjölmargra
verktakafyrirtækja
á
Kárahnjúkasvæðinu og sá fyrirtækinu fyrir starfsmönnum. Pistill

$«-3-,

birtist á vefsvæði Rafiðnaðarsambandsins þar sem forsvarsmenn 2b ehf. voru sagðir hafa
lagt til við verkstjóra Suðurverks
að berja starfsmennina sem þeir
hefðu leigt af 2b ehf. Í kjölfarið
voru viðtöl við Guðmund Gunnarsson í fréttatímum Stöðvar 2
og Sjónvarpsins þann 23. október 2005 og lét hann þá ummælin sem hann var dæmdur fyrir í
gær falla.
Auk þess að ummælin voru
dæmd dauð og ómerk þá var
Guðmundi gert að greiða Olenu
og Eiði Eiríki samanlagt 800 þús-
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¥ FRÁTTATÅMA 3TÎÈVAR 4VÎ ÖANN 
OKTËBER 
bAÈ SVONA DËLGAR SEM KOMA SVONA
FRAM VIÈ FËLK AÈ ÖETTA ER Å SJ¹LFU SÁR
N¹KV¾MLEGA SAMA TËBAKIÈ OG ÖEIR
SEM ERU AÈ FLYTJA KONUR FR¹ !USTUR
LÎNDUM OG BÎRN OG SELJA ÖAU Å KYN
LÅFSÖR¾LKUNm
b¶ARNA ERU DËLGAR AÈ FLYTJA INN
BL¹F¹T¾KT VERKAFËLK OG NOTF¾RA SÁR
EYMD ÖESS TIL ÖESS AÈ HAGNAST ¹
ÖVÅm
b%IGINKONA ÖESSA MANNS SEM ER
SAMLANDI ÖESSARA MANNA ÖAÈ ER AÈ
SEGJA PËLSK KONA HÒN ER AÈ HËTA ÖVÅ
AÈ EF ÖEIR SÁU EKKI Ö¾GIR OG GËÈIR
ÖESSIR MENN Ö¹ VERÈI ÖEIR FLUTT
IR TIL 2EYKJAVÅKUR OG SETTIR Å ALLS KONAR
SKÅTADJOBB OG ÖEIR VERÈI L¹TNIR BORGA
 ÖÒSUND KALL KOSTNAÈ OG FYRIR 
DOLLARA ¹ TÅMANNm

b/G HÒN GENGUR ¹ MILLI VERKSTJËR
ANNA AUSTUR ¹ +¹RAHNJÒKASV¾ÈI OG
SEGIR AÈ EF ÖEIR ERU EKKI Ö¾GIR OG
GËÈIR ÖESSIR 0ËLVERJAR Ö¹ SKULI ÖEIR
BARA GANGA Å SKROKK ¹ ÖEIMm
¥ FRÁTTATÅMA 3JËNVARPSINS ÖANN 
OKTËBER 
b3ÅÈAN ERU OKKUR SÕNDIR EINHVERJ
IR LAUNASEÈLAR SEM ERU SVO BARA
TËM DELLA /G SÅÈAN ERU OKKUR SÕND
IR R¹ÈNINGARSAMNINGAR SEM AÈ ÖEIR
KANNSKI HAFA ALDREI SÁÈ SJ¹LFIR ÖANNIG
AÈ ÖETTA ER SVONA BARA SKIPULÎGÈ
GL¾PASTARFSEMI ÖAÈ ER EKKI H¾GT AÈ
KALLA ÖETTA NEITT ANNAÈm
b*¹ KONAN PËLSKA KONAN SEM ER
ANNAR EIGANDI ÖESSA FYRIRT¾KIS HÒN FËR
OG SAGÈI VIÈ VERKSTJËRANN EINN AF VERK
STJËRUNUM ÖARNA UPP FR¹ AÈ EF ÖEIR
V¾RU MEÈ EITTHVERT MÒÈUR ÖESSIR 0ËL
VERJAR Ö¹ ¾TTI BARA AÈ LEMJA Ö¹ ÖEIR
V¾RU VANIR ÖVÅ ÒR SÅNU HEIMALANDIm
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und krónur í miskabætur. Þá þarf
hann að greiða þeim aukalega
200 þúsund krónur til að standa
straum af birtingu niðurstöðu
dómsins í fjölmiðlum.
Að síðustu var honum einnig
gert að greiða stefnendum hálfa
milljón í málskostnað. Alls gerir
þetta eina og hálfa milljón auk
dráttarvaxta.
Eiður Eiríkur var ánægður
með niðurstöðuna.
„Þetta mál hefur tekið mikið á
mig og sérstaklega konuna mína.
Það er því afskaplega gleðilegt að
íslenskt réttarfar sé svona skilvirkt. Ég er virkilega ánægður
með þessa niðurstöðu og það er
ekki spurning að réttlætið hefur
sigrað. Að einn af forystumönnum íslenskrar verkalýðshreyfingar skuli láta svona ummæli
falla í fjölmiðlum er með ólíkindum.“
„Dómarinn ræður,“ sagði Guðmundur Gunnarsson um dóminn
en vildi að öðru leyti ekki tjá sig
um niðurstöðuna. Hann hafði enn
ekki tekið ákvörðun um hvort
dómnum yrði áfrýjað.
THORDUR FRETTABLADIDIS

"¾JARFULLTRÒI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS TREYSTIR !LCAN
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

6IRÈIST SAKLEYSISLEGT
0%23«.56%2.$ Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í Hafnarfirði, segist
ekki halda að gögnum sé safnað á ólögmætan hátt í kosningakerfi Alcan sem Persónuvernd
hefur nú til skoðunar. Vefurinn
geymir upplýsingar um afstöðu
íbúa Hafnarfjarðar til stækkunar álvers Alcan.
„Tilfinning mín er að þetta sé
svona heldur sakleysislegt,“
segir Rósa. „Þetta virðist bara
vera fyrirtæki sem þarf að hella
sér út í kosningabaráttu til að
berjast fyrir sinni framtíð, og
þetta hlýtur að vera svipað og
víðþekkt kosningakerfi stjórnmálaflokkanna. Þeir segja að
lögfræðingar hafi séð til þess að
þetta stæðist lög, og maður hlýtur að treysta þeim, þeir ættu að
hafa allt sitt á hreinu.“

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

3EX RÅKI ÎRYGGISR¹ÈSINS

Hafa samið um
refsiaðgerðir
3!-%).5¨5 ¶*«¨)2.!2 !0 Fulltrúar sex aðildarríkja Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna náðu
á fimmtudaginn samkomulagi um hertar refsiaðgerðir
gegn Íran vegna
kjarnorkuvinnslu, sem þar
er stunduð.
Að samkomulaginu standa
-!(-/5$
öll fastaríkin
!(-!$).%*!$
fimm, Bandaríkin, Rússland, Kína, Bretland
og Frakkland, auk Þýskalands. Í
næstu viku verður samkomulagið kynnt hinum tíu ríkjunum, sem
eiga sæti í Öryggisráðinu.
Aðgerðirnar fela meðal annars í sér bann á vopnaviðskipti og
fjármagnsflutninga gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum sem
tengjast kjarnorkuvinnslunni í
Íran.
GB

'EÈÖJËNUSTA VEITT FLEIRUM

30 til 40 heyrnarlausir gætu
þurft aðstoð
(%),"2)'¨)3-, Þeim sem þurftu
að þola ofbeldi á opinberum stofnunum býðst geðheilbrigðisþjónusta, hliðstæð
þeirri sem fyrrverandi vistmönnum Breiðavíkurheimilisins
hefur staðið til
boða að undanförnu.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra hvet- 3)6 &2)¨,%)&3
$«44)2
ur þá sem telja
sig þurfa á þjónustu að halda að
hafa samband við sérstakt teymi
sem starfar á geðsviði Landspítala.
Um tuttugu fyrrverandi vistmenn á Breiðavík hafa notið þjónustunnar en Siv segir ómögulegt
að segja til um hve margir til viðbótar þiggi hjálpina. Hún gerir þó
ráð fyrir að það geri á milli 30 og
40 heyrnarlausir sem beittir voru
ofbeldi.
BÖS

36!24&*!,,!,!.$
3¾KIR UM AÈILD AÈ %3"

2«3!
,²¨6¥+
'5¨"*!243$«44)2 '%)233/.

Lúðvík
Geirsson,
bæjarstjóri Hafnarfjarðar, segist lítið
þekkja til málsins og því ekki
vilja taka afstöðu. „Ef málið er
inni á borði hjá Persónuvernd
þá er auðvitað bara þeirra að
kveða upp um hvað þeir telja
samræmast lögum og reglum
og hvað ekki. Ég hef í sjálfu
sér engar forsendur til að meta
það,“ segir Lúðvík Geirsson. SH

3VARTFJALLALAND TËK ¹ FIMMTUDAG FYRSTA
SKREFIÈ Å ¹TTINA AÈ %VRËPUSAMBANDS
AÈILD ÖEGAR :ELJKO 3TURANOVIC FORS¾T
ISR¹ÈHERRA OG /LLI 2EHN ST¾KKUNAR
M¹LASTJËRI %VRËPUSAMBANDSINS UND
IRRITUÈU SAMNING UM STÎÈUGLEIKA OG
SAMSKIPTI

,®'2%',5&2¡44)2
(RAÈAKSTUR FYRIR NORÈAN
,ÎGREGLAN ¹ !KUREYRI STÎÈVAÈI SJÎ
ÎKUMENN FYRIR OF HRAÈAN AKSTUR ¹
'LER¹RGÎTU Å G¾R !È SÎGN LÎGREGLUNN
AR VAR KOMINN VORHUGUR Å MENN ALLAR
GÎTUR AUÈAR OG ÖVÅ FREISTANDI AÈ KITLA
PINNANN ,ÎGREGLAN ¹ «LAFSFIRÈI OG
$ALVÅK HAFÈI EINNIG AFSKIPTI AF NOKKR
UM ÎKUMÎNNUM SEM ËKU OF HRATT
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(AGFR¾ÈINGAR UM L¾KKUN &ITCH 2ATINGS ¹ L¹NSH¾FISMATI ÅSLENSKA RÅKISINS

3KOÈANAKÎNNUN 'ALLUP

Hækkar lánsvexti fjölskyldna

Fleiri hlynntir
stækkun álvers

%&.!(!'3-, Katrín Ólafsdóttir hagfræðingur

segir að lækkun Fitch Ratings á lánshæfismati íslenska ríkisins þýði að ríkið fái almennt verri kjör
í lántökum sínum. Lánshæfismatið hafi líka áhrif á
kjörin sem bankarnir fái í lántökum sínum erlendis
og leiði þar með til hærri vaxta innanlands.
„Þetta þýðir væntanlega að bankarnir verða að
taka lán á verri kjörum og það hlýtur því að leiða
að einhverju leyti til hærri vaxta innanlands. Svo
er spurning hve stór og mikil áhrifin verða. Að
sumu leyti er þessi breyting fyrirséð og að einhverju leyti komin fram í gegnum væntingar. En
það verða einhver áhrif, það er alveg klárt,“ segir
hún.
„Það gefur augaleið að þessi lækkun á lánshæfismati hækkar lántökukostnað, ekki bara ríkisins heldur líka þjóðfélagsins. Í rauninni er verið
að meta greiðsluhæfni þjóðarinnar,“ segir Gylfi

+!42¥.
«,!&3
$«44)2

'9,&) !2.
"*®2.3
3/. b(EFUR

b"ANKARNIR
VERÈA AÈ
TAKA L¹N
¹ H¾RRI
KJÎRUMm

¹HRIF ¹
STÎÈU OKKAR
SEM EIN
STAKLINGAm

Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ. „Bankarnir verða að skila hærri tilkostnaði í gegnum útlánsvexti sína þannig að auðvitað hefur þetta áhrif
á stöðu okkar sem einstaklinga. Heimilin í landinu skulda yfir 1.300 milljarða. Hálft prósentustig í
vöxtum jafngildir einu skattprósenti.“
GHS

!46)..5-, 44 prósent landsmanna eru hlynnt stækkun álvers
Alcan í Straumsvík samkvæmt
niðurstöðu skoðanakönnunar sem
Gallup gerði fyrir RÚV og Morgunblaðið.
Þar kemur einnig fram að 39
prósent Íslendinga eru andvíg
stækkuninni og 17 prósent hvorki
andvíg né hlynnt henni. Úrtak
könnunarinnar var 1.820 manns á
aldrinum 18 til 75 ára og var svarhlutfall 61 prósent.
Rúmlega níu af hverjum tíu
sem svöruðu tóku afstöðu til
málsins. Kosið verður um stækkunina þann 31. mars.
ÖSJ

Heimild til að greiða
undir taxta felld út
6%2*!34 %''*!+!34) ®RYGGISVERÈIR NOT

UÈU REGNHLÅFAR TIL AÈ VERJAST EGGJAKASTI
&2¡44!",!¨)¨!0

-ËTM¾LI Å 5NGVERJALANDI

Götubardagar á
þjóðhátíðinni
5.'6%2*!,!.$ !0 Mótmælaað-

gerðir stjórnarandstæðinga settu
sterkan svip á hátíðahöld á þjóðhátíðardegi Ungverja á miðvikudag. Þúsundir hægrimanna söfnuðust saman og kröfðust afsagnar
forsætisráðherrans og sósíalistans Ferenc Gyurscany.
Hörð átök herskárra þjóðernissinna við lögreglu brutust út
um kvöldið og voru tugir manna
handteknir. Ekki er búist við
miklum átökum næstu daga, en
mótmæli gegn Gyurscany hafa
brotist út reglulega í vetur.
Þjóðhátíðardagurinn er haldinn
til minningar um uppreisn Ungverja gegn Habsborgarveldinu
árið 1848.
GB

!,-!..!6!2.)2
(¾TTU¹STANDI AFLÕST
¥BÒAR VIÈ $ÅSARLAND OG 4RAÈARLAND Å
"OLUNGARVÅK SEM ÖURFTU AÈ RÕMA HÒS
SÅN ¹ M¹NUDAG FENGU AÈ SNÒA AFTUR
TIL SÅNS HEIMA Å G¾R %KKI ER LENGUR
TALIN H¾TTA ¹ SNJËFLËÈUM ¹ SV¾ÈINU
ER VIÈBÒNAÈARSTIG ER ÖË ENN Å GILDI

$«-3-,
3KALLAÈI LÎGREGLU
+ARLMAÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI HEFUR VERIÈ
¹K¾RÈUR FYRIR HÁRAÈSDËMI FYRIR AÈ
SKALLA LÎGREGLUMANN MEÈ ÖEIM AF
LEIÈINGUM AÈ S¹ SÅÈARNEFNDI HLAUT
SKURÈ ¹ AUGABRÒN SEM SETJA ÖURFTI
ÖRJÒ SPORUM

Harkalegar deilur urðu á fundi samgöngunefndar Alþingis í gær. Verkalýðshreyfingin taldi frumvarp um alþjóðlega skipaskrá brot á stjórnarskrá, mannréttindasáttmála og alþjóðasamningum. Deilurnar leystust í gærkvöldi.
!,¶).') Sátt náðist um það á fundi
samgöngunefndar í gærkvöldi
að fella grein um kjaramál út úr
frumvarpi um íslenska alþjóðlega skipaskrá. Harkalegar deilur urðu milli fulltrúa ASÍ og Sjómannasambandsins annars vegar
og formanns samgöngunefndar
hins vegar um frumvarpið á fundi
nefndarinnar eftir hádegi í gær.
Fulltrúar ASÍ og Sjómannasambandsins voru alfarið mótfallnir frumvarpinu og töldu það brot
á stjórnarskránni, mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamningum.
„Það féllust allir á þá niðurstöðu
að kjarasamningar væru bara mál
þeirra sem að kæmu og að löggjafinn ætti ekki að vera að setja einhver ákvæði þar um,“ sagði Guðmundur Hallvarðsson, formaður samgöngunefndar, eftir að sátt
náðist.
Gylfi
Arnbjörnsson,
framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins, segist ánægður með niðurstöðuna. „6IÈ ERUM MJÎG S¹TTIR VIÈ AÈ
ÖAÈ SÁ TEKIN ÒT ÒR FRUMVARPINU HEIM
ILD TIL AÈ GREIÈA UNDIR L¹GMARKSLAUNUM
¶AR MEÈ ER Å SJ¹LFU SÁR EKKERT ¹KVEÈIÈ Å
ÖESSU FRUMVARPI VARÈANDI KJÎR ENDA ERU
ÎNNUR LÎG SEM FJALLA UM ÖAUm
Gylfi hafði gagnrýnt að samtök launafólks hefðu ekki vitað af
þessu frumvarpi fyrr en um hádegi í fyrradag og ekki hefði verið
óskað eftir umsögn ASÍ eftir fundinn í samgöngunefnd í gær. Það
væri mjög sérstök málsmeðferð.
Meðal þess sem gagnrýnt var í
fyrstu gerð frumvarpsins var að
með því væri verið að binda í lög
að kjör gætu verið lakari en kveðið er á um í kjarasamningum og í

"!..-%2+) -%¨ (!+!+2/33) %KKI

BANNAÈ Å ¶ÕSKALANDI

&2¡44!",!¨)¨!0

$ËMUR UM NASISTAT¹KN

Ekki bönnuð í
mótmælaskyni
"%2,¥. !0 Dómstóll í Berlín komst

í gær að þeirri niðurstöðu að
heimilt sé að nota nasistatákn opinberlega ef augljóslega er verið
að lýsa andstöðu við þau og nasismann sem þau standa fyrir.
Jürgen Kamm og póstsendingarfyrirtæki hans Nix Gut teljast
þar með ekki hafa brotið lög með
því að framleiða og selja vörur,
svo sem límmiða, barmmerki og
boli, með nasistatáknum og selja
á netinu vegna þess að táknunum fylgja greinileg skilaboð um
andúð á þeim.
GB

REKSTRAR ¹ !KUREYRI

Einn fluttur á
slysadeild
,®'2%',5-, Einn var fluttur

(9''*52 !& (2)&5- &25-6!203).3 (ARÈAR DEILUR URÈU UM FRUMVARP UM

ÅSLENSKA ALÖJËÈLEGA SKIPASKR¹ ¹ FUNDI SAMGÎNGUNEFNDAR Å G¾R &ULLTRÒAR VERKALÕÈS
HREYFINGARINNAR OG SJËMANNA HAFA ¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ ¹HRIFIN VERÈI ÖAU AÈ ÅSLENSK KJÎR
VERÈI F¾RÈ NIÈUR -YNDIN TENGIST EFNI FRÁTTARINNAR EKKI BEINT
&2¡44!",!¨)¨(!2)

í málefnum farmanna. Íslensk alþjóðleg skipaskrá hefði lengi verið
í umræðunni milli kaupskipaútgerða og stéttarfélaga farmanna
og nú loks náð saman.
„Fyrst samkomulag náðist sýnist mér að það sé einsýnt að þessi
mál nái fram að ganga og þá vonar
maður bara að þetta verði til þess
að aftur muni sjást skip undir íslenskum fána og skip á íslenskri
skipaskrá.
GHS FRETTABLADIDIS

raun væri verið að samþykkja mismunun á grundvelli þjóðernis, sem
væri óheimilt samkvæmt stjórnarskránni. Auk þessa væri verið að
brjóta grundvallarsamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunar sem Íslendingar hefðu skuldbundið sig
til að fylgja.
Guðmundur Hallvarðsson, formaður samgöngunefndar, sagði
að engin ástæða hefði verið til að
óska eftir umsögn ASÍ enda hefði
Alþýðusambandið aldrei beitt sér

STIGUR FRETTABLADIDIS
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á slysadeild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri eftir harðan
árekstur á Akureyri í gærmorgun. Slysið varð með þeim hætti að
vörubíll og fólksbíll skullu saman
á gatnamótum Undirhlíðar og
Krossanesbrautar. Fólksbíllinn er
talinn ónýtur eftir slysið en ökumaðurinn sem slasaðist var einn í
bílnum. Meiðsli hans voru ekki alvarleg.
Þá handtók lögreglan á Akureyri ökumann sem lenti í litlum
árekstri á gatnamótum Þórunnarstrætis og Þingvallastrætis. Hann
er grunaður um ölvun við akstur.
Ekki urðu slys á fólki.
ÖO
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Stakk af á
hlaupum
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Er aðbúnaður blindra barna á
Íslandi viðunandi?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

að Íslendingar fái botn í áralanga
umræðu um það hvort við ætlum
að sækjast eftir aðild að ESB og
taka upp evru,“ sagði Helgi Magnússon, formaður Samtaka iðnaðarins, á Iðnþingi sem fram fór í gær.
Hann óskaði jafnframt eftir vitrænni umræðu um Evrópumálin.
Í ályktun Iðnþingsins segir að
efla verði raungreinakennslu á
öllum skólastigum og bæta árangur nemenda enda sé vel menntað starfsfólk undirstaða hagvaxtar í framtíðinni. Ályktun þingsins
leggur einnig til að stimpilgjöld
verði lögð niður og að sköpuð verði
sátt um skynsamlega nýtingu auð-

linda þannig að jafnvægi ríki milli
verndunar og nýtingar. Þá krefjast samtökin þess að Alþingi, sem
kjörið verður í vor, taki aðild Íslands að Evrópusambandinu til alvarlegrar skoðunar.
Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra ávarpaði þingið og fjallaði
um þróun auðlindanýtingar og nýsköpun atvinnulífsins. „Takmörkuð nýsköpun í starfandi fyrirtækjum er að mínu mati einn helsti
veikleiki íslensks atvinnulífs og
á þeim veikleika þarf að taka,“
sagði Jón.
Aðrir ræðumenn á þinginu voru
Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri
Landsbankans, Víglundur Þor-

,®'2%',!. Lögreglan í Borgarnesi stóð í ströngu aðfaranótt
föstudagsins. Tveir ökumenn
voru stöðvaðir fyrir of hraðan
akstur og reyndi annar þeirra að
stinga af á hlaupum.
Hann náðist að lokum og var
handtekinn.
Þá urðu nokkur umferðaróhöpp
í umdæmi lögreglunnar vegna
hálku í gær og fyrradag.
Tilkynnt var um fjögur minniháttar óhöpp á Borgarfjarðarbrautinni.
Í einu tilfelli var ekið á hross
og kenndu ökumaður og farþegi
eymsla. Þeir slösuðust þó ekki alvarlega.
ÖO

)¨.¶).'  (ELGI -AGNÒSSON

FORMAÈUR SAMTAKA IÈNAÈARINS FJALLAÈI
MEÈAL ANNARS UM UPPTÎKU EVRUNNAR Å
R¾ÈU SINNI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

steinsson, stjórnarformaður BM
Vallár og Þorsteinn Pálsson, ritstjóri Fréttablaðsins.
ÖO

/2¨2¡44
b¶AÈ ER H¾GT AÈ
FALSA ALLA HLUTIm
*ËN ,¹RUSSON SEM
VAR SÁRFR¾ÈINGUR
EFNAHAGSBROTADEILD
AR RÅKISLÎGREGLUSTJËRA
Å TÎLVUM¹LUM SVAR
AÈI SPURNINGU *AKOBS
2 -ÎLLER VERJANDA 4RYGGVA *ËNSSON
AR UM ÖAÈ HVORT H¾GT V¾RI AÈ FALSA
TÎLVUPËST

b*ËN 'ERALD VAR
N¹TTÒRULEGA OKKAR
MAÈUR Å !MERÅKU
*ËN 'ERALD REDDAÈI
ÖVÅ SEM ÖURFTI AÈ
REDDAm
&2¡44!",!¨)¨'6!

Hefur þú verið sektuð/sektaður
fyrir umferðarlagabrot?

 MARS  ,!5'!2$!'52

¥ (¡2!¨3$«-) 3TYRMIR 'UNNARSSON RITSTJËRI -ORGUNBLAÈSINS BAR VITNI Å "AUGSM¹LINU

Å G¾R 'REINDI HANN MEÈAL ANNARS FR¹ AÈSTOÈ SINNI VIÈ AÈ FINNA LÎGMANN FYRIR *ËN
'ERALD 3ULLENBERGER SEM HÁR R¾ÈIR VIÈ RITSTJËRANN AÈ LOKNUM VITNISBURÈINUM

Styrmir bundinn trúnaði
Ritstjóri Morgunblaðsins sagðist bundinn trúnaði
um hver „ónefndi maðurinn“ í tölvupósti hans væri.
Ekki hefur náðst í Kjartan Gunnarsson til að boða
hann sem vitni og mætti hann ekki í réttinn í gær.
Tryggð hans við ónefndan mann
Styrmir Gunnarsson,
er innmúruð og ófrávíkjanleg og
ritstjóri Morgunblaðsins, vildi
þess vegna þurfið þið Jón Gerald
ekki gefa upp hver „ónefndi maðekki að hafa nokkrar áhyggjur.“
urinn“ í tölvupósti hans til Jónínu
Sá Kjartan sem um er rætt er
Benediktsdóttur var, þegar hann
Kjartan Gunnarsson, þáverandi
bar vitni í Baugsmálinu í héraðsframkvæmdastjóri
Sjálfstæðdómi í gær. Styrmir sagðist bundisflokksins. Styrmir rakti málið
inn trúnaði sem ritstjóri dagblaðs
stuttlega í réttinum í gær og sagðvið þá sem hann á samskipti við.
ist þá hafa leitað til Kjartans sem
Kjartan Gunnarsson, fyrrveræskuvinar, en ekki sem framandi framkvæmdastjóri Sjálfkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksstæðisflokksins, var einnig á dagins. Hann hafi fengið álit Kjartans
skrá sem vitni, en boðunardeild
á Jóni Steinari Gunnlaugssyni,
lögreglu hafði ekki náð í hann
þá hæstaréttarlögmanni.
til að boða hann í dóminn og
Gestur spurði Styrmi einnmætti hann ekki í réttarsal
ig hvað átt hafi verið við með
í gær.
Gestur Jónsson, verj- BAUGS M Á L I Ð orðalaginu „innmúrað og
innvígt“. Styrmir sagði
andi Jóns Ásgeirs Jóhannþað hafa verið tilraun til
essonar, kallaði Styrmi
fyndni,
sem
skiljist
fyrir dóminn sem vitni og spurði
sennilega ekki þegar þetta sé birt
út í þá atburðarás sem fjallað var
í fjölmiðli, ekkert hafi verið á bak
um í Fréttablaðinu í september
við þetta orðalag.
2005. Þar var sagt frá tölvupóstBrynjar Níelsson, verjandi Jóns
samskiptum Styrmis og Jónínu í
Geralds, spurði Styrmi hvort hann
aðdraganda Baugsmálsins, sumhefði á þeim tíma sem hann kom
arið 2002.
Jóni Gerald í samband við lögmann
„Mér þótti fyndið að upplifa
vitað hvaða stefnu málið myndi
það að hvorki Jónína Benediktstaka. Styrmir sagði að aldrei hefði
dóttir né Jón Gerald Sullenberger
verið talað um kæru til lögreglu,
töldu sig geta treyst Jóni Steinari
hann hafi aðeins komið Jóni Ger[Gunnlaugssyni]. Á bak við þetta
ald í samband við lögmann. Það
er ekkert annað en gamansemi og
hafi hann raunar gert ítrekað á
ekki alvara á nokkurn hátt,“ sagði
sínum ferli sem ritstjóri MorgunStyrmir, þegar hann skýrði orðablaðsins.
lagið í tölvupósti sínum.
Fleiri vitni komu fyrir dóminn í
Þar segir meðal annars: „Þegar
gær, þar á meðal Daði Örn Jónség talaði um þetta mál við Jón
son, ráðgjafi hjá Kögun. Hann
Steinar hafði ég Kjartan með.
fékk leyfi réttarins til að sýna
Þetta er eins innmúrað og innvígt
með aðstoð fartölvu og skjávarpa
eins og nokkur hlutur getur verið.
hvernig falsa mætti tölvupóst með
Ég þekki hins vegar ekki samband
ritvinnsluforriti, tölvupóstforriti
Jóns Steinars og Tryggva og mun
og þekkingu sem afla má á netinu.
kanna það. En það er alveg sama
hvaða menn Jón Steinar þekkir.
BRJANN FRETTABLADIDIS
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¶ËRÈUR ¶ËRISSON
SEM S¹ UM INN
KAUP FYRIR "ËNUS Å LANGAN TÅMA LÕSTI
SAMBANDI "ËNUSS OG *ËNS 'ERALDS
3ULLENBERGER

b-EÈ FULLRI VIRÈINGU
FYRIR LÎGMANNINUM
ER ÖESSI SPURNING
ORÈHENGILSH¹TTURm
3TYRMIR 'UNNARSSON
RITSTJËRI -ORGUNBLAÈS
INS GAGNRÕNDI SPURN
INGU 'ESTS *ËNSSON
AR LÎGMANNS *ËNS SGEIRS *ËHANNES
SONAR UM ORÈALAG Å YFIRLÕSINGU SEM
+JARTAN 'UNNARSSON SENDI FR¹ SÁR
EFTIR AÈ FJALLAÈ VAR UM TÎLVUPËSTS
SAMSKIPTI 3TYRMIS OG *ËNÅNU "ENE
DIKTSDËTTUR Å &RÁTTABLAÈINU

b%RT ÖÒ SPRUNGINN
VILT ÖÒ KOMAST AÈm
¶AÈ VIRTIST KOMA !RN
GRÅMI ¥SBERG DËMS
FORMANNI ¹ ËVART AÈ
4RYGGVI *ËNSSON ¾TL
AÈI AÈ GEFA SKÕRSLU Å
ANNAÈ SINN Å G¾R OG
HÁLT AÈ HONUM L¾GI MIKIÈ ¹ HJARTA

b¶AÈ ER EKKI ALLT
SVONA FLËKIÈ Å HEIM
INUM ÖAÈ ER EKKI
ALLTAF ¹ST¾ÈA TIL AÈ
SNÒA ÒT ÒR OG DRAGA
Å EFAm
4RYGGVI *ËNSSON EINN
¹K¾RÈU Å M¹LINU
SAGÈI VIÈSKIPTI MEÈ 5RÈI 6ERÈANDI
3KULD EKKI HAFA VERIÈ SÁRLEGA FLËK
IN OG ËÖARFA HJ¹ SAKSËKNARA AÈ GEFA Å
SKYN AÈ SVO HAFI VERIÈ

b.¾STA SPURNING ER
ÖANNIG AÈ ÁG SKIL
HANA EKKI SJ¹LFUR EN
ÁG VERÈ AÈ VONA AÈ
ÖÒ SKILJIR HANAm
'ESTUR *ËNSSON VERJ
ANDI *ËNS SGEIRS *Ë
HANNESSONAR SPURÈI
EIGANDA TÎLVUFYRIRT¾KISINS SEM VIST
AÈI PËST "AUGS UM ÖAÈ HVERS KONAR
NETÖJËNN HAFI VERIÈ NOTAÈUR

"!5'3-,)¨ 
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3ÅÈASTI DAGUR VITNALEIÈSLNA Å "AUGS
M¹LINU VERÈUR ¹ M¹NUDAG EN
Ö¹ TEKUR VIÈ HLÁ ÒT VIKUNA ¹ÈUR
EN M¹LFLUTNINGUR HEFST  MARS
-EÈAL ÖEIRRA SEM MUNU KOMA
FYRIR DËMINN SEM VITNI VERÈA )NGI
BJÎRG 0¹LMADËTTIR SAMBÕLISKONA
*ËNS SGEIRS AUK ÖESS SEM REYNT
VERÈUR AÈ BOÈA +JARTAN 'UNNARS
SON FYRRVERANDI FRAMKV¾MDASTJËRA
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS SEM M¾TTI
EKKI ¹ FÎSTUDAGINN ¥ LOK DAGS
MUNU SVO SAKBORNINGARNIR *ËN S
GEIR *ËHANNESSON OG *ËN 'ERALD
3ULLENBERGER KOMA AFTUR FYRIR DËM
INN TIL AÈ GEFA SKÕRSLU

Golf-áhugamenn
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ATHUGIÐ!

Verðið á Volkswagen Golf hefur aldrei verið hagstæðara. Taktu gæðin
og glæsileikann með í reikninginn og þú sérð að þetta er tækifæri sem
borgar sig að grípa. Komdu, reynsluaktu og tryggðu þér Golf.

Golf Trendline kostar aðeins 1.998.000 kr.
Gerðu bílinn enn glæsilegri með sportpakka:
• 16" álfelgur • sóllúga • leðurstýri • þokuljós
• armpúði milli framsæta • samlitur • vindskeið



 Hver er nýr formaður
sænska jafnaðarmannaflokksins?
 Hver er útvarpsstjóri þar
til Ríkisútvarpið ohf. tekur til
starfa 1. apríl?
 Hvaða maður hefur játað
að hafa skipulagt árásirnar á
Bandaríkin þann 11. september
2001?

"JÎRGVIN ' 3IGURÈSSON

Ókeypis bækur í
framhaldsskóla
34*«2.-, Samfylkingin vill að
skólabækur framhaldsskólanema
verði ókeypis, utan hvað greiða
skuli skilagjald til
að tryggja skil og
góða nýtingu.
Björgvin G.
Sigurðsson, þingmaður flokksins,
upplýsti þetta við
eldhúsdagsumræðurnar í fyrra"*®2'6). '
kvöld.
3)'52¨33/.
Að sögn Björgvins hefur þessi leið verið farin
í Danmörku og þótt gefa góða
raun. Er hún liður í hugmyndum
Samfylkingarinnar um nýjar leiðir í menntamálum og ekki síður
í átt til aukinnar velferðar. Segir
hann ókeypis námsefni færa nemendum og fjölskyldum þeirra
kjarabót.
BÖS
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,ÎGREGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU HANDTËK FIMM MANNS

4¾PLEGA TVÅTUGUR PILTUR

Húsleit gerð í fíkniefnagreni

Hótaði að drepa
lögreglumann

,®'2%',5-, Fjórir karlmenn og
ein kona voru handtekin í austurborginni í fyrradag eftir að ætluð
fíkniefni höfðu fundist í vistarverum þeirra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fólkið en talið er að það hafi haft í
fórum sínum 30 grömm af kókaíni, neysluskammta af e-töfludufti
og marijúana.
Lögreglan fann efnin við húsleit
hjá viðkomandi einstaklingum, en
hún var gerð að undangengnum
úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur. Fólkið er nú laust úr haldi en
rannsókn málsins heldur áfram,
samkvæmt upplýsingum frá lögreglu.

Það voru lögreglumenn frá
embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra sem tóku þátt í aðgerðinni
ásamt lögreglumönnum frá Sauðárkróki, sem voru að kynna sér
starfsaðferðir starfsbræðra sinna
á höfuðborgarsvæðinu.
Í fyrradag handtók lögreglan einnig karlmann um tvítugt í
Reykjavík en sá er grunaður um
fíkniefnamisferli. Lögreglan fékk
tilkynningu frá ónefndum íbúa
sem upplýsti um hugsanlega fíkniefnasölu í einu hverfa borgarinnar. Lögreglumenn fóru strax í
málið og stöðvuðu hinn grunaða en
í fórum hans fannst talsvert magn

&¥+.)%&.) &ËLKIÈ VAR MEÈ NOKKRAR TEG

UNDIR ¾TLAÈRA FÅKNIEFNA Å FËRUM SÅNUM

af ætluðu marijúana. Þetta mál er
gott dæmi um þann góða árangur
sem samvinna borgaranna og lögreglunnar getur leitt af sér.
JSS

$«-3-, Tæplega tvítugur piltur hefur verið ákærður fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að
hóta lögreglumanni lífláti og jafnframt að skaða fjölskyldu hans.
Atburðurinn átti sér stað í lögreglubifreið í maí á síðasta ári.
Pilturinn hafði uppi líflátshótanir í garð lögreglumannsins sem
var að skyldustörfum. Lét pilturinn meðal annars þau orð falla að
hann skyldi drepa lögreglumanninn og fjölskyldu hans og að hann
ætlaði að skera fjölskylduna að
honum ásjáandi.
Ríkissaksóknari krefst þess að
pilturinn verði dæmdur til refsingar.
JSS

Málinu endanlega vísað frá
Máli ákæruvaldsins gegn Einari Benediktssyni, Geir Magnússyni og Kristni Björnssyni var vísað frá í Hæstarétti í gær. Einn dómari vildi málið í efnislega meðferð. Óskynsamleg tilraunastarfsemi, segir Ragnar Hall.
Máli ákæruvaldsins
gegn Kristni Björnssyni, Geir
Magnússyni og Einari Benediktssyni, forstjórum stóru olíufélaganna á árunum 1993 til 2001, hefur
verið vísað frá dómi en Hæstiréttur staðfesti frávísunarúrskurð
héraðsdóms frá 12. febrúar.
Dómur héraðsdóms byggði öðru
fremur á því að ekki væri hægt að
sækja einstaklinga til saka fyrir
brot á samkeppnislögum. Meirihluti Hæstaréttar byggir niðurstöðuna á því að rannsókn samkeppniseftirlits, samkeppnisstofnunar og síðar lögreglu standist
ekki lög. Sérstaklega er vitnað til
þess að óskýrt hafi verið í samkeppnislögum hvernig meðferð
opinberra mála skyldi háttað, ef

$«-3-,

grunur vaknaði um að brotið hefði
verið gegn lögunum.
Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota hjá ríkislögreglustjóra og sá sem fór með
rannsókn málsins hjá ríkissaksóknara, segir Hæstarétt hafa
vísað málinu frá á öðrum forsendum en í héraðsdómi. „Meirihluti Hæstaréttar telur rannsókn
Samkeppniseftirlits, Samkeppnisstofnunar og síðar lögreglu,
sem fór eftir samkeppnislögum og lögum um meðferð opinberra mála eftir að málið kom
til lögreglu, ekki standast mannréttindasáttmála um réttindi sakborninga og það verði ekki byggð
ákæra á henni. Allar forsendur héraðsdóms fyrir frávísuninni

eru slegnar út af borðinu og ekki
fallist á þau sjónarmið að ekki sé
hægt að refsa einstaklingum fyrir
brot á samkeppnislögum.“
Helgi Magnús segir lögreglu og
ríkissaksóknara hafa bent á það
áður að fyrirkomulagið í lögum
væri óheppilegt en ábendingar um
þetta komu fram 2003.
Helgi Magnús útilokaði öðru
fremur að endurákært yrði í málinu.
Ragnar H. Hall, lögmaður Kristins Björnssonar, segir niðurstöðu
Hæstaréttar staðfesta það að
málið hafi verið lögfræðileg tilraunastarfsemi. „Niðurstaðan í
málinu rennir stoðum undir það að
þetta hafi verið tilraunastarfsemi
sem ekki hefði átt að fara út í.“

(34)2¡4452 -¹LINU HEFUR NÒ ENDAN

LEGA VERIÈ VÅSAÈ FR¹

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Tveir dómarar, Gunnlaugur
Claessen og Ólafur Börkur Þorvaldsson, skiluðu séráliti. Gunnlaugur tók að nokkru leyti undir
með meirihluta Hæstaréttar en
taldi ákæruna gallaða. Ólafur
Börkur vildi senda málið aftur í
hérað til efnismeðferðar.
MH
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„Hvernig kalla ég fram minningar sem hafa fölnað?“

Kynntu
þér Safn
ið
á siminn
.is

Við gerum minningar
þínar ódauðlegar í Safninu
ENNEMM / SÍA / NM26277

Safnið er öruggasti geymslustaðurinn fyrir stafrænu gögnin þín
Geymdu stafrænu ljósmyndirnar þínar og önnur gögn
í Safninu, traustum stað þar sem reglulega eru tekin
afrit af þeim. Í Safninu getur þú valið hvort þú vilt skoða
myndirnar þínar í tölvunni eða á sjónvarpsskjánum.

Svona er
Safnið einfalt

Að auki gerir Safnið þér kleift að veita vinum og
vandamönnum aðgang að völdum myndum eða
senda þær beint í framköllun hjá Hans Petersen.
Gerðu þínar minningar ódauðlegar, fáðu þér Safnið.

Þú tekur mynd með farsíma eða myndavél.

Sendir hana í tölvuna og þaðan
beint í Safnið.

Nánari upplýsingar
á næsta sölustað
Símans á siminn.is
eða í síma 800 7000

Þú hefur aðgang að Safninu
gegnum Sjónvarp Símans.

Þú getur sent myndir úr Safninu til
Hans Petersen sem framkallar þær.



.ÕR REKSTUR Å (EILSUVERNDARSTÎÈINNI VIÈ "ARËNSSTÅG

'¹LAUSAR LÅKAMSMEIÈINGAR

Engin einkavæðing í gangi

Drógu sjómann
á pungnum

(%),"2)'¨)3-, „Ég myndi ekki

3.*«2 ¥ +!3-¥2 6EGNA MIKILLA KULDA
HAFA HELSTU ÖJËÈVEGIR Å +ASMÅRHÁRAÈI
VERIÈ LOKAÈIR SÅÈUSTU DAGA MEÈ ÖEIM
AFLEIÈINGUM AÈ ÖÒSUNDIR MANNA URÈU
STRANDAGLËPAR ¹ ÕMSUM STÎÈUM
&2¡44!",!¨)¨!0

,®'2%',5&2¡44)2
3JÎ ÎLVAÈIR UNDIR STÕRI
3JÎ ÎKUMENN VORU TEKNIR FYRIR ÎLV
UNARAKSTUR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¹
FIMMTUDAG OG AÈFARANËTT FÎSTUDAGS
4VEIR ÎKUMANNANNA HÎFÈU ÖEGAR
VERIÈ SVIPTIR ÎKULEYFI

%KIÈ YFIR FËT KONU
+ONA VARÈ FYRIR BÅL Å 2EYKJAVÅK ¹
FIMMTUDAG (ÒN VAR SJ¹LF AKANDI EN
HAFÈI NUMIÈ STAÈAR Å ÅBÒÈARGÎTU OG
FARIÈ ÒT ÒR BÅLNUM TIL ÖESS AÈ HUGA AÈ
BARNI Å AFTURS¾TINU ®KUMAÈUR AÈVÅF
ANDI BÅLS G¾TTI EKKI AÈ SÁR OG ËK YFIR
ANNAN FËT HENNAR +ONAN SLASAÈIST
EKKI ALVARLEGA

2%9+*!6¥+
&ÁKK MARK OFAN ¹ SIG
3JÎ ¹RA DRENGUR FINGURBROTNAÈI ÖEGAR
MARK FÁLL ¹ HANN Å GRUNNSKËLA Å AUST
URB¾ 2EYKJAVÅKUR ¹ ÖRIÈJUDAG 3AM
KV¾MT LÎGREGLU VAR PILTURINN VIÈ
NAFNAKALL Å ÅÖRËTTASAL SKËLANS ÖEGAR
SLYSIÈ VARÈ

 MARS  ,!5'!2$!'52

kalla þetta einkarekna heilsugæslu,“ segir María Bragadóttir,
sviðsstjóri heilbrigðissviðs InPro
en eins og komið hefur fram í
fréttum hefur dótturfélag InPro,
Heilsuverndarstöðin ehf., tekið
yfir rekstur Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg.
Markmiðið er að endurreisa
Heilsuverndarstöðina og endurvekja hin upprunalegu gildi hennar sem snúa að því að efla líkamlega, andlega og félagslega heilsu
landsmanna.
Að sögn Maríu verður reksturinn ekki svo ólíkur rekstri annarra
heilbrigðisstofnana. „Það er engin

einkavæðing í gangi. Þetta er aðeins spurning um að geta boðið
fagfólki, sem nú þegar vinnur að
heilbrigðismálum, tækifæri til
að vinna saman undir einu þaki,“
segir María.
Þá kemur þjónusta hinnar nýju
Heilsuverndarstöðvar ekki til með
að kosta meira en önnur heilbrigðisþjónusta. „Það gilda ákveðnir
samningar milli þessara heilbrigðissérfræðinga og ríkisins. Þeir eru
einungis að flytja þjónustu sína til
og rekstur þeirra mun í raun ekki
breytast. Þessir starfsmenn verða
ekki starfsmenn InPro,“ segir
María og bætir því við að þjónusta
fagfólksins komi til með að falla

(%),356%2.$!234®¨). ¶JËNUSTAN Å
NÕJU (EILSUVERNDARSTÎÈINNI KEMUR EKKI
TIL MEÈ AÈ VERA DÕRARI EN ANNARS STAÈAR

undir skilmála Tryggingastofnunar á sama hátt og hjá þeim sérfræðingum sem reka sínar eigin
stofur.
ÖO

$«-3-, Tveir karlmenn, 20 og
26 ára, voru í gær dæmdir í skilorðsbundið fangelsi í tvo og þrjá
mánuði, fyrir líkamsmeiðingar af
gáleysi.
Mennirnir gripu í sameiningu
í buxnastreng og pung tæplega
fimmtugs manns og drógu hann
niður stiga á skipi sem þeir voru
allir skipverjar á. Atburðurinn
átti sér stað í október árið 2004.
Við þetta hlaut maðurinn varanleg meiðsli á þvagfærum og
þurfti að gangast undir aðgerð.
Mennirnir voru einnig dæmdir til
að greiða fórnarlambinu 800 þúsund krónur í skaðabætur.
SH

Hundar leita á heimavistum
Fíkniefnahundar eru reglulega fengnir til að leita á heimavistum sumra framhaldsskóla landsins. Misjafnt
er hvort yfirmenn skóla og heimavista hafa heimild til að leita á herbergjum íbúa ef ástæða þykir.
,®'2%',5-, Nemendur á heimavistum framhaldsskóla á Íslandi
geta margir átt von á fíkniefnaleitarhundum í heimsókn á vistirnar fyrirvaralaust. „Fíkniefnin
eru vá sem við stöndum frammi
fyrir á öllu landinu og við erum
auðvitað með augun mjög vel
opin,“ segir Valgerður Gunnarsdóttir, skólameistari Framhaldsskólans á Laugum, en nemandi við
skólann var handtekinn á heimavist á þriðjudag með mikið magn
fíkniefna sem talin eru hafa verið
ætluð til sölu.
Valgerður segir að mjög vel
sé fylgst með áfengis- og vímuefnanotkun íbúa heimavistarinnar. Svokallaðir húsbændur séu á
vakt á heimavistunum öll kvöld
og helgarnætur, starfsmenn sem

nemendur fylgist vel með og láti
vita ef eitthvað kemur upp, auk
þess sem öflugur forvarnarfulltrúi starfi við skólann.
Valgerður hefur gripið til þess
ráðs að kalla til lögreglu með
fíkniefnaleitarhund einu sinni á
vetri, en vill ekki gefa upp hvort
eitthvað hafi fundist í slíkum leitum. Valgerður segir hundana þó
ekki leita inni á herbergjum nemenda, enda sé óheimilt að fara inn
á herbergin nema með húsleitarheimild frá lögreglu.
Halldór Páll Halldórsson, skólameistari Menntaskólans að Laugarvatni, hefur einnig brugðið á
það ráð að kalla til fíkniefnaleitarhunda. „Það er bara hluti af því
að reka heimavist að fíkniefnahundar komi þangað,“ segir hann.

„Það eru fjögur ár síðan mál tengt
fíkniefnum kom hér upp síðast og
síðan ég byrjaði hér hafa málin
verið afskaplega fá og ekki stór.“
Í leigusamningum sem vistmenn á Laugarvatni gera er kveðið á um að stjórnendur hafi heimild til að leita í herbergjum að
leigjanda viðstöddum vakni grunur um eitthvað misjafnt. Halldór
segir þó mjög óalgengt að þetta
þurfi að gera.
Að sögn Helga Braga Ómarssonar, skólameistara Menntaskólans á Egilsstöðum, hefur enn ekki
komið til þess að fíkniefnahundar
leiti á heimavistinni þar, þótt það
hafi komið til tals. Helgi segir að
aldrei hafi komið upp mál tengt
fíkniefnum á heimavist skólans.
„Það er bara svo erfitt að átta sig

'/44 ¶%&3+9. ,ÎGREGLUMENN MEÈ

FÅKNIEFNAHUNDA

á þeim. Þau eru örugglega hér á
ferðinni eins og annars staðar.“
Þá segir hann íbúa heimavistarinnar meðvitaða um það að leitað verði í herbergjum þeirra ef
þurfa þykir.
STIGUR FRETTABLADIDIS
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Hryðjuverkagildruna verður að forðast
Oft eru harkaleg viðbrögð
gegn hryðjuverkum nákvæmlega það sem hryðjuverkamennirnir sækjast
helst eftir. Til að forðast
þessa gildru gæti verið
heillavænlegra að sætta
sig að einhverju marki við
árásir þeirra.
Víðast hvar í heiminum hafa öryggis- og varnarmál síðustu árin
einkum snúist um þá ógn, raunverulega jafnt sem ímyndaða,
sem stafað hefur af hryðjuverkamönnum. Mestallur viðbúnað-

ur þjóða hefur haft það markmið
að verjast árásum hryðjuverkamanna.
Alyson
Bailes,
yfirmaður
sænsku friðarrannsóknastofnunarinnar SIPRI, vill nálgast þessi
mál með svolítið öðrum hætti og
telur að hugsanlega hafi menn
ekki farið rétta leið til að verjast
hryðjuverkamönnum. Algengustu
viðbrögð stjórnvalda hafa verið
að herða reglur og eftirlit með almenningi, efla her og leyniþjónustu og taka af hörku á hryðjuverkamönnum. Hitt sjónarmiðið
hefur þó einnig heyrst, að rétt sé
að sætta sig að einhverju marki
við árásir hryðjuverkamanna til
þess að geta þá sýnt þeim að árás-

75%
afsláttur af

erlendum

útsölubókum
– opið til kl. 22.00 öll kvöld

ir þeirra hafi ekki þau áhrif sem
þeir sækjast eftir. Þeim muni ekki
takast að breyta okkur. Bailes
telur ekki alvitlaust að gefa þessu
sjónarmiði nokkurn gaum.

2EYNSLAN FR¹ ¶ÕSKALANDI
„Ég tek alltaf dæmi af Þýskalandi
á áttunda og níunda áratugnum
þegar Baader-Meinhof hópurinn
gerði þar hvað mestan usla. Í dag
er fólk farið að gleyma þessum
hópi, en þetta voru mjög grimmir
hryðjuverkamenn. Þeir stóðu
fyrir sprengjuárásum sem ollu
fólki miklum skaða, þeir stunduðu aftökur á fólki og mannrán
og komu virkilega við kauninn á
Þjóðverjum á þessum tíma. Ríkisstjórnin í Þýskalandi tók hins
vegar strax mjög skýra afstöðu
gagnvart þessum atburðum.“
Þjóðverjar áttuðu sig á því að
Baader-Meinhof samtökin höfðu
það markmið að þröngva Þýskalandi til að verða alræðisríki á
ný. Þau vonuðu beinlínis að ríkið
myndi beita harkalegum aðgerðum gegn þeim svo þau gætu stillt
sjálfum sér upp sem píslarvottum
og bent á þýska ríkið sem hreint
fasistaríki, engu skárra en nasistastjórn Hitlers. Bailes segir að
Þjóðverjar hafi frá upphafi verið
staðráðnir í að falla ekki í þessa
gildru.
'ILDRAN SNIÈGENGIN
„Þeir sögðu sem svo: við ætlum
ekki að brjóta okkar eigin lög
og við ætlum ekki að setja ný
og strangari lög, við ætlum ekki
að senda herinn aftur út á götur
Þýskalands heldur ætlum við að
beita venjulegum lögregluaðgerðum til að koma þeim á kné. Þetta
þýddi reyndar að það tók töluvert langan tíma að hafa hendur
í hári þessara hryðjuverkamanna
og þeim tókst að valda verulegum skaða á meðan. En á hinn
bóginn fengu þeir aldrei samúð
almennings í Þýskalandi og heldur ekki í öðrum löndum. Þvert á
móti fengu Þjóðverjar mikið lof
frá öðrum löndum fyrir að taka á
þessum málum með lýðræðislegum hætti þrátt fyrir að þurfa að
færa ákveðnar fórnir.“
Bailes segir að víða í Evrópu
sé fólk sér enn afar meðvitað um
þetta eftirminnilega fordæmi
Þjóðverja.
„Mörg lönd eru að velta þessu
fyrir sér í dag og ræða af mikilli
alvöru um hvar finna megi rétt
jafnvægi milli þess að herða tökin
á samfélaginu, sem gæti bjargað
einhverjum mannslífum, eða fallast kannski á einhverjar fórnir til
að tryggja að landið verði áfram
opið samfélag með óskert sjálfsöryggi og óbrenglað gildismat.“
6IÈSKIPTI OG ÎRYGGISM¹L
Alyson Bailes var stödd hér á
landi í vikunni á vegum Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands. Hún
flutti hér fyrirlestur á mánudaginn var þar sem hún fjallaði sérstaklega um tengsl viðskiptalífsins við hernaðar- og öryggismál.
Þau tengsl eru margvísleg og
töluvert meiri en menn kannski
gera sér grein fyrir. Þetta er
frekar lítt kannað svið í öryggis- og varnarfræðum, en Bailes
telur að betri þekking á tengslum
viðskiptalífsins við hinn grimma
heim hernaðar og öryggismála
bjóði upp á margvíslega möguleika til að hafa áhrif á þróun
þeirra mála í heiminum.
Aukin kostnaðarvitund getur
til dæmis ein og sér vakið upp
eflda gagnrýni á umdeildar hliðar
vopnaviðskipta, eins og til dæmis
notkun jarðsprengna og klasasprengna.
„Við verðum að muna að hernaðaraðgerðir eru ekki bara kostnaðarsamar fyrir skattgreiðendur
sem þurfa að greiða fyrir vopnin,“ sagði hún í viðtali við Fréttablaðið, „heldur geta þær líka valdið öðru fólki í heiminum ómældu
tjóni ef þessi vopn eru notuð á
rangan hátt, til dæmis ef þeim er
beitt af litlu tilefni eða af of miklu
offorsi. Áhrifin af þeim geta þá
orðið miklu grimmilegri en nauðsynlegt er til að ná fram þeim
markmiðum sem stefnt er að.“

!,93/. "!),%3 &ORSTÎÈUMAÈUR 3)02) TEKUR VIÈ KENNARASTÎÈU HJ¹ STJËRNM¹LA

FR¾ÈISKOR (¹SKËLA ¥SLANDS N¾STA HAUST (ÁR ER HÒN ¹SAMT "ALDRI ¶ËRHALLSSYNI
PRËFESSOR Å STJËRNM¹LAFR¾ÈI
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LANDI ¹RIÈ  (ÒN HEFUR SÅÈAST
LIÈIN FIMM ¹R VERIÈ YFIR ALÖJËÈLEGU
FRIÈARRANNSËKNASTOFNUNINNI 3TOCK
HOLM )NTERNATIONAL 0EACE 2ESEARCH
)NSTITUTE 3)02) SEM ER EIN SÒ VIRT
ASTA ¹ SÅNU SVIÈI OG HEFUR EINS OG
NAFNIÈ BENDIR TIL AÈALSTÎÈVAR Å 3TOKK
HËLMI Å 3VÅÖJËÈ
ÈUR EN "AILES TËK VIÈ YFIRMANNS
STÎÈUNNI HJ¹ 3)02) ¹RIÈ  HAFÈI
HÒN STARFAÈ HJ¹ BRESKU UTANRÅKISÖJËN
USTUNNI Å  ¹R ÖAR ¹ MEÈAL Å 5NG
VERJALANDI ¹RIN   HJ¹ .!4/
Å "RUSSEL ¹RIN   Å ¶ÕSKA

LANDI   Å +ÅNA   .OR
EGI   OG LOKS Å &INNLANDI ¹RIN
 TIL 
.Ò Å VOR H¾TTIR "AILES STÎRFUM HJ¹
3)02) OG KEMUR Å SUMAR TIL ¥SLANDS
AÈ KENNA VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS (ÒN
HEFUR VERIÈ R¹ÈIN TIL TVEGGJA ¹RA HJ¹
!LÖJËÈASTOFNUN (¹SKËLANS
.¾STA VETUR KENNIR HÒN ÖRJÒ N¹M
SKEIÈ HÁR ¹ LANDI %ITT ÖEIRRA FJALLAR
UM HELSTU ÎRYGGISSTOFNANIR %VRËPU
RÅKJA OG HLUTVERK ÖEIRRA ANNAÈ UM
ÎRYGGISM¹L ¹ NORÈURSLËÈUM OG ÖAÈ
ÖRIÈJA UM TENGSL VIÈSKIPTALÅFSINS VIÈ
HERNAÈ OG ÎRYGGISM¹L Å HEIMINUM

hagslegum forsendum eingöngu
gæti maður komist að þeirri niðurstöðu að best væri að losa sig
við þá. Og ef við ætlum að losa
okkur við þá, þá gætum við einnig komist að þeirri niðurstöðu að
betra væri að sannfæra aðra um
að losa sig við þá líka.“

(3+«,!2!..3«+.)2
2ÎK FYRIR MANNÒÈ
„Flestir sem verða fyrir jarðsprengjum eru saklausir borgarar og verstu tegundir þeirra geta
legið í jörðinni í fimm eða tíu ár
eftir að átökum lýkur og haldið áfram að sprengja upp fólk
meðan reynt er að finna friðsamlegar lausnir. Jarðsprengjur geta
kannski verið hagkvæmar í framleiðslu vegna þess að kostnaðurinn á hverja framleiðslueiningu
er frekar lítill, en þegar horft er
til þess hve gríðarlega kostnaðarsamar þær eru fyrir íbúa þeirra
landa þar sem vopnin eru notuð,
þá myndi ég segja að kostnaðarjafnvægið væri óviðunandi.“
Með
tiltölulega
einföldum
kostnaðarútreikningi geta því
mannúðarsjónarmið fengið verulega aukið vægi, enda verður kostnaðurinn ekki eingöngu
mældur í peningum heldur ekki
síður í manntjóni og mannlegum harmleik. Slíkir útreikningar geta einnig lumað á sterkum
rökum fyrir afvopnunarsjónarmiðum.
„Mörg lönd halda til dæmis
enn uppi allt of voldugum herbúnaði sem þau komu sér upp í
kalda stríðinu af ástæðum sem
kannski voru skynsamlegar þá en
sem ekkert vit er í lengur. Hvers
vegna höldum við til dæmis í alla
þessa skriðdreka? Út frá efna-

 LEIÈINNI TIL ¥SLANDS
Hún hlær þegar blaðamaður spyr
hvers vegna hún hafi tekið þá
ákvörðun að koma til Íslands og
hefja hér störf hjá Alþjóðastofnun Háskóla Íslands.
„Það kemur engum í fjölskyldu
minni á óvart né neinum sem
þekkir mig heima, því ég hef alltaf verið hrifin af Íslandi, alveg
frá því ég var smákrakki. Frá
árinu 1983 hef ég komið hingað á
hverju einasta ári, stundum oftar
en einu sinni.“
Seinni árin hefur hún kynnst
fólki og eignast vini, bæði meðal
háskólafólks og fólks sem starfar hjá stjórnvöldum og í fjölmiðlum.
„Ég hafði alltaf hugsað með
mér hvað það væri gaman að geta
komið hingað til að vinna þegar
ég væri laus úr starfi mínu hjá
SIPRI.“
Starfsfólk
Alþjóðastofnunar vissi af þessum Íslandsáhuga
hennar og spurði hvort hún væri
ekki til í að koma hingað að kenna,
og ekki þurfti að bíða lengi eftir
svari.
„Hér fæ ég tækifæri til að umgangast ungt fólk, sem er mikilvægt fyrir mig á þessu stigi lífsins. Ég fæ einnig tækifæri til
að rannsaka nýjar hliðar á öryggismálum og sinna mínum
eigin rannsóknum, þar á meðal á
tengslum viðskiptalífsins við öryggis- og hernaðarmál.“
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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33%

afsláttur

NAUTALUND
ÚR KJÖTBORÐI

2.498

LAMBAGRILLSTEIK
Í TÓMAT OG BASIL

2.698

kr.
kg

kr.
kg

30

afsláttur

GRÍSAKÓTELETTUR

35%

afsláttur

ÚR KJÖTBORÐI

Ferskt grænmeti

kg

a

og ávextir í ítölsku réttin

LAMBA RIB-EYE
ÚR KJÖTBORÐI

RANA FERSKT PASTA
Á TILBOÐI

35%

afsláttur
kg

30%

afsláttur

MÓA KJÚKLINGABRINGUR

kr.
kg

FERSKAR

GALBANI OSTAR
Á TILBOÐI

20%

afsláttur

Töfrar Ítalíu
í Nóatúni

25% 1.298

VILLIKRYDDAÐ
GOURMET LAMBALÆRI

afsláttur

kr.
kg

 stk. í pakka!

KINDASNITZEL

Í VILLISVEPPARASPI

1.298

kr.
kg

Grand’ Italia
bragðgott pesto

20%

afsláttur

Nýtt kortatímabil !

KÁLFAGÚLLAS

44

afsláttur

998

ÚR KJÖTBORÐI

Fiorucci
hráskinka

30%

afsláttur

kr.
kg

FRESCHETTA DIAVOLO

549

2 PIZZUR Í EINUM PAKKA

Filippo berio
olíur og edik

20%

afsláttur

„Buon’ appetito“

kr.
pk.
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%INS OG KEMUR ANNARS STAÈAR FRAM ¹ SÅÈUNNI
MEIRA EN TVÎFALDAÈIST HAGNAÈUR -0 &J¹RFESTING
ARBANKA ¹ MILLI ¹RANNA  OG  "ANK
INN HEFUR BYGGT UPP VÅÈT¾KA STARFSEMI Å %YSTRA
SALTSRÅKJUNUM OG OPNAÈI ÒTIBÒ Å 6ILNIUS HÎFUÈ
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Peningaskápurinn ...

3IGURÈUR %INARS
SON STJËRNARFORMAÈ
UR +AUPÖINGS HAFÈI

ORÈ ¹ NÕLEGRI MARKAÈSHERFERÈ BANK
ANS Å R¾ÈU SINNI ¹ AÈALFUNDI
HANS Å G¾R (ANN SEGIR NAFNIÈ
SEM STËRLEIKARINN *OHN #LEESE
BÎGGLAST ¹ Å AUGLÕSINGUM EKKI
JAFNFRAMANDI ERLENDUM TUNG
UM OG MARGUR G¾TI HALD
IÈ ENDA HAFI LEIKARINN FLJËTLEGA
KOMIST UPP ¹ LAGIÈ MEÈ FRAM
BURÈINN &ORLIÈURINN +!50 OG
SEINNI HLUTINN ¶).'
SÁU B¹ÈIR AF .ORÈ
URGERMÎNSKUM
ORÈSTOFNI OG SVO
SÁ ORÈIÈ bKAUPAm
LÅKA ÖEKKT Å JAFN
ËSKILDUM M¹LUM
OG FINNSKU SVO SEM
Å NAFNI FINNSKA VIÈ
SKIPTABLAÈSINS
+AUPALEHTI

'LITNIR HEFUR GENGIÈ FR¹ FR¹ SAMNINGI SEM
GERÈUR VAR Å BYRJUN FEBRÒAR UM KAUP ¹
  PRËSENTS HLUT Å FINNSKA FÁLAGINU &)'ROUP 9FIRTÎKUTILBOÈ Å EFTIRSTANDANDI
HLUTI Å &)- VERÈUR GERT Å FYRRI HLUTA APRÅL

,¹NSH¾FISMATSFYRIRT¾KIÈ -OODYlS HEFUR
FRESTAÈ UPPF¾RSLU ¹ NÕRRI AÈFERÈAFR¾ÈI
SINNI FRAM TIL  MARS SAMKV¾MT
6EGVÅSI ,ANDSBANKANS .Õ AÈFERÈAFR¾ÈI
SEM KYNNT VAR Å LOK FEBRÒAR VARÈ TIL ÖESS
AÈ L¹NSH¾FISEINKUNNIR ÅSLENSKU BANK
ANNA H¾KKUÈU

,ÅKLEGT ÖYKIR AÈ STÕRIVÎXTUM Å "ANDA
RÅKJUNUM VERÈI HALDIÈ ËBREYTTUM Å  
PRËSENTUM VIÈ N¾STA VAXTA¹KVÎRÈUNAR
DAG ¹ MIÈVIKUDAG 6ERÈBËLGA Å "ANDA
RÅKJUNUM ER NÒ   PRËSENT

Atorka eykur við
sig í Interbulk
Interbulk fjárfestir fyrir 10,3 milljarða króna í UTI.
Atorka Group hefur eignast rúm
fjörutíu prósent hlutafjár í InterBulk Investments, þriðja stærsta
félagi heims í tankgámaflutningum fyrir efnaiðnað, en átti fyrir
24 prósent. Félagið hefur skráð
sig fyrir kaupum á nýju hlutafé í Interbulk fyrir 2,6 milljarða
króna.
Interbulk ætlar að nýta hlutafjársöluna ásamt lánsfjármagni
frá Bank of Scotland til kaupa á
öllu hlutafé í United Transport
International (UTI) fyrir 10,3
milljarða króna. Ársvelta Interbulk er áætluð um þrjátíu milljarðar króna eftir kaupin og nær
félagið leiðandi stöðu í gámaflutningum á hráefnum fyrir efnaiðnað í Evrópu.
Breska yfirtökunefndin hefur
fallist á að leyfa Atorku að fara
upp fyrir almenn yfirtökumörk
sem miðast við þrjátíu prósent.
EÖA
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&ÁLAGIÈ N¾R R¹ÈANDI STÎÈU Å )NTERBULK

(AGNAÈUR -0 TVÎ
FALDAST ¹ MILLI ¹RA
OPIÐ HÚS

(AGNAÈUR -0 &J¹RFESTINGARBANKA
VAR RÅFLEGA TVÎFALT MEIRI ¹RIÈ 
EN ¹RIÈ ¹ÈUR !LLS HAGNAÈIST BANK
INN UM  MILLJËNIR KRËNA SAM
ANBORIÈ VIÈ  MILLJËNIR ¹RIÈ 
!RÈSEMI EIGIN FJ¹R VAR T¾PLEGA FJÎRU
TÅU PRËSENT
-IKILL VÎXTUR EINKENNDI REKSTUR
BANKANS Å FYRRA JAFNT INNAN SEM UT
ANLANDS OG ER BANKINN NÒ KOMINN Å
HËP VELTUMESTU AÈILA Å KAUPHÎLLUM
%YSTRASALTSRÅKJANNA (REINAR REKSTRAR
TEKJUR H¾KKUÈU ALLS UM  PRËSENT
OG VORU  MILLJËNIR KRËNA ÖAR AF
VORU ÖJËNUSTUTEKJUR  MILLJËNIR
GENGISHAGNAÈUR AF ANNARRI FJ¹RM¹LA

Hafnar orðrómi um okur

VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD – FÉLAGSVÍSINDADEILD

Komdu í heimsókn í Odda
Miðvikudaginn 21. mars verða félagsvísindadeild og viðskipta- og hagfræðideild
með kynningu á öllu meistara- og diplómanámi deildanna frá kl. 16:00 –18:00
í Odda við Sturlugötu.
Þar verður kynnt fjölbreytt og skemmtilegt nám.
Gríptu tækifærið!

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 36759 03/07

Umsóknarfrestur er 15. apríl

Allar nánari upplýsingar
á heimasíðu deilda:
felags.hi.is og vidskipti.hi.is

STARFSEMI  MILLJËNIR OG HREINAR
VAXTATEKJUR  MILLJËNIR SEM VAR 
PRËSENTA AUKNING ¹ MILLI ¹RA
®NNUR REKSTRARGJÎLD N¹MU 
MILLJËNUM KRËNA OG H¾KKUÈU UM 
PRËSENT
%FNAHAGUR BANKANS ËX UM  PRË
SENT ¹ MILLI ¹RA OG STËÈ Å   MILLJ
ÎRÈUM Å ¹RSLOK %IGIÈ FÁ STËÈ Å T¾PUM
  MILLJARÈI KRËNA Å LOK ¹RSINS
3T¾RSTU HLUTHAFAR FÁLAGSINS ERU
ANNARS VEGAR -ARGEIR 0ÁTURSSON OG
FÁLÎG Å HANS EIGU SEM R¹ÈA YFIR  
PRËSENTUM HLUTAFJ¹R OG HINS VEGAR
"YR SPARISJËÈUR MEÈ ÖRETT¹N PRËSENTA
HLUT
EÖA

www.hi.is

Innan við þrjú prósent af hagnaði
Kaupþings í fyrra kemur af viðskiptabankastarfsemi hér á landi
að sögn Sigurðar Einarssonar
stjórnarformanns bankanns.
Sigurður upplýsti þetta í ræðu
sinni á aðalfundi bankans í gær
þar sem hann hafnaði með öllu
ósannindum um okur bankanna.
„Kaupþing hagnaðist um 100
milljarða króna fyrir skatt í
fyrra. Af þeirri upphæð komu
innan við þrír milljarðar króna
af viðskiptabankastarfsemi á Íslandi,“ sagði hann og kveður þrjú
prósentin tæpu koma af viðskiptum bankans við 75 þúsund einstaklinga og 15 þúsund „örfyrirtæki“ hér á landi.
„Þessar tölur ættu að koma
umræðunni á Íslandi í raunhæfara samhengi en verið hefur til
þessa.“
ËK¹
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+AUPÖINGS SAGÈI ÖRJ¹ MILLJARÈA AF 
MILLJARÈA HAGNAÈI BANKANS HAFA KOMIÈ
TIL VEGNA VIÈSKIPTABANKASTARFSEMI ¹
¥SLANDI

Fiat Ducato

Kraftur og rými!

:
Bíll á mynd

Frábært verð: 3.340 þús. (m.vsk)
15m3 – 2,3 lítra vél – 120 hestöfl.

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði
á staðnum.

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is



 MARS  ,!5'!2$!'52

&2 $%') 4), $!'3
greinar@frettabladid.is

6IÈ N¹LGUMST ENDIMÎRK VAXTAR
¹N ALÖJËÈLEGRAR FRAMTÅÈARSÕNAR

Víðsýnin ræður
velferð framtíðar
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2

Í

vikunni voru haldnir aðalfundir tveggja af stærstu fyrirtækjum landsins Exista og Kaupþings. Í ræðum stjórnarformanna þessara félaga birtust óskir um að framtíðarsýn
íslenskra stjórnvalda yrði með þeim hætti að þessi öflugu
félög ættu hér höfuðstöðvar um langa framtíð.
Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Exista, og Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, eiga saman farsæla vegferð
að baki í íslensku viðskiptalífi. Þeir hafa báðir leitt fyrirtæki frá
því að vera smá og veikburða íslensk fyrirtæki í það að vera stór
fyrirtæki á íslenskan mælikvarða og sýnileg berum augum á Evrópukorti viðskiptanna.
Þessi vegferð er töluvert afrek og það sem sætir undrun er að
þeir eru ekki þeir einu. Á skömmum tíma hefur nokkur hópur
fólks náð markverðum árangri í uppbyggingu alþjóðlegra fyrirtækja. Þessi árangur getur orðið uppspretta ótrúlegra tækifæra
fyrir land og þjóð, ef rétt er á málum haldið.
Íslendingar eru orðin verulega efnuð þjóð og fjármálageirinn
er ný stóriðja í landinu sem þúsundir fjölskyldna byggja afkomu
sína á. Sem betur fer hefur orðið umræða meðal stjórnmálamanna
um að hlúa að umhverfi slíkra fyrirtækja og horfa fram á veginn til að skapa jarðveg sem nærir slíka starfsemi. Samt er eins
og víða skorti skilning á mikilvægi þess að horfa til þess að nýta
þetta einstaka tækifæri. Slíkri stöðu hefur áður verið klúðrað og
nærtækast er að líta til hinnar auðugu Argentínu við upphaf síðustu aldar.
Stærð nokkurra íslenskra fyrirtækja er komin að þeim mörkum að þau munu ekki vaxa að neinu marki nema alþjóðlegir fjárfestar leggi fé í þau. Til þess að það gerist þarf að ríkja traust til
umhverfisins sem þau starfa í. Í máli bæði Sigurðar og Lýðs kom
fram ríkur vilji til þess að halda höfuðstöðvum fyrirtækjanna á
Íslandi með tilheyrandi hagsauka fyrir samfélagið í formi skatta
og veltu af vellaunuðum störfum og þjónustu sem slík starfsemi
nýtir sér.
Sigurður Einarsson fór fyrir nefnd sem gerði tillögur um hvernig gera mætti Ísland að fjármálamiðstöð í framtíðinni og laða að
alþjóðlega fjárfesta. Í ræðu sinni á aðalfundi Kaupþings sagði Sigurður: „Eftir því sem fjármálafyrirtæki verða alþjóðlegri, þurfa
þau að hafa möguleika á að færa rök fyrir því að hafa höfuðstöðvar sínar í Reykjavík til þess að geta sannfært þá fjárfesta sem
leggja enga merkingu í íslenskar rætur fyrirtækjanna.“
Þetta er kjarni málsins og mikilvægt fyrir stjórnmálamenn sem
vilja taka af ábyrgð á framtíð samfélagsins að gera sér grein fyrir
því. Þeirra hlutverk er að móta komandi kynslóðum farsæla framtíð og möguleika í alþjóðavæddum heimi. Í slíku samhengi verða
menn að horfa bæði af meiri dýpt og meiri breidd en raunin hefur
verið upp á síðkastið þegar smíðaðar eru reglugerðir og frumvarpsdrög sem lýsa takmörkuðum skilningi á því sem er í húfi.
Í því samhengi þurfa menn einnig að horfa til hagsmuna lengri
framtíðar þegar metnar eru grundvallarspurningar um hvar í
hópi þjóða við viljum standa og hvers konar gjaldmiðil við viljum hafa til langrar framtíðar.

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2) 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2 !RNDÅS
¶ORGEIRSDËTTIR "JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 3IGRÅÈUR "JÎRG 4ËMASDËTTIR &5,,42²) 2)434*«2! 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
&RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM
¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ
ISSN  
BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

Morgunverður frá
kl. mánudaga
9:00- laugardaga
- 11:00
verslun opnar kl. 10:00

195,Þú átt allt gott skilið!

%NGINN +JARTAN
3TYRMIR 'UNNARSSON RITSTJËRI -ORGUN
BLAÈSINS VAR YFIRHEYRÈUR Å "AUGSM¹LI
Å G¾R OG SAGÈI Ö¹ EINS OG HANN HEFUR
¹ÈUR SAGT AÈ TÎLVUPËSTURINN MARG
FR¾GI ÖAR SEM HANN LÕSIR TRYGGÈ *ËNS
3TEINARS 'UNNLAUGSSONAR H¾STARÁTT
ARDËMARA VIÈ ËNEFNDAN MANN HAFI
VERIÈ SKRIFAÈUR Å GRÅNI %KKI VILDI HANN
ÖË SEGJA HVER MAÈURINN V¾RI &Á
LAGI 3TYRMIS OG VINUR +JARTAN 'UNN
ARSSON FYRRVERANDI FRAMKV¾MDA
STJËRI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS M¾TTI HINS
VEGAR EKKI ¹ STAÈINN ¶EGAR LJËST
VAR AÈ HANN K¾MI EKKI TIL YFIR
HEYRSLU VIRTIST !RNÖRÒÈI +ARLS
DËTTUR ÒTVARPSKONU SEM VAR
¹ MEÈAL ¹HEYRENDA MIKIÈ
BRUGÈIÈ OG H¹LFHRËPAÈI
HÒN YFIR SALINN AÈ SKULD
ARAR V¾RU HANDTEKNIR EF

ÖEIR M¾TTU EKKI Å DËMSSAL (ÒN VILL
KANNSKI SJ¹ +JARTAN F¾RÈAN Å J¹RNUM
Å RÁTTARSAL

&LËKIÈ EÈA EINFALT AÈ FALSA
ÈUR EN 3TYRMIR KOM Å SALINN M¾TTI
FYRIR DËMINN MAÈUR FR¹ +ÎGUN Å ÖEIM
TILGANGI AÈ SÕNA DËMURUM HVERNIG
BREYTA M¾TTI TÎLVUPËSTI ¹ EINFALDAN
M¹TA (ANN KOM MEÈ SKJ¹VARPA OG
FARTÎLVU OG STUTT SÕNIKENNSLA ¹TTI SÁR
STAÈ %INS OG OFT VILL VERÈA ÖEGAR TÎLV
UR ERU ANNARS VEGAR Ö¹ GETA AÈFERÈ
IR SEM L¾RÈUM ÖYKJA MJÎG EIN
FALDAR VAFIST FYRIR LEIKMÎNN
UM !È MINNSTA KOSTI VIRTUST
ÖEIR SEM HLÕDDU ¹ MANN
INN EKKI JAFNSANNF¾RÈIR UM
AÈ EINS EINFALT V¾RI AÈ
BREYTA PËSTI OG HANN
VILDI VERA L¹TA

"REYTINGAR ¹ FJÎLMIÈLUM
µMSAR BREYTINGAR ¹TTU SÁR STAÈ ¹ FJÎL
MIÈLUM Å G¾R 4ILKYNNT VAR UM SKIPU
LAGSBREYTINGAR ¹ 2ÅKISÒTVARPINU OG TIL
HEYRANDI HRËKERINGAR ¹ FËLKI &RÁTT
IR AF ÖEIM BREYTINGUM B¹RUST SÅÈDEGIS
EN LESENDUR -ORGUNBLAÈSINS VORU Ö¹
BÒNIR AÈ HAFA H¹LFAN DAG TIL AÈ VIRÈA
FYRIR SÁR VERULEGA BREYTINGU ¹ BAK
SÅÈU BLAÈSINS SEM ÖJËNAR EKKI LENG
UR SEM ÎNNUR FORSÅÈA BLAÈSINS %KKI
ERU NEMA NOKKUR ¹R SÅÈAN FORSÅÈA
BLAÈSINS VAR LÎGÈ UNDIR ERLENDAR FRÁTT
IR OG INNLENDU FRÁTTIRNAR VORU ¹ BAK
SÅÈUNNI ¶VÅ VAR LOKS BREYTT OG ÖËTTI
TÅMAB¾RT EN NÒ HEFUR SKREFIÈ TIL
AÈGREININGAR SÅÈUNUM VERIÈ TEKIÈ
LENGRA ,OKS VAR GREINT FR¹ ÖVÅ Å 6IÈ
SKIPTABLAÈINU AÈ «LI "JÎRN +¹RASON
SÁ H¾TTUR HJ¹ BLAÈINU ÖËTT ¹FRAM
MUNI HANN SKRIFA Å ÖAÈ SIGRIDUR

Þjóðin á það sem úti frýs
É

g sat á þingbekknum og hlustaði á sakleysislega umræðu
um landbrot, þar sem Guðni landbúnaðarráðherra spígsporaði
í kringum ræðustólinn eins og
maður gerir heima hjá sér meðan
maður bíður eftir kvöldmatnum eða fréttunum. Allt í einu
datt einhverjum þingmanninum í hug að fara að fílósofera um
hvað yrði með landið, ef áin tæki
upp á því að breyta um farveg.
Ég tala nú ekki um ef árfarvegurinn upprunalegi var landamerkið
sjálft, sagði þingmaðurinn. Hver
er þá eigandi að breyttu landslagi, breyttum landamærum? Það
var þá sem ég fór, ásamt fleirum,
að spyrja Guðna, úr því hann var
staddur þarna á staðnum, hvað
liði efndum stjórnarflokkanna
um að setja það í stjórnarskrána
að fiskistofnarnir væru sameign
þjóðarinnar? Spurning, alveg út
úr kú og allavega óralangt frá árfarveginum og landbrotinu. En
Guðni var óþolinmóður og vék sér
hvatlega í ræðustól og upplýsti
þessa tvo eða þrjá sem staddir
voru í þingsalnum að það stæði
ekki á þeim framsóknarmönnunum að efna sín loforð og honum
var svo mikið niðri fyrir að sjálfur formaður flokksins, sem rakst
þarna inn fyrir hreina tilviljun,
sá ástæðu til að gefa samskonar
yfirlýsingu og sagði hans menn
mundu berjast fyrir því af öllu
afli að tryggja sameignina.
Þetta hratt atburðarásinni af
stað og blóðið rann framsóknarmönnum til skyldunnar og
Sjálfstæðisflokkurinn vissi ekki
hvaðan á sig stóð veðrið næstu
dagana. Þeir höfðu kurteislega tekið þetta mál út af dagskrá stjórnarskrárnefndarinnar í anda þeirrar hugsjónar að
sérhagsmunir ganga fyrir almannahagsmunum. Ég segi nú
ekki beinlínis að ég hafi sam-
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viskubit af því að setja þetta yfirlætisfulla bræðralag í uppnám en ég fékk þó pínulitla sektarkennd þegar ég sá nokkrum
dögum síðar að þeir hefðu hnoðað saman texta að nýju stjórnarskrárákvæði sem samið hafði
verið, að því er virtist, í fullri
alvöru. Ég þurfti að lesa hann
þrisvar sinnum yfir áður en ég
skildi hann. Það átti sem sagt
að tryggja náttúruauðlindirnar sem þjóðareign, þó með þeim
fyrirvara að ekki skyldi haggað
við þeim eignarrétti sem skapast hefði hjá öðrum á slíkum
auðlindum eða þeim sem stunda
fiskveiðar á grundvelli veiðiheimilda.
Huggun var þó í því að það
voru fleiri sem þurftu að leggjast yfir þennan texta og jafnvel
útlærðir stjórnlagafræðingar
hafa komist að sömu niðurstöðu
og ég og reyndar flestir aðrir
vitibornir menn, sem sé þeirri að
tillagan var tautologia sem þýðir
á íslensku að ákvæðið stangast á
við sjálft sig.
Svo fór ég á ráðstefnu í Háskólanum til að hlusta á sérfræðingana útlista þetta fyrir mér og
öðrum almenningi og niðurstaðan var sú sama: bastarður var
á leiðinni í stjórnarskrána. Einhver utan úr sal hélt því fram
að það væri sósialismi ef þjóðin ætti eitthvað og framkvæmdastjóri útvegsmanna spurði hvort

Alþingi ætlaði virkilega að taka
kvótann af útgerðinni og benti á
Eirík Tómasson, útgerðarmann,
sem er meðal fórnarlambanna,
og framkvæmdastjórinn sagði að
Eiríkur ætti kvóta fyrir tuttugu
og eitthvað milljarða og hvort
það yrði tekið af honum bótalaust? Það fór kliður um salinn
og menn sáu strax í hendi sinni
að þjóðin gæti ekki verið svona
vond við Eirík að rýja hann
inn að skinninu með svona vitlausri stjórnarskrá. Hann hlýtur að eiga það sem hann á, fjandinn hafi það. Og um leið og þeir
kumpánarnir frá LÍÚ blökuðu
við sér, fór hrollur um mig og
mér varð ljóst að eignarhaldið á þessum blessaða fiski og
allri þessari óveiddu auðlind var
löngu gengið úr greipum þjóðarinnar.
Ég hefði aldrei átt að stilla
Guðna mínum upp við vegg. Þá
hefði Framsókn þagað. Þá hefði
þetta fjárans frumvarp aldrei
litið dagsins ljós og þjóðin hefði
ekki farið að trúa því að hún ætti
eitthvað sem hún á ekki. Það eru
menn suður með sjó og norður í
landi sem eiga þessa auðlind og
hvað vill þá þjóðin upp á dekk,
þegar hún getur aldrei orðið eigandi að neinu nema vera bæði
sósíalisk og sovésk? Af hverju
erum við að þessu veseni? Af
hverju erum við amast við því
þegar valinkunnir heiðursmenn
hafa eignarhald á þeim verðmætum sem máli skipta? Fiski.
Sem öðru. Það eru þeir, þessir örfáu, þessir ríku, sem eiga
þetta allt, sem verður ekki af
þeim tekið og þjóðin á ekkert og
getur aldrei átt neitt. Nema það
sem úti frýs.
Enda sýnist manni að það sé
niðurstaðan. Þökk sé sérhagsmunagæslu sjálfstæðismanna.
Og ófrágenginni stjórnarskrá.

Kynferðislegur lágmarksaldur
islegri misnotkun barna. Er það ekki einmitt þessi hugsunarháttur sem við viljum
breyta og stuðla að því að boðskapurinn
verði: Börn og kynlíf fara ekki saman. Ein
leiðin til þess er að hækka aldursmörkFagna ber afgreiðslu allsherjarnefndar á
in, þannig að fullorðnir geti ekki stundfrumvarpi til breytinga á kynferðisbrotað kynlíf með börnum fyrr en þau hafa
akafla hegningarlaganna. Í upphaflega
að minnsta kosti lokið fermingarfræðslu!
frumvarpinu var gert ráð fyrir óbreyttMeð því að hækka aldursmörkin, þó ekki
um kynferðislegum lágmarksaldri, þ.e.
sé nema um eitt ár, höfum við gefið þau
að kynlíf með börnum sem orðin væru
skilaboð enn skýrar en áður að börn og
14 ára væri refsilaust, að því gefnu að
kynlíf eigi ekki samleið.
barnið hefði ekki verið tælt til verknÞað er fagnaðarefni að allsherjaraðarins. Rökin fyrir þessu voru sam36!,! «,!&3$«44)2
nefnd skuli leggja til að aldursmörkin
kvæmt greinargerð að rannsóknir sýndu
verði hækkuð. Með því er komið til móts við sjónað unglingar á Íslandi byrjuðu fyrr að stunda kynarmið sem ítrekað hafa komið fram í umræðu um
líf en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum. Þá segir
þessi mál. Þá er ekki síst komið til móts við vilja
orðrétt: „Hvaða skoðun sem menn kunna að hafa
ungmennanna sjálfra, en fram kemur í áliti allsá þessari staðreynd breytir það ekki því að nauðherjarnefndar að niðurstöður nýrrar rannsóknar,
synlegt er að taka tillit til þessa veruleika þegar afsem gerð var meðal ungmenna á Íslandi, sýni að
staða er tekin til þess hvernig háttað verði refsiungt fólk hér á landi byrjaði seinna að lifa kynlífi
ákvæðum vegna kynferðisbrota gegn börnum.“
en áður hafði verið talið og að meira en helmingur
Getur verið að viðhorf íslenskra ungmenna til
svarenda vildi hækka kynferðislegan lágmarksaldkynlífs litist m.a. af því að þau eru álitin fullgildir
ur, einkum stúlkur. Þetta hefur Barnaverndarstofa
bólfélagar 14 ára? Sú afstaða sem birtist í tilvitnuðtalið að mætti túlka sem ósk stúlkna um aukna
um orðum, að unglingar á Íslandi byrji fyrr en jafnvernd.
aldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum að stunda
kynlíf og það réttlæti lægri viðmiðunaraldursmörk að þessu leyti er röng og vinnur gegn barnaHöfundur er kennari við lagadeild Háskólans í
vernd og ekki til þess fallin að hamla gegn kynferðReykjavík.
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Opið 10–18 í dag

Mán. til mið.
10.00 – 18.30

Fimmtudagur
10.00 – 21.00

Föstudagur
10.00 – 19.00

Laugardagur
10.00 – 18.00

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Sunnudagur
13.00 – 17.00

20-50
%
afsláttur af

nýjum vörum fim-sun

Nýtt kortatímabil
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Ennþá til miðar í stæði
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Húmorískur orkubolti

K

ÏhaVcYhegZci

Laugardalshöll
28. mars

Miðaverð:

ELT
S
P
P
B-stúka
U kr. 9.900

A-stúka kr.11.900

Stæði kr. 5.900

Miðasala er á midi.is
Skífan Laugavegi 26,
Kringlunni, Smáralind
Einnig BT Akureyri,
BT Egilsstöðum
og BT Selfossi

og það þrátt fyrir
atrín
að hafa spilað í aðJóns+!42¥. *«.3$«44)2
eins níu tímabil hér
dóttá landi.
ir bar
fyrirTvítug að aldri
liðaband íslenska
gekk hún til liðs
landsliðsins sem
við Kolbotn, eitt
náði afar góðum árbesta lið Noregs,
angri á Algarvesem hefur verið eitt
Cup æfingamótinu
helsta vígi kvennaí Portúgal. Á mánuknattspyrnu í heimdag vann Ísland lið
inum. Þar spilaði
Kína, 4-1, í leik um
hún í sjö ár en lagði
níunda sæti mótsskóna tímabundið á
ins. Lið Kína er eitt
hilluna árið 2003 á
hið besta í heiminum
meðan hún kláraði
og hefur verið um
síðasta árið sitt í
áraraðir. Sigur Íslæknisfræðinni.
lands er því einhver
Ári síðar fluttsá besti í sögu landsist hún til Kristjánsliðsins.
sands þar sem hún
sinnti kandídatsnámi
Katrín var fyrirsínu. Hún tók skóna
liði liðsins í fjarveru
vinkonu sinnar, Ástaftur fram og spilaði
hildar Helgadóttmeð Amazon Grimur, en báðar eru þær
stad í tvö ár áður
uppaldar Kópavogsen hún kom heim á
meyjar. Katrín er
nýjan leik, læknisreyndar ekki ókunnmenntuð og þaulug því að gegna fyrreyndur atvinnuirliðastöðunni þar
og landsliðsmaður í
sem hún gerir það
knattspyrnu.
í Íslands- og bikarHún fór þó ekki
meistaraliði Vals.
í sitt gamla félag,
Breiðablik, heldur
Katrín hefur lengi
fylgdi vinkonu sinni,
verið þekkt sem
Elísabetu Gunnarsein fremsta knattdóttur, í Val. Elísaspyrnukona landsins
bet er þjálfari liðsen hún lék lengi vel
ins. Þar var hún fyrmeð einu sterkasta
irliði og tók við bæði
liði Noregs, Kolbotn.
Íslandsmeistara- og
Færri vita að sambikarmeistarabikarnhliða því að spila
um í haust fyrir hönd
með því sterka liði
síns liðs.
sinnti hún læknis6)'2)0
Katrínu er lýst
fræðinámi í Noregi.
sem „orkubolta“ og
Vinir og vandamenn
+ATRÅN F¾DDIST Å 2EYKJAVÅK  OKTËBER  OG VARÈ ÖVÅ ÖRÅ
ætti það að koma
segja að margir eigi
TUG Å HAUST $ËTTIR HJËNANNA )NGIGERÈAR 4ORFADËTTUR HJÒKR
fáum á óvart eftir oferfitt með að trúa
UNARFR¾ÈINGS OG *ËNS «TTARS +ARLSSONAR ÅÖRËTTAKENNARA VIÈ
angreinda lýsingu.
því að nokkur maður
(JALLASKËLA &JÎLSKYLDAN FLUTTIST TIL +ËPAVOGS ÖEGAR +ATRÅN VAR
Ef hún tekur sér
geti sinnt þessum
ÖRIGGJA ¹RA GÎMUL OG SVO TIL .OREGS FJËRUM ¹RUM SÅÈAR ¶AR
verkefni fyrir hendtveimur hlutverkum
DVÎLDUST ÖAU Å FJÎGUR ¹R OG KOMU SVO AFTUR Å +ËPAVOGINN
ur, fylgir hún því
jafn vel samtímis.
+ATRÅN ÒTSKRIFAÈIST MEÈ STÒDENTSPRËF FR¹ -ENNTASKËLANUM
eins ítarlega eftir
Katrínu er lýst
Å 2EYKJAVÅK VORIÈ  RIÈ  HËF HÒN N¹M Å L¾KNISFR¾ÈI
og kostur er. Hún
sem einstaklega
VIÈ (¹SKËLANN Å /SLË ÖAÈAN SEM HÒN ÒTSKRIFAÈIST  (ÒN
hefur til að mynda
metnaðarfullri
SINNTI KANDÅDATSN¹MI SÅNU Å +RISTJ¹NSSANDI EN FLUTTIST TIL ¥S
tekið upp á því að
manneskju sem er
LANDS SNEMMA ¹RS Å FYRRA (ÒN HËF Ö¹ STÎRF HJ¹ HEILSUG¾SLU
æfa frjálsar íþróttekki feimin við að
STÎÈINNI Å %FRA "REIÈHOLTI
ir nú í vetur til að aftaka að sér svo stórsanna þá kenningu
tæk verkefni fyrir
6!..
3¡2
4),
&2'¨!2
að knattspyrnumenn
hendur. Hún er samgeti ekki bætt hraða
viskusöm með ein+ATRÅN FLUTTIST AFTUR TIL .OREGS ¹RIÈ  OG HËF AÈ LEIKA MEÈ
sinn á síðari hluta
dæmum og höfðu
ÒRVALSDEILDARLIÈI +OLBOTN ¶¹ HAFÈI HÒN ÖEGAR ORÈIÈ ¥SLANDS
ferilsins.
vinir hennar á tímaMEISTARI Å KNATTSPYRNU Å FJËRGANG MEÈ "REIÈABLIKI OG UNNIÈ
Hún er þó fyrst og
bili miklar áhyggjur
SÁR FAST S¾TI Å ÅSLENSKA LANDSLIÈINU
fremst afar heiðaraf því að hún myndi
(ÒN SPILAÈI STËRT HLUTVERK HJ¹ +OLBOTN SEM VARÈ .OREGS
leg og er afar auðhreinlega „læra yfir
MEISTARI Å FYRSTA SINN Å SÎGU FÁLAGSINS ¹RIÈ  (ÒN TËK SÁR
velt að treysta henni,
sig“ eins og góður
TÅMABUNDIÈ HLÁ FR¹ KNATTSPYRNU UM HAUSTIÈ TIL AÈ LJÒKA N¹MI
bæði innan sem utan
vinur hennar komst
SÅNU Å «SLË EN Å +RISTJ¹NSSANDI TËK HÒN SKËNA AFTUR FRAM OG
knattspyrnuvallarað orði í léttum dúr.
LÁK MEÈ  DEILDARLIÈI !MAZON 'RIMSTAD Å TVÎ TÅMABIL
ins. Hún getur verið
Katrín hefur
+ATRÅN HEFUR LENGI GEGNT LYKILHLUTVERKI Å ÅSLENSKA LANDSLIÈ
skapmikil, er fljót að
reyndar verið með
INU OG ER EINN ALLRA LEIKJAH¾STI LEIKMAÈUR LIÈSINS FR¹ UPPHAFI
rjúka upp en að sama
annan fótinn í NorMEÈ  LEIK OG ¹TTA MÎRK SKORUÈ (ÒN ER FYRIRLIÈI ¥SLANDS OG
skapi fljót að ná sér
egi alla sína ævi.
BIKARMEISTARA 6ALS Å DAG
aftur niður. Það er
Hún fluttist þangstutt í húmorinn hjá
að með fjölskyldu
3!'4 5- (!.!
henni og getur hún
sinni sjö ára gömul
þar sem hún kynnt„Hún er langelst í liðinu en getur samt látið eins og hún alltaf komið nærstöddum til að brosa.
ist knattspyrnunni
sé sautján ára. Það er afar góður kostur. En að sama
Ein góð vinkona
fyrst. Þar bjó hún í
skapi trúir því enginn að hún sé læknir.“
hennar lýsir henni
fjögur ár þar til hún
%LÅSABET 'UNNARSDËTTIR ÖJ¹LFARI MEISTARAFLOKKS 6ALS OG VIN
einnig sem einhverri
kom aftur til Íslands
KONA +ATRÅNAR TIL MARGRA ¹RA
mestu „ljósku“ sem
og hélt áfram knatthún viti um. Hún geti
spyrnuferli sínum í
nefnt ótal dæmi því
Breiðabliki.
til sönnunar en segir
Hún var ekki
frá ferðalagi þeirra til Akureyrar. Þegar þær voru
nema fjórtán ára gömul er hún lék sinn fyrsta
staddar í Varmahlíð í Skagafirði segist Katrín nú
meistaraflokksleik í Breiðabliki. Það var árið
eitthvað kannast við sig.
1991 og fagnaði hún Íslandsmeistaratitli það árið
„Já, alveg rétt. Við komum hingað þegar við
og reyndar einnig á því næsta. Alls hefur hún sex
sinnum orðið Íslandsmeistari í meistaraflokki
fórum í æfingaferð í Vík í Mýrdal.“

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
- mest lesið
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Kæra
Dagbók

Hjarta þjóðarinnar

Þráinn Bertelsson skrifar

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá börnum sem frelsast úr tröllahöndum, fjallað um hunda- og kattasálfræði, tölvugeðsjúkdóma, Matthías Jochumsson, eldhúsdagsumræður, þjóð á brún hengiflugs, galdramann og njósnapúka.
²R TRÎLLAHÎNDUM
MARS
Hápunktur
dagsins var að sækja frú
Sólveigu og koma
með hana heim. Hún &®345$!'52
er eins og nýsleginn
túskildingur
eftir
þessa heilsubótardvöl hjá góðu
fólki á Reykjalundi sem á miklar
þakkir skildar.
Börnin voru afskaplega kát að
endurheimta ömmu sína – óþarflega kát, rétt eins og hún hefði
birst á elleftu stund til að
frelsa þau úr tröllahöndum.
Þegar mestu fagnaðarlætin
voru afstaðin fór amman að
spyrja börnin sakleysislegra
spurninga um hvernig þeim
hefði líkað atlætið hjá afa
sínum og það mega blessuð börnin eiga að þau báru
mér svo vel söguna
að ég fór hjá mér.



(UNDAR OG KETTIR
Ég hef gert marga
skemmtilega hluti
um dagana og komist að þeirri niður-

MARS
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stöðu að allra skemmtilegast sé að
gera ekki neitt. Mestan part hefur
þessi helgi liðið í sælu athafnaleysi en slíkt ástand er jafnnauðsynlegt fyrir sálina í mér og hvíld
er fyrir líkamann.
Einhver frægur maður, gott
ef það var ekki séra Friðrik,
sagði að einungis heimskingjum gæti leiðst.
Ég er ekki viss um að það
hafi verið rétt hjá
gamla manninum því að
mér
leiðist eiginlega
aldrei. Ég er frekar
á því að það hafi ekkert með
gáfnafar að gera hvort
fólk getur haft
ofan af fyrir
sjálfu
sér
á
eigin spýtur eða
ekki. Ég held

þetta sé frekar spurning um skapgerð en gáfur.
Til dæmis leiðist hundum aðgerðaleysi en kettir eru sólgnir í
innhverfa íhugun. Það er hverfandi
greindarmunur á þessum
tegundum
en skaphöfnin er
ólík: Hundar eru
skemmtanasjúkir
og ámátlega extróvert, kettir eru dulir
og yfirleitt í góðu
andlegu jafnvægi.

6ÁLARBILUN EÈA GEÈBILUN
Mér finnst alltaf jafnskrýtið að
MARS
tölvusérfræðingar skuli nota orðið
„vélar“ um tölvur.
„Hvernig vél ertu -.5$!'52
með?“ segja þeir, en
ekki „hvaða tegund
er tölvan þín?“
Þegar vélar bila skrúfar maður
þær í sundur og skiptir um varahluti.
Þegar tölva bilar þýðir



ekkert að opna verkfærakassann
og búa sig undir að pota í hana
með skrúfjárni. Maður verður
að kalla á vettvang einhvern sem
skilur tölvur, rétt eins og miðil
eða andalækni þarf til að komast í kallfæri við þá veröld sem er
handan mannlegrar þekkingar. Og
tölvumaðurinn sest við lyklaborðið og fellur í trans og slær inn yfirskilvitlegar bókstafarunur sem
smjúga rakleiðis inn í undirmeðvitund tölvunnar sem kölluð er
innra minni.
Þetta kukl segir mér að tölvubilun sé skyldari geðbilun en vélarbilun.
Tölvan mín er í geðlægð núna,
ótrúlega svifasein og dyntótt. Nýjasta fyrirtektin er að afneita tilveru prentarans þótt hann sé
áþreifanlegur og standi við hliðina á henni. „Unknown device“,
segir tölvan þegar maður gerir tilraun til að kynna hana fyrir prentaranum, „framandi hlutur“, og vill
ekkert hafa með hann að gera.
Sennilega endar þetta á því að
ég verð að kalla til fjölkunnugan
tölvumann.

5PP Å 3IGURH¾ÈIR
%/!!=(/&/!!!
MARS
Tölvufj&#”!!!
Tölvunni tókst að
eyðileggja þennan ¶2)¨*5$!'52
dag fyrir mér með
húð og hári. Í morgun ákvað ég að láta
ekki í minnipokann fyrir ómerkilegu rafmagnstæki.
Það var upphafið á martröð sem
stóð í allan dag og fram á kvöld.
Martröð fyrir mig að minnsta
kosti. Ég veit ekki hvernig tölvunni er innanturns en ég er bugaður eftir þessi samskipti.
Í gærkvöldi lauk ég við að
lesa ævisögu, „Upp í Sigurhæðir“, sem Þórunn Valdimarsdóttir skáld og sagnfræðingur skrif-
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aði af næmum skilningi og hlýju
um skáldið Matthías Jochumsson sem hvert mannsbarn á að
þekkja, þótt ekki væri vegna annars en hann samdi sálminn „Ó,
Guð, vors lands“, sem er þjóðsöngur Íslendinga. Mér finnst Þórunni takast frábærlega að setja
sig inn í reynsluheim karla á nítjándu öld sem eykur mér bjartsýni
á að karlmenn geti öðlast skilning
á reynsluheimi kvenna þótt hann
sé flókinn.

%LDHÒSDAGSUMR¾ÈUR
Ég nennti ekki að
horfa nema með
öðru auganu á beina
útsendingu frá Alþingi og það sem ég
heyrði og sá nægði
mér.

MARS
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Sæunn framsóknarkona hitti
naglann á höfuðið. Þetta eru ekki
stjórnmálaumræður heldur sömu
tuggurnar upp aftur og aftur. Og
aftur.
Sjallar og framsókn eru sammála um að allt sé í besta lagi – og
það sé ríkisstjórninni að þakka.
Stjórnarandstaðan
segir
að
stjórnin hafi leitt þjóðina og alla
hennar búslóð fram á brún hengiflugs og eina lífsvonin sé að snúa
bakinu við þessari ríkisstjórn.
Báðir aðilar vita að svona fullyrðingar eru út í bláinn. En samt
heldur þetta raus áfram.
Umræða af þessu tagi veldur því hvað fáir nenna að horfa á
eldhúsdagsumræður sem ætti að
verða stjórnmálamönnum hvatning til að sýna almenningi þá virðingu að tala við okkur eins og vitibornar manneskjur með þokkalega dómgreind.
En svo að sanngirni sé gætt
þá er það ekki einvörðungu
stjórnmálamönnum
að kenna að stjórnmálaumræða hérlendis skuli vera á
svona lágu plani. Fjölmiðlar
eiga líka hlut að máli.
Á fjölmiðlum veður
uppi sá misskilningur að íslenska þjóðin samanstandi af
misháværum og misáhrifamiklum þrýstihópum, formlegum
og óformlegum félagasamtökum og
talsmenn þessara
félagasamtaka séu
hinir sönnu tals-

'ALDRAMAÈUR Å HEIMSËKN
Galdramaðurinn
heitir Ríkharður og
MARS
ég fann hann í smáauglýsingadálki
Fréttablaðsins. Ég
hringdi í hann í gær- &)--45$!'52
kvöldi og spurði
hvort hann vildi liðsinna mér. Hann tók því vel og
á tilsettum tíma í morgun barði
hann að dyrum.
Ég leiddi hann að tölvunni, bauð
honum kaffi sem hann afþakkaði og skildi hann eftir og fór inn í
stofu að spjalla við Árna vin minn
sem hafði af sínu næmi skynjað að
ég þyrfti á mannlegum samskiptum og hollum félagsskap að halda
eftir baráttuna við þá illu anda
sem hafa tekið sér bólfestu í tölvunni minni.
Á meðan við Árni fórum á skeiði
yfir hinstu rök tilverunnar sat
Ríkharður hreyfingarlaus yfir
tölvunni og framdi sinn seið. Og
það stóðst á endum að
Árni var búinn að tala
í mig kjark og nýja trú
á framtíð mannkynsins í stað þeirrar sem ég
hafði glatað í gærkvöldi og
Ríkharður lauk við hreinsa
tölvuna af þeirri óværu sem
hafði tekið sér bólfestu í henni,
en það voru mestmegnis litlir njósnapúkar sem heita á útlensku „spyware“ – þótt mér sé
það hulin ráðgáta hvernig nokkrum manni dettur í hug að leggja á
sig fyrirhöfn að njósna um mig.
Líf mitt er opin bók – eða öllu
heldur opið Fréttablað.



menn fólksins í landinu. Enda er
auðveldara að slá á þráðinn til formanns í einhverju félagi eða fyrirtæki og láta hann masa en að fara
á stúfana og athuga hvað þjóðin er að bedrífa.
Fréttir af fólki eru sjaldséðar í fjölmiðlum – ef frá
eru taldar þær sögur sem
eru lifibrauð allra tímarita
sem koma út á Íslandi
og greina ýmist
frá láni og lífshamingju
þeirra heppnustu eða takmarkalausu
óláni og
óhamingju
þeirra
óheppnustu.

Með allri virðingu fyrir félögum og fyrirtækjum þá slær hjarta
þjóðarinnar í brjóstinu á venjulegu fólki en ekki í samþykktum
félaga og fyrirtækja.
Það hefur vonandi verið djúphugsuð herstjórnarlist hjá Samfylkingunni að hvíla sinn besta
ræðumann í kvöld en
ekki
hégómlegur ótti við að
þingflokksformaðurinn
skyggði á formanninn
í ræðustól.
Þegar
ergelsið
út af reykjarkófinu sem kallast eldhúsdagsumræður
bættist ofan á pirringinn út af tölvuskriflinu mínu ákvað
ég að taka til minna
ráða og útvega mér
galdramann.

90% HÚSNÆÐISLÁN
AF MARKAÐSVIRÐI
Við kaup á fyrstu íbúð getur lánshlutfall skipt verulegu máli. Því geta viðskiptavinir Glitnis sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð fengið allt að 90% húsnæðislán af
markaðsvirði, ekki brunabótamati eins og aðrir bjóða. Reiknaðu dæmið til enda.

Fjármögnunarmöguleikar við kaup á fyrstu íbúð:
Dæmi miðað við meðal kaupverð, brunabótamat og lóðamat á 3ja herbergja
íbúðum á höfuðborgarsvæðinu*

Kaupverð
Brunabótamat
Lóðamat

20.890.000
14.390.000
2.270.000
LÁNSHLUTFALL

HEILDARLÁN

90%

18.801.000 kr.

79,75%

16.660.000 kr.

80%

16.712.000 kr.

KAUPÞING****

79,75%

16.660.000 kr.

SPARISJÓÐURINN*****

68,88%

14.390.000 kr.

GLITNIR
ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR**
LANDSBANKINN***

* Meðal kaupverð, brunabótamat og lóðamat á þinglýstum kaupsamningum des. 2006 - feb.2007 skv.
upplýsingum frá Fasteignamati Ríkisins.
** Íbúðalánasjóður lánar ekki hærra en 18.000.000 kr. eða því sem samtala brunabótamats og lóðamats nemur.
*** Landsbankinn býður upp á 80% húsnæðislán af markaðsverði við kaup á fyrstu eign.
**** Kaupþing auglýsir 100% húsnæðislán en þegar betur er að gáð kemur í ljós að hámark lánsfjárhæðar takmarkast við samtölu brunabótamats auk lóðamats.
***** Sparisjóðurinn býður að hámarki 80% húsnæðislán af markaðsverði en veðsetning má ekki vera umfram
brunabótamat fasteignar.
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“Hross eru mun færri
nú en fyrstu árin sem
ég fór á fjall en þeim
fjölgaði mjög um það
leyti sem mæðuveikin
geisaði.”
!LÖINGISMAÈURINN OG R¹ÈHERR
ANN RIFJAR UPP AÈ HANN HEFUR
FARIÈ Å GÎNGUR Å YFIR  ¹R

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Fyrsti Porsche-bíllinn kynntur

 4UGIR MANNA VERÈA ÒTI Å

STËRHRÅÈ ¹ LANDINU ÎLLU

&YRSTI BÅLLINN SEM BAR FJÎLSKYLDUNAFNIÈ 0ORSCHE
VAR KYNNTUR ¹  ALÖJËÈLEGU BÅLASÕNINGUNNI Å
'ENF Å 3VISS %FTIR AÈ HAFA AFPL¹NAÈ TVEGGJA ¹RA
FANGELSISDËM FYRIR AÈ VINNA SEM VERKFR¾ÈINGUR
UNDIR STJËRN (ITLERS HËF &ERDINAND 0ORSCHE ¹SAMT
SONUM SÅNUM AÈ VINNA AÈ BÅL SEM MYNDI BERA
NAFN FJÎLSKYLDUNNAR &RUMGERÈ 0ORSCHE BÅLSINS
KALLAÈIST  OG VAR SPORTÒTG¹FA AF 6OLKSWAGEN
BIFREIÈINNI SEM 0ORSCHE HAFÈI HANNAÈ AÈ BEIÈNI
(ITLERS VALAR LÅNUR HANS TVÎ S¾TI OG SÒ STAÈ
REYND AÈ VÁLIN VAR AFTUR Å LAGÈI LÅNURNAR FYRIR SÅÈARI
TÅMA ÒTG¹FU 0ORSCHE
RIÈ  FAGNAÈI &ERDINAND  ¹RA AFM¾LI
SÅNU (ANN HAFÈI N¹È FRAMA SEM VERKFR¾ÈINGUR
HJ¹ -ERCEDES HANN HANNAÈI 6OLKSWAGEN BIFREIÈ
INA OG NÒ HAFÈI HANN LOKSINS HANNAÈ BIFREIÈ MEÈ
EIGIN NAFNI RI SÅÈAR FÁKK 0ORSCHE HJARTA¹FALL SEM
HANN JAFNAÈI SIG ALDREI ¹ &ERDINAND LÁST Å JANÒAR
 EN &ERRY 0ORSCHE SONUR HANS GERÈI 0ORS
&25-+6®¨5,, &ERDINAND 0ORSCHE KYNNTI FYRSTA
0ORSCHE BÅLINN ¹RIÈ 
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3
CHE FYRIRT¾KIÈ AÈ ÖVÅ SEM ÖAÈ ER NÒ

 ¶RJÒ SKIP FR¹ 6ESTMANNA









EYJUM FARAST UNDAN %YJA
FJÎLLUM OG  MENN MEÈ
ÖEIM
6INCENT VAN 'OGH ÎÈLAST
VIÈURKENNINGU LISTHEIMS
INS MEÈ SÕNINGU Å "ERN
HEIM *EUNE GALLERÅINU Å
0ARÅS
%LEANOR 2OOSEVELT GIFT
IST FJARSKYLDUM FR¾NDA
SÅNUM &RANKLIN $ 2OOSE
VELT SEM VARÈ SÅÈAR FORSETI
"ANDARÅKJANNA
4ÅMINN M¹LGAGN &RAM
SËKNARFLOKKSINS ER GEFINN
ÒT Å FYRSTA SINN
&YRSTA ÅSLENSKA BARNIÈ
SEM GETIÈ ER MEÈ GLASA
FRJËVGUN F¾ÈIST EN ÖAÈ VAR
TËLF MARKA DRENGUR

Sigríður Jónasdóttir
Asparfelli 2, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Laugarneskirkju þriðjudaginn
20. mars kl. 13.00.
Hjörtur Jónasson
Helgi Sigurður Jónasson
Kristján Össur Jónasson
Páll Jónasson
og fjölskyldur þeirra.

Við þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
vegna fráfalls móður okkar, tengdamóður
og ömmu,

Ástu Bjarnadóttur
Norðurbrún 1.
Margrét Kjartansdóttir
Björg Kjartansdóttir
Sæunn Kjartansdóttir
Ásta Kjartansdóttir
og barnabörn.

Freysteinn G. Jónsson
Guðmundur Jónsson
Vigfús Erlendsson

!&-,)3"!2. (EIÈAR !USTMANN HEFUR AFÖAKKAÈ AFM¾LISGJAFIR OG BENDIR Å STAÈINN ¹ &ÁLAG KRABBAMEINSSJÒKRA BARNA
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Móðir okkar og amma,

Sigurrós Lárusdóttir
húsmóðir, Vesturgötu 50A,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi 7. mars.
Útförin fer fram frá Grafarholtskirkju mánudaginn
19. mars klukkan 13.00.
Þorsteinn Viðar Antonsson
Sigríður Eygló Antonsdóttir
Kolbrún Lilja Antonsdóttir
Grétar Örn Antonsson
Atli Viðar Þorsteinsson
Katrín Edda Þorsteinsdóttir
Helga Björk Stefánsdóttir
Valdís Ösp Ingvadóttir
Lúcinda Árnadóttir
Eyrún Rós Árnadóttir
Vera Grétarsdóttir
Anton Ívarsson
Benedikt Ívarsson
og Anna Birna Ívarsdóttir

¶RJ¹TÅU ER BARA TALA
„Dagurinn byrjar á því að mér er boðið
í fermingu litlu frænku minnar en svo
skilst mér að samstarfsmenn mínir á
FM 957 ætli að bjóða mér óvænt út að
borða á Argentínu í kvöld,“ segir útvarpsmaðurinn Heiðar Austmann sem
er þrítugur í dag.
Heiðar ætlar að halda veislu fyrir
vini og ættingja en vill ekki gefa upp
staðsetningu veislunnar. Hann hefur
afþakkað allar gjafir en beðið fólk um
að leggja pening inn á reikning Félags

krabbameinssjúkra barna ef það telur
sig knúið til að gleðja hann í tilefni dagsins. „Ég ætla ekki að halda einhverja afmælisgjafaveislu heldur aðeins partí
fyrir vini og ættingja. Ég er búinn að fá
góða menn til að halda uppi fjörinu eins
og Einar Ágúst, Gunna Óla, Magna og
fleiri sem munu troða upp á meðan þeir
hafa orku til,“ segir Heiðar og bætir við
að hann sé ekki með á hreinu hvernig
honum lítist á að verða þrítugur. „Suma
daga er ég ánægður með þetta en aðra

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Helgi Hafliðason
Hátúni 23, Reykjavík,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju mánudaginn
19. mars kl. 13.00.
Helgi Helgason
Dagbjört Helgadóttir
Júlíus B. Helgason
Hafliði Helgason
Ragnar Hauksson
afabörn og langafabörn.

Anna Kristín Hannesdóttir
Þorkell Hjaltason
Hildur Sverrisdóttir
Barbara Helgason
Josephine Pangolamus

daga kvíði ég fyrir. Þetta er samt bara
tala og á meðan maður er ungur í anda
þá skiptir hún ekki máli. Á svona dögum
lítur maður um öxl á það sem maður
hefur afrekað og síðustu tíu ár hafa
verið virkilega viðburðarík hjá mér. Ég
hef fengið að gera margt og er reynslunni ríkari svo ég er tiltölulega sáttur við aldurinn. Það er samt spurning
hvort ég verði það enn þá þegar dagurinn er liðinn og allir hættir að óska mér
til hamingju.“
INDIANA FRETTABLADIDIS

Þökkum af hlýhug auðsýnda samúð vegna
andláts og útfarar eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Ólafs Theodórssonar
Esjubraut 19, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar B2 á
Landspítalanum Fossvogi fyrir góða aðhlynningu.
Júlía Baldursdóttir
Baldur Ólafsson
Ellen Ólafsdóttir
Ragnhildur Í. Ólafsdóttir
og barnabörn.

Auður Líndal Sigmarsdóttir
Guðjón Theódórsson
Birgir Guðmundsson

TILBOÐSDAGAR

OPIÐ
20.00-22.00 Í KVÖLD

10-50%
afsláttur af öllu
50% afsláttur af öllum eldhússtólum og sófaborðum

OPNUNARTÍMI Á TILBOÐSDÖGUM:
Fimmtudagur: 20-22 Föstudagur: 10-18
Laugardagur: 11-18 Sunnudagur: 12-16

Í Bústoð færðu mikið úrval húsgagna fyrir heimilið
1500 m2 sýningarsalur | Tjarnargötu 2 | Reykjanesbæ | 421 3377 | bustod.is



 MARS  ,!5'!2$!'52

G

estasýning Þjóðleikhússins er rómuð
uppfærsla leikstjórans Arthurs Nauzyciel á Ímyndunarveikinni eftir höfuðskáld franskra
leikbókmennta, Molière, en sýningin markar jafnframt upphafið að samstarfi Þjóðleikhússins
og Nauzyciels sem mun setja upp
glænýtt verk þar á næsta leikári.
Brynhildur Guðjónsdóttir leikkona útskýrir að bakland þessarar uppfærslu sé í harmrænni
fjölskyldusögu leikskáldsins sem
Nauzyciel vinnur markvisst með í
uppfærslu sinni sem ekki er gróteskur gamanleikur eins og vant
er þegar verk Molières eru leikin. Leikritið ber þannig lengri
titil sem vísar til einþáttungs
ítalska leikskáldsins Giovanni
Macchia sem bætt hefur verið við
verk Molières svo það heitir nú
„Ímyndunarveikin eða Þögn Molières“. „Þetta er verulega persónuleg sýning fyrir leikstjórann,“ útskýrir Brynhildur og bendir á að
hann leiki sjálfur í verkinu sem
og faðir hans, fullorðinn fyrrum
starfsmaður grænmetismarkaðar,
sem ekki hefur gert sig gildandi
á leiksviði fyrr. „Hann er þögull
með syni sínum á sviðinu af einskærri löngun þess fyrrnefnda
sem vill fá að sjá hann leika. Leikstjórinn heimfærir verkið á sig og
fólkið í kringum hann. Ekkert í
þessari sýningu er tilviljun,“ segir
leikkonan. Í sama mund fer brunavarnarkerfi hússins í gang. „Þetta
er allt í lagi – þetta er alltaf að gerast,“ segir hún hughreystandi.

3IFJASPELL OG BYRÈAR
Fjölskyldutengslin eru þungamiðja verksins en Brynhildur
leikur dóttur leikskáldsins í verkinu og flytur nútímatextann eftir
Macchia auk þess að leika senu á
móti persónu Molières. „Ímyndunarveikin fjallar um kolklikkaðan mann sem haldinn er ímyndunarveiki. Líkt og fleiri aðalpersónur Molières er hann sjúklega
afbrýðisamur og snarklikkaður – eins og margir halda að leikskáldið hafi sjálft verið. Hann
var í það minnsta maníudepressívur og með rosalegar skapsveiflur.“ Saga Molière-fjölskyldunnar er skrautleg og í raun æsilegri
en nokkurt leikverka hans. Brynhildur útskýrir að öll fjölskyldan
hafi verið leikarar nema dóttirin
Esprit Madelene sem hún leikur
í verkinu – stúlkan sú rauf fjölskylduhefðina og vildi ekki leika
heldur gekk í klaustur. „Á þessum
tíma voru leikarar úrhrök, eins og
sígaunar sem lifuð á jaðri samfélagins. Það var gasprað um sifjaspell, að móðir stúlkunnar hefði
einnig verið dóttir Molières og þá
synd þurfti hún að bera allt sitt líf.

Frönsk snilld og framtíðin
Það er franskt vor á klakanum þrátt fyrir kuldaköstin. Von er á virtu listafólki hingað til lands á
næstu dögum sem setur upp nýstárlega klassík í Þjóðleikhúsinu. Leikkonan Brynhildur Guðjónsdóttir tekur þátt í sýningunni og leikur þar bæði á íslensku og frönsku. Kristrún Heiða Hauksdóttir
ræddi við hana um sýninguna, Stelpurnar og frjálsari framtíð.
Þessi stúlka var ofboðslegur töffari en með mikinn sársauka og
byrðar.“
Brynhildur fer öll á flug þegar
hún ræðir um einþáttunginn og
þessa hádramatísku fjölskyldusögu. „Þessi nútímatexti er uppgjör stúlkunnar við föður sinn.
Hún er sjö ára þegar hann deyr
en hann hafði skrifað handa
henni leiktexta sem hún neitaði
að flytja. Hennar líf er þögnin en
þarna opnar hún sig. Eftir það atriði í verkinu vaknar Molière og
þau leika saman senuna sem hann
hafði skrifað handa henni – það er
friðþægingin, eins konar leikhús-
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&R¾GÈARSËL "RYNHILDAR SKÅN VÅÈAR EN Å .ORÈUR %VRËPU ÖVÅ SMEKKFËLK AUST
UR Å !SÅU HEFUR LÅKA LAGT EYRUN VIÈ SÎNG HENNAR "ÒIÈ ER AÈ GEFA ÒT TVO
DISKA HENNAR Å 3 +ËREU ANNARS VEGAR TËNLISTINA ÒR LEIKRITINU %DITH 0IAF
ÖAR SEM "RYNHILDUR SLË EFTIRMINNILEGA Å GEGN Å AÈALHLUTVERKINU OG DISK
INN 'RRR ÖAR SEM "RYNHILDUR GERIR NOKKRA VÅÈFR¾GA STANDARDA AÈ SÅNUM
.Ò BERAST FREGNIR ÖESS AÈ SÎNGUR "RYNHILDAR HAFI ÖEGAR HEYRST Å SUÈURKËR
ESKUM S¹PUËPERUM OG GRÅNÖ¹TTUM OG HAFA LÎG HENNAR EINNIG RATAÈ INN
¹ SAFNDISKA ÖAR Å LANDI
¶ESSI SNJËBOLTI RÒLLAÈI AF STAÈ ÖEGAR ÒTGEFANDI "RYNHILDAR ,¹RUS
*ËHANNESSON HJ¹  4ËNUM HITTI SUÈURKËRESKA STARFSBR¾ÈUR SÅNA ¹ KAUP
STEFNU FYRIR ÖREMUR ¹RUM OG GAF ÖEIM EINTAK AF ÅSLENSKRI 0IAF EN HANN
SEGIR NÒ AÈ VILJI SÁ TIL FREKARA SAMSTARFS HJ¹ KOLLEGUM ÖEIRRA ÖAR AUSTUR
FR¹ b¶EIR SEM EIGA ÒTG¹FUFYRIRT¾KIÈ SEM GAF ÒT ÖESSA TVO DISKA ERU ALVEG
HEILLAÈIR AF "RYNHILDI OG TELJA AÈ HÒN OG HENNAR STÅLL HENTI !SÅUMARK
AÈI MJÎG VEL 6IÈ ERUM SÅÈAN AÈ SKOÈA MÎGULEIKA ¹ ÖVÅ AÈ HÒN TAKI UPP
PLÎTU MEÈ KËRESKUM LISTAMÎNNUM OG GEFI ÒT FYRIR ÖENNAN MARKAÈm

kaþarsis.“ Þá senu leikur Brynhildur á frönsku ásamt leikaranum Jean-Philippe Vidal sem leikur
Molière. „Það kom leikstjóranum á
óvart að ég kynni að tala frönsku,“
segir Brynhildur glettnislega, „og
það dýpkaði samskipti okkar aðeins. Annars er mikill heiður að fá
að vinna með þessu fólki og Nauzyciel er afar fær leikstjóri. Þetta
er í þriðja sinn sem þau endurvekja sýninguna og í annað sinn
sem franska leikkonan, sem vanalega leikur dótturina, er skilin
eftir heima því verkið hefur líka
verið sýnt í Rússlandi og þá var
einþáttungurinn fluttur á rússnesku.“
Brunaboðinn gellur aftur og
Brynhildur ýjar líka að því að
næsta verkefni Nauzyciel fyrir
Þjóðleikhúsið, leikritið Sædýrasafnið sem skrifað er fyrir húsið
af franska leikskáldinu Marie
Darrieussecq, verði algjör flugeldasýning. „Þetta er umsetinn
leikstjóri og hann hefur valið með
sér afburðafólk. Mér skilst að
Barði í Bang Gang muni sjá um
tónlistina og kannski muni Gabríela Friðriksdóttir sjá um leikmyndina. Svo er Sjón að þýða verkið.“
Unnendur leikhússins eiga því líklega á góðu von en þess má geta að
skáldkonan og verk hennar verða
einnig kynnt á frönsku menningarhátíðinni sem nú stendur yfir en
hún mun koma hingað um miðjan
apríl.

0ÁTUR MEÈ FERÈATÎSKU
Brynhildur Guðjónsdóttir er annáluð tungumálakona og fékk
einnig að sýna það á leikferðalagi til Bretlands á dögunum en
þar sýndi Þjóðleikhúsið tíu sýningar á uppfærslu Baltasars Kormáks á ljóðleiknum Pétri Gaut
eftir Ibsen. „Það var mjög gaman
að fara aftur til Bretlands og leika
á ensku,“ segir Brynhildur en þar
var hún sannarlega á heimavelli
því hún lærði í London, í Guildhall School of Music and Drama
sem er í Barbican Center þar sem
hópurinn setti upp Pétur Gaut við
frábærar undirtektir. „Það var
líka reglulega gaman að hitta fólkið aftur og hreinlega fatta hvað
maður á ótrúlega góða vini – hjart-

ans vini. Maður hreinlega táraðist
eftir hverja sýningu.“ Það virðast
þó engin takmörk fyrir því hvert
Pétur Gautur fer með fólk. Leikarar Þjóðleikhússins hafa einnig
farið með kappann á heimaslóðir í Noregi og Brynhildur upplýsir að búið sé að bjóða sýningunni
til Ástralíu og Japans. „Mér skilst
að það sé verið að skoða þau mál –

ég líka feta í fótspor Benedikts
Erlingssonar og setja upp sýningu
á Sagnalofti Landnámssetursins í
Borgarnesi. Það er á stóra planinu
en engin dagsetning hefur verið
ákveðin ennþá,“ segir hún spennt.
Margir þekkja líka Brynhildi
af skjánum þar sem hún hefur
sprellað ásamt kollegum sínum í
gamanþættinum Stelpunum, en

Mér fannst æðislegt að fá tækifæri til að skrifa, ég meina „kann
ég eitthvað að skrifa“ en svo kom
í ljós að maður hafði alveg fullt af
innistæðu í slíkt og það gekk ofsalega vel. Við
ruddum frá okkur frábæru efni.
Japanarnir eru víst að bjóða okkur
árið 2010 en það víst ekki ráð nema
í tíma sé tekið,“ segir hún hlæjandi. „Pétur Gautur verður greinilega að fá sér ferðatösku.“

&RAMTÅÈIN FRJ¹LSARI
Brynhildur hefur verið fastráðin
í Þjóðleikhúsinu undanfarin átta
ár en sagði samningi sínum lausum fyrir stuttu. „Allt hefur sinn
tíma og þetta var bara komið gott.
Þetta er í raun bara eðlilegt framhald á því sem ég hef verið að
gera og nú þarf ég að vera lausari
og geta stjórnað því hvar ég ætla
að vera. Ég er alls ekki hætt að
leika í Þjóðleikhúsinu ef mér bjóðast hlutverk,“ segir hún og útskýrir að til dæmis sé mikil binding
að taka þátt í barnaleikritum sem
taki mikinn tíma um helgar. Brynhildur og hennar ektamaður Atli
Rafn Sigurðarson eiga saman sex
ára dóttur og hafa bæði verið að
leika í Þjóðleikhúsinu alla hennar
tíð. „Það er aldrei að vita hvað við
gerum – við verðum hér og þar og
alls staðar,“ segir hún brosandi. Til
dæmis stendur til að Brynhildur
leiki hjá Birni Hlyni Haraldssyni,
Vesturportsmanni og mótleikara hennar í Pétri Gaut, sem mun
leikstýra verkefni í samvinnu við
Leikfélag Akureyrar. „Svo mun

hvað er að frétta af grínleikkonunni? „Hún er nú bara atvinnulaus í augnablikinu – fólk getur
bara hringt ef það hefur eitthvað
fyrir hana að gera,“ svarar Brynhildur kankvís. „Þetta var allt allt
öðruvísi en að standa á sviði, mér
fannst æðislegt að fá tækifæri til
að skrifa, ég meina „kann ég eitthvað að skrifa“ en svo kom í ljós
að maður hafði alveg fullt af innistæðu í slíkt og það gekk ofsalega
vel. Við ruddum frá okkur frábæru efni. En Stelpurnar eru leikstjóraveldi – þetta eru ekki bara
stelpur með stelpugrín, þetta var
ákveðið annars staðar. En það var
meiri háttar að vera með.“ Brynhildur segir þó að ef hún taki þátt
í svona verkefni aftur þá vilji hún
fá að ráða meira um áherslurnar.
„Þetta var svolítið eins og að ferðast í bíl – mann langaði rosalega til
að fá að stýra því maður vissi að
það væri alveg hægt að keyra hina
leiðina.“
En nú þarf leikkonan að leggjast yfir textann því leikstjórinn
franski er væntanlegur til landsins
til að leggja lokahönd á sýninguna.
Brunaliðið og lögreglan líka eru
komin til að kanna hvort menningarmusterið við Hverfisgötu standi
í ljósum logum en svo reynist sem
betur fer ekki þennan daginn.
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Kvikmyndin 300
virðist ætla að fara
sem stormsveipur í
kringum hnöttinn
miðað við móttökur
í Bretlandi og Bandaríkjunum. Íslandsvinurinn Gerard Butler
leikur aðalhlutverkið
í myndinni og Birgir
Örn Steinarsson fór og
hitti hann í London
og spjallaði við hann
um myndina, magaæfingar, ofurmannlega
Íslendinga og auðvitað
íslenskt kvenfólk sem
hann hefur haft góð
kynni af.

6¥'!,%'52 'ERALD "UTLER Å HLUT

VERKI SÅNU SEM FORNI KONUNGURINN
,EONIDAS Å MYNDINNI 

Spartanskir magavöðvar

S

kotinn Gerard Butler er kannski
ekki öllum kunnur eins og er. En
eftir að heimurinn sér hann sem
Leonidas konung höggva mann
og annan í leðurbrók með rauða
skikkju í myndinni 300 á hann
eflaust eftir að grafa sig í minni manna.
Þá sérstaklega kvenþjóðinni og samkynhneigðum. Allt leikaraliðið í myndinni,
þurfti að leggja á sig átta mánaða æfingarferli í ræktinni til þess að forða brellusérfræðingunum frá því að þurfa að tölvuteikna á þá ýktustu magavöðva sem sést
hafa á hvíta tjaldinu í lengri tíma.
Sagan er byggð á sannsögulegum atburðum, þegar 300 hermenn Spörtu vörðu
klettabelti strandlengjunnar ásamt kónginum sjálfum fyrir innrás Persa og lögðu
þar mörg þúsund hermenn áður en þeir
féllu sjálfir. Ótrúlegt hugrekki þeirra kom
blóði þjóðarinnar af stað sem varð til þess
að Sparta hélt frelsi sínu. Myndin fer þó
all frjálslega með staðreyndir, enda er
hún nákvæmlega byggð, nær ramma fyrir
ramma, á samnefndri myndasögu Frank
Millers. Hann skrifaði einnig myndasöguseríuna sem Sin City var byggð á. Leikstjórinn Zack Snyder heldur í sömu hefð og
leikstjórinn Robert Rodriguez gerði fyrir
Sin City, að gæða myndarömmum Frank
Millers lífi með því að fylgja þeim eftir í
smáatriðum. Útkoman leiðir áhorfandann
inn í afar sérstaka ævintýraveröld þar sem
nánast allt er leyfilegt.

,EONÅDAS KONUNGUR
Samkvæmt þjóðsögunni voru Spartverjar
mjög stolt þjóð og konungur þeirra, Leonidas, er sá stoltasti. Gerard Butler á prýðisleik í myndinni og er hárréttur maður til
þess að gæða túlkun Millers á þeirri fornsagnapersónu lífi. Hann býr yfir dýrslegum eiginleikum. Sterkbyggður, þróttmikill
og vakandi einstaklingur sem gnístir tönnum með nokkurra sekúndna millibili meðan
á viðtalinu stendur.
„Leonídas er mjög inni í sér og þögull.
Mér leið alltaf eins og að djúpt undir niðri
byggi hann yfir ótrúlegum skilningi. Það er
ómögulegt að vita hvað hann er að hugsa.
Hann er eins sterkur og valdamikill og þeir
verða. Hann virðist hafa verið mjög einstakur maður og leiðtogi. Hugrekki hans
virðist hafa jaðrað við geðveiki. Hann virðist þó búa yfir ákveðinni samúð, sem birtist örfá andartök í myndinni. Hann er líka
hrokafullur andskoti!“
Varstu varkár vegna þess að þú varst að
leika goðsögn? „Já, auðvitað. Ég er nú samt
vanur því. Eins og þegar ég tók að mér að
leika drauginn í Phantom of the Opera-kvikmyndinni en þá bárust mér eflaust um tíu
morðhótanir. Sumt fólk er mjög sorglegt.
Ég fann fyrir pressu, en það finnst mér
kjöraðstæður til þess að vinna. Ég hugsa
að ég skili ekki jafn góðum árangri ef ég
finn ekki fyrir pressu. Ég tók þessa ábyrgð
á mig með það í huga að mig langaði til þess
að gera honum hátt undir höfði. Mig lang-
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,EONIDAS VAR STRÅÈSKONUNG
UR FR¹ 3PÎRTU SEM VAR UPPI ¹
FIMMTU ÎLD FYRIR +RIST (ANN
KOMST ¹ SPJÎLD SÎGUNNAR FYRIR
AFBURÈA HUGREKKI ÖEGAR HANN
LEIDDI  STRÅÈSMENN SÅNA ¹
MËTI 0ERSNESKA HERNUM VIÈ
4HERMOPYLAE Å 'RIKKLANDI
(ERODOTUS SKRIFAR AÈ ,EONI
DAS HAFI FENGIÈ VIÈVÎRUN
FR¹ VÎLVUNNI Å $ELPHI UM AÈ
ANNAÈ HVORT MYNDI HANN L¹TA
LÅF SITT EÈA AÈ 3PARTA MYNDI
FARAST
+VIKMYNDIN  BYGGÈ
¹ MYNDASÎGU &RANKS -ILL
ER BYGGIR AÈ MESTU ¹ SÎGU

LEGUM STAÈREYNDUM ¥ KVIK
MYNDINNI GERIR ,EONIDAS
KONUNGUR GYS AÈ HERAFLA
!ÖENU SEM KOMA 3PART
VERJUM TIL HJ¹LPAR Å STRÅÈINU
3PARTVERJAR BYGGÈU ¹ STERKRI
HERMENNINGU ÖAR SEM
MENN VORU ÖJ¹LFAÈIR UPP Å ÖVÅ
AÈ VERÈA ATVINNUBARDAGA
MENN EN ÖAÈ VORU !ÖENU
MENN EKKI 3PARTVERJARNIR Å
MYNDINNI LEIÈA STRÅÈSMENN
SÅNA TIL SIGURS OG HALDA 0ERS
UM MEISTARALEGA ¹ STRÎND
INNI ÖAR SEM ÖEIR KOMU AÈ
LANDI ¶AÈ SEM KVIKMYNDIN
GLEYMIR AÈ BENDA ¹ ER ÖAÈ

AÈ ÖR¹TT FYRIR YFIRBURÈI 3PART
VERJA ¹ ÖURRU LANDI VORU
!ÖENUMENN STËRKOSTLEG
IR SIGLINGAMENN ¥ RAUNVERU
LEGA BARDAGANUM ¹RIÈ 
FYRIR +RIST Ö¹ VAR ÖAÈ SJËHER
!ÖENU SEM HÁLT PERSNESKA
FLOTANUM FR¹ STRÎNDINNI OG
STÎÈVAÈI FERÈ ÖEIRRA ¹FRAM AÈ
N¾STA LENDINGARSTAÈ +VIK
MYNDIN B¾TIR EINNIG VIÈ
STAÈREYNDIR ¹ NOKKRUM STÎÈ
UM OG SK¹LDAR RËMANTÅK ¹
MILLI ,EONIDAS OG DROTTNINGU
HANS ¹SAMT SÎGUM UM SPILL
INGU MÒTUR OG PËLITÅK HEIMA
¹ 3PÎRTU

aði líka til þess að sýna vinnu Franks Miller
virðingu og standa mig í augum leikstjórans og sjálfs míns. Þessir hlutir keyra mig
áfram, og eyðileggja mig svo.“
Það verður augljóslega ekki gerð framhaldsmynd, áttu eftir að sakna Leonídas?
„Já, það var alveg magnað að leika hann.
Ég lærði heilmikið um Spartverja meðan á
þessu stóð. Þeir voru svo fullir sjálfstrausti
og voru fullir trú og ásetningi. Það er svo
óvanalegt að sjá þetta. Bíómyndir fylgja yfirleitt þessari Rocky-formúlu þar sem hetjan er barin niður og fer í mikla sjálfsskoðun. Mér finnst frábært að Leonídas efast
aldrei um sjálfan sig. Hann spyr sjálfan sig
miklu frekar um hvað stríð snýst og hverjir
Spartverjar séu. Kannski vissi hann að saga
hans myndi lifa áfram og að það yrði búin
til bíómynd þrjú þúsund árum seinna. Þetta
er ekki flókin saga og persónurnar eru ekki
mjög flóknar heldur. Það er engin ástæða
til að vera að útskýra of margt.
Áhorfandinn fer inn í þessa veröld og
veit strax hverjir þessir menn eru. Þetta er
náttúrlega goðsögn og því einfaldari sem
þær eru, því auðveldara eiga allir með að
tengja sig við þær.“
Hvernig var að þurfa að æfa svona
mikið? „Hræðilegt! Við æfðum stanslaust
í átta mánuði, en hvernig getur það mögulega verið nóg? Hvernig get ég mögulega
verið Spartverji? Þessir gæjar gengu um
með leggbrynjur og skildi úr kopar. Þeir
voru kannski með 70 kíló utan á sér. Það er
ekki svo langt síðan ég lék víking og eins og

Þegar við vorum að vinna
þessa mynd þá fannst mér ég
vera svaka nagli. Æfingarnar
urðu aðalatriðið hjá mér.

þá hugsaði ég með mér að hversu harður sem
mér finnst ég vera þá er ég ekki nærri því eins
harður og þeir voru. Samt, þegar við vorum að
vinna þessa mynd fannst mér ég vera svaka
nagli. Æfingarnar urðu aðalatriði hjá mér. Ég
æfði á daginn á vegum kvikmyndafyrirtækisins, æfði svo í tvo tíma með áhættuleikurunum og fór svo heim og æfði í tvo tíma með
einkaþjálfaranum. Ég vissi vel að ég var að
ofæfa og að þetta væri ekki hollt fyrir mig.“
Hversu margar bollyftur þarf maður eiginlega að gera til þess að fá svona magavöðva?
„Fullt,“ segir hann og hlær. „Þetta eru ekki
bara bollyftur eða æfingar, líka mataræði.
Venjulega passa ég ekkert upp á mataræðið.“
Verður maður þá að svelta sjálfan sig og lyfta
vörubílum allann daginn? „Nei, þvert á móti.
Þú verður að borða meira og reglulega. Ef þú
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2AGNHEIÈUR %IRÅKSDËTTIR
SÎNGKONA FANN MYND SEM
HÒN HEILLAÈIST AF Å NYTJAG¹MI
-YNDIN ER EFTIRPRENTUN AF
M¹LVERKI EFTIR %DWARD (OPP
ER OG STEFNIR 2AGNHEIÈUR ¹
AÈ EIGNAST FRUMMYNDINA

"-7  LÅNAN EÈA ¹SINN ER UPP
FULLUR AF ANDST¾ÈUM SEM GERA
HANN MJÎG ¹HUGAVERÈAN
(ANN ER UNDARLEG TOGSTREITA
KRAFTLEGRAR HÎNNUNAR OG F¹G
UNAR ¹ SAMA TÅMA OG HANN
VIRKAR H¹LF ÖUNGLAMALEGUR
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SKAMMTI OG ÖEIR SEM HYGGJA
¹ FERÈALAG INNANLANDS Å
SUMAR ¾TTU AÈ TRYGGJA SÁR
PL¹SS Å TÅMA
4EKK #OMPANY STENDUR FYRIR
LAGERSÎLU ÖAR SEM SÕNING
ARVÎRUR GAMLAR VÎRUR OG
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
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Bíllinn hans afa
Óskar Manúelsson á margar góðar
minningar um afa sinn á gula Saabnum. Nú er bíllinn komin í eigu Óskars
og gengur undir nafninu Rolling Stones.
„Afi fór oft með mig á Saabnum til Vopnafjarðar á sumrin þegar ég var lítill. Hann
var mikið náttúrubarn og þótti gott að komast í bústaðinn sinn og í veiðitúra á æskustöðvunum,“ segir Óskar Manúelsson,
myndlistarnemi á Akureyri, sem á forláta
Saab 96 árgerð 1979 sem hann erfði eftir
afa sinn fyrir tveimur árum síðan.
„Það eru miklar minningar sem fylgja
bílnum og tengslin því mjög sérstök og
meiri en þau myndu vera við einhverja
glænýja Toyotu. Við erum orðnir hálfgert
par ég og bíllinn,“ segir Óskar.

Bíllinn er ekinn 80.000 þúsund kílómetra
samkvæmt mælum en Óskar segist ekki
vita hvort það sé heilagur sannleikur. Þrátt
fyrir háan aldur skilar bíllinn Óskari vel á
milli staða bæði í skóla og vinnu, en sést
sjaldan á hinum víðfræga Akureyrarrúnti.
„Rúnturinn er ekki mín deild.
Ég fer frekar niður á bryggju eða út fyrir
bæinn þar sem er minni umferð og lítið
af beygjum. Þá get ég skoðað mig um og
notið náttúrunnar,“ segir Óskar sem notar
gjarnan tækifærið í bílnum til að skissa og
teikna.
Saabinn, sem nú gengur undir nafninu
Rolling Stones, hefur lítið verið í ferðalögum með Óskari á fullorðinsárum en í sumar
ætla þeir félagar að endurtaka gamlan leik
og kíkja á æskustöðvar afa á Vopnafirði.
RH FRETTABLADIDIS

Future Cat Cr
ib - 1.990 kr.
Rétt verð: 3.9
90 kr.
Stærðir 18-1
9
Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn

Húsasmiðj

an

Vínlandsleið
Vesturlandsvegur

Mosfellsbær

Reykjavík

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16

;
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¥SLENSKA VEÈRIÈ BÕÈUR EKKI UPP ¹ ANNAÈ EN GËÈA SKË Å SKOTTINU ¶R¹TT FYRIR
AÈ ¥SLENDINGAR SÁU OFTAST MEÈ EIND¾MUM SMART ¾TTI ENGINN AÈ L¹TA GËMA SIG
¹ H¹UM H¾LUM EÈA LAKKSKËM Å ËVEÈRI ¥ SKOTTINU ER GOTT AÈ VERA MEÈ GËÈA
SKË HÒFU OG VETTLINGA SEM GETA KOMIÈ SÁR VEL Å ËVSSUVEÈRINU Å MARS
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SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

"-7 ¹SINN VEKUR ËNEITANLEGA ATHYGLI HVERT SEM HANN FER
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SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Heillandi andstæður
Ásinn er uppfullur af mótsögnum. Hann er framúrstefnulegur
en klassískur, einfaldur en
margslunginn, heillandi og fráhrindandi, allt á sama tíma.
Þegar BMW-1 lína, eða ásinn,
keyrir niður götuna er tekið eftir
honum. Skarpar línurnar skipa
honum sérstöðu og gera hann
að einum fallegasta hlaðbaknum á götunni. Hann er undarleg togstreita kraftlegrar hönnunar og fágunar á sama tíma og
hann virkar hálf þunglamalegur.
Ef hann væri kattardýr, en framljósin minna óneitanlega á kattaraugu, væri hann fjallaljón. Stutt
og kröftugt með furðulegan rófudindil.
Inni í bílnum kveður við annan
tón. Öfugt við ytra útlitið, sem
öskrar á athygli, er innréttingin í ásnum ákaflega nett og stílhrein. Það eru fáir takkar, útvarpið og miðstöðin sett upp á klass-

ískan hátt, og mælar eru ekki með
neinum blikkandi aukaljósum eða
óþarfa glingri. Þegar bíllinn er
settur í gang kemur í ljós að sama
heimspeki er höfð að leiðarljósi í
vélarrúminu. Engar flækjur eða
óþarfa fínheit, einungis gegnheill
BMW-kraftur og nóg af honum.
Það er hins vegar og blessunarlega ekki of mikið af honum, enda
hefur það sýnt sig að litlir bílar
með mikinn kraft verða oft handónýtir akstursbílar.
Ásinn hefur þá sérstöðu að hann
er afturhjóladrifinn. Það, ásamt
mjög jafnri þyngdardreifingu milli
fram- og afturöxuls, gerir aksturinn mjög skemmtilegan. Það skal
tekið fram að við vissar aðstæður getur verið erfitt að ráða við
afturhjóladrif, en það gerir aksturinn svo mun meira spennandi
og með stöðugleikastýringu (sem
er til staðar í ásnum) og eðlilegri
notkun heilabúsins þarf maður
ekki að hafa of miklar áhyggjur af
að missa bílinn af veginum.

Plássið aftur í ásnum er vægast sagt af skornum skammti og
skottið ekki mikið stærra. Plássið fram í er hins vegar mjög gott.
Hann er skemmtilegur akstursbíll en um leið einfaldur. Hann er
bíll bæði fyrir afa og piparsvein
í Vesturbænum. Svona er ásinn.
Annaðhvort langar mann í hann
meira en allt, eða maður gengur
framhjá honum og hugsar; hvað
ætli sé í matinn í kvöld? Slagorð
ássins er: Það er bara einn (There
is only one). Það er vissulega bara
einn en þar sem hann er svo fullur af óræðum andstæðum kviknar
spurningin; fyrir hvern er hann?
Þetta er spurning sem BMW virðist ekki hafa svarað. Er hann fjölskyldubíll, er hann „hot hatch“, er
hann sportbíll eða er hann borgarbíll? Í þessu felst helsti veikleiki
ássins, og einnig hans helsti eiginleiki. Hann er einstakur og það
er engin leið að vita hvar maður
hefur hann.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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6ERÈ FR¹  KR
0LÒS +RAFTUR
(ÎNNUN INNRA RÕMIS
-ÅNUS 0L¹SSLEYSI AFTUR Å
%RFIÈUR Å H¹LKU

3EINT VERÈUR SKOTTIÈ Å ¹SNUM KALLAÈ STËRT
OG VERÈUR ÖAÈ ¹SAMT ÖRÎNGUM AFTUR
S¾TUM AÈ TELJAST ST¾RSTI GALLI BÅLSINS

!ÈRIR SEM VERT ER AÈ SKOÈA
&ORD &OCUS
6OLSWAGEN 'OLF
6OLVO C

®FUGT VIÈ YTRA ÒTLITIÈ ER INNRÁTTINGIN L¹TLAUS STÅLHREIN OG SMEKKLEG



,!5'!2$!'52  MARS 

Chrysler innkallar
490 þúsund bíla
Bílarnir eru flestir innkallaðir vegna brunahættu. Enn eitt
áfallið fyrir Chrysler.
Þegar rignir, þá hellirignir. Svo finnst eigendum Chrysler örugglega
þessa stundina. Fyrirtækið gerir lítið annað en að tapa peningum og
Mercedes-Benz virðist hugsa um lítið annað en hvernig eigi að koma
sér úr sökkvandi skútunni. Til að bæta gráu ofan á svart hefur bandaríska umferðaröryggisstofnunin NHTSA úrskurðað að innkalla verði
490 þúsund bíla Chrysler.
Ástæðan í langflestum tilfellum er brunahætta í rafkerfi undir
mælaborði, en NHTSA hefur skjalfest 66 bruna af völdum gallans.
Samkvæmt vefsíðu Félags íslenskra
bifreiðaeigenda er um 328.000
Dodge Durango að ræða,
150.000 Cherokee jeppa, og
11.000 Dodge Avenger en hann
er innkallaður vegna
galla í
læsingum. TG

)NNKALLA ÖARF FLEIRI ÖÒSUNDIR $ODGE
$URANGO VEGNA ELDH¾TTU

(YUNDAI OG +)! BÅLAR ERU FRAMLEIDDIR Å
+ËREU

Tollafrumskógurinn
Nýlega var undirritaður
fríverslunarsamningur milli
Íslands og Suður-Kóreu. Hann
gagnast umboðum kóreskra
bíla hérlendis takmarkað.
Samkvæmt nýundirrituðum fríverslunarsamningi Íslands og
Suður-Kóreu falla tollar niður af
meðal annars bílavarahlutum sem
fluttir eru milli landanna. Eðli
málsins samkvæmt er sá flutningur aðeins í aðra áttina en því
miður gagnast þessi samningur
hérlendum umboðum lítið. Öllum
varahlutum frá Kóreu er landað í
Belgíu, en þar eru flest fyrirtæki
með birgðastöðvar. Þegar það gerist þarf að borga tolla, þrátt fyrir
að vörurnar séu á leið til Íslands.
Þetta er ástæðan fyrir því að
margir framleiðendur eru að koma
sér upp verksmiðjum innan Evrópska efnahagssambandsins. Með
því losna þeir við tolla og komast
beint inn á hinn gríðarstóra Evrópumarkað.
TG

%NGINN VEIT HVAÈ G¾ÈI
ERU FYRR EN REYNT HEFUR
/MEGA SMUREFNIN
(AMRABERG EHF

¶VERHOLTI   -OSFELLSB¾
3 
E MAIL MAGNUSMV SIMNETIS

'ASMIÈSTÎÈVAR 6ATNSHITARAR
Å BÅLA B¹TA HÒSBÅLA FELLIHÕSI SUMARBÒSTAÈI OÚ
0ANASONIC4OYOTA LÅTUR BJÎRTUM AUGUM ¹
KEPPNISTÅMABILIÈ SEM NÒ ER AÈ HEFJAST

Formúluklúbbur

Lokað brunahólf
= enginn opinn eldur
Tekur loft utan frá rými = engin hætta á súrefnisskorti
Skilar afgasi út úr rými = engin mengun

Toyota stendur fyrir stofnun
formúluklúbbs hérlendis.
Laugardaginn 17. mars verður
dagskrá Formúluklúbbs Toyota
kynnt hjá Toyota Kópavogi á Nýbýlavegi. Hlutverk klúbbsins
er að miðla upplýsingum um
keppnislið PanasonicToyota í
Formúlu 1 og að skapa vettvang fyrir stuðningsmenn
liðsins að hittast og fylgjast
með framgangi keppninnar.
Dagskráin hefst á laugardaginn kl. 13.00 með því að
Sean Kelly kynnir keppnislið PanasonicToyota en hann
hefur starfað um árabil fyrir
Speed TV og Auto Sport.
Formúluklúbbur
Toyota
er
öllum opinn og hægt er að skrá sig
með því að senda póst á netfangið
f1@toyota.is.

E-2400/E-4000
Hitar með blæstri,
tveggja hraða
með thermostati.

Vatnshitari
Hitar bæði vatn og rýmið,
allt að 6000 wött,
með thermostati.

S-2200
Þilofnar í alla ferðabíla
og bústaði, einnig
möguleiki á blæstri.

Mjög hljóðlátar og öruggar enda 50 ára reynsla.
Uppfylla alla þýska og ce-öryggisstaðla.

BÍLARAF

4RUMA UMBOÈIÈ
Auðbrekku 20 • S. 564 0400

;

&ALLEGAR NEGLUR ERU PUNKTURINN YFIR I IÈ &ALLEGAR VEL SNYRTAR HENDUR MEÈ
FALLEGU NAGLALAKKI GETA GERT FALLEGA KONU Å FLOTTUM KJËL ENN GL¾SILEGRI
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6ALA HEFUR ALLTAF GERT SÅNA
EIGIN SKARTGRIPI .Ò DEILIR
HÒN ÖEIRRI TËMSTUNDAIÈJU
SINNI MEÈ ÎÈRUM
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Smáralind

Sér fegurðina í litlum hlutum
Sköpunargleði Völu Kristjánsson eru lítil takmörk sett.
Um það ber skargripasýning
hennar vott. Hún er í Kirsuberjatrénu á Vesturgötu 4.
„Þetta er endurvinnsla á hæsta
stigi,“ segir Vala brosandi og bendir á glæsilegar hálsfestar sem hún
hefur búið til úr ýmsum gömlum
hlutum. Þar má nefna skóspennur, ermahnappa og barnahringlu.
Allt verður það að nýju skarti í
höndum hennar. „Alveg frá því ég

!NORAKKAR
0OLLAGALLAR
6INDGALLAR
²LPUR
6ESTI
3TÅGVÁL

%RMAHNAPPAR GETA VÅÈA VERIÈ

var unglingur hef ég búið til mína
eigin skartgripi svo þetta hefur
alltaf blundað í mér,” upplýsir
Vala. „Ég hef gaman af fallegum
formum og sé fegurðina í litlum
hlutum. Hef stundað flóamarkaði erlendis, til dæmis í Vínarborg og viðað þar að mér smáhlutum af ýmsu tagi. Þetta er uppskeran,“ segir hún glaðlega og heldur
áfram. „Ég set hlutina í nýtt samhengi á óhefðbundinn hátt þannig
að úr verði hálsmen fyrir kjarkaðar konum með góðan barm.“
Vala er fædd í Þýskalandi en
var skólaárin sín í Danmörku. Hún

flutti til Íslands um tvítugt og sló
eftirminnilega í gegn sem Elísa í
My Fair Lady í byrjun 7. áratugarins. Eftir leiklistarferil lagði hún
fyrir sig kennslu og er nú komin
á eftirlaun. „Ég er eins og ísmoli
sem er kominn á bráðnunarstigið og langar að deila þessari tómstundaiðju minni með öðrum,“
segir hún að lokum.
Sýningin verður opin á verslunartíma Kirsuberjatrésins til 2.
apríl og Vala mun verða þar alla
virka daga frá kl. 15-17 og á laugardögum. Flestir skartgripirnir
eru til sölu.
GUN FRETTABLADIDIS

(VERT H¹LSMEN HEFUR SÅN SÁREINKENNI
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(LÎKKUM TIL AÈ SJ¹
GAMLA OG NÕJA KÒNNA
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(ENRÅETTA OG 3IGRÒN

VIÈ ERUM MEÈ OPIÈ FR¹ KL  TIL  ALLA VIRKA DAGA
OG FR¹  TIL  ¹ LAUGARDÎGUM

!ÖENA ¶ANGABAKKA  3ÅMI  

%34¡% ,!5$%2 0%2&%#4)/. 0%%,
%2 46%''*! 3+2%&! 3µ25-%¨&%2¨
3%- '%452 '%&)¨ 3!-! 2!.'52
/'  02«3%.4!
',9#/,)# -%¨
&%2¨  3.924)
34/&5

-EÈFERÈIN ER Å
TVEIMUR HLUTUM
B¾ÈI SEM MASKI SEM FJARL¾GIR VAR
LEGA DAUÈAR OG SKEMMDAR HÒÈ
FRUMUR OG ¹ AÈ ÎRVA ENSÅM HÒÈAR
INNAR TIL AÈ ENDURNÕJAST
4HERMAL FACIAL PEEL MASKINN ER L¹T
INN LIGGJA ¹ HÒÈINNI Å  MÅNÒTUR
¹ÈUR EN HANN ER SÅÈAN
FJARL¾GÈUR MEÈ #ALM
ING .EUTRALIZER PÒÈ
UNUM ¶¹ HITNAR MA
SKINN OG AUÈVELDAR
HREINSUN HÒÈARINNAR
UM LEIÈ OG ÖEIR KOMA ¹
EÈLILEGU SÕRUSTIGI -EÈ
FERÈINA M¹ FRAMKV¾MA
EINU SINNI Å VIKU
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Frí heimsending
um allan heim
Viðskiptavinir Branten.com fá
vörur sínar sendar ókeypis.
Branten.com er sænsk vefverslun
með gott úrval af fatnaði og fylgihlutum á karla og konur. Það sem
meira er, viðskiptavinirnir fá vöruna senda heim sér að kostnaðarlausu. Gildir þá einu hvar þeir eru
búsettir í heiminum.
Vefverslunin selur bæði þekkt
og vönduð vörumerki, eins og
Baum und Pferdgarten, og föt eftir
unga og upprennandi hönnuði.

Leikur einn er að versla á Branten.com. Maður getur valið vörumerki vinstra megin á henni til
að fá allar vörur undir því merki.
Svo er hægt að skoða tiltekna
vöru nánar með því að smella á
hana. Með því að smella á „add to
shopping bag“ fer varan í verslunarkörfu.
Þegar maður hefur verslað,
þarf maður að skrá sig sem notanda áður en borgað er fyrir vöruna. Að svo búnu tekur aðeins
nokkra daga þar til varan berst á
leiðarenda.
RVE

.µ*!2 6®252
5LLAR
STUTTK¹PUR
SVARTAR OG GR¹AR

"ËMULLAR

"RANTENCOM SELUR MEÈAL ANNARS FÎT FR¹
"AUM UND 0FERDGARTEN

SVART OG BEIGE

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

6ESTIN ERU VINS¾L NÒNA ¶ETTA ER ÒR
ULLARGARNINU !LPAKKA FR¹ 3ANDNES OG
PRJËNAÈ ¹ PRJËNA NR 

Ótal möguleikar í prjónaskapnum

„Vestin eru heit núna og í nýja
blaðinu okkar eru nokkrar
vestisuppskriftir. Kannski er
það þess vegna sem blaðið
rýkur út og stoppar ekki í búðunum,“ segir ritstjórinn Auður
Kristinsdóttir
glaðlega og
kveðst finna
fyrir síauknum áhuga á
prjónaskap
í landinu. Í
formála hins
nýja blaðs
bendir hún
líka á að
prjónaskapur
(EKLUÈ PEYSA ÒR
bjóði upp á
+ITTEN -OHAIR
óþrjótandi
HEKLUÈ MEÈ
möguleika því
HEKLUN¹L NR 
þótt prjónahefðin sem
slík sé gömul og rótgróin þá
geti hún fylgt tískunni á hverjum tíma. Þar komi til nútímaleg
hönnun og
vönduð framleiðsla garns
og uppskrifta.
Það er fyrirtækið Tinna
(www.tinna.
is) sem gefur
prjónablaðið Ýr út og
0EYSA ÒR NÕJA -ER
kynnir nú líka INËULLARGARNINU
til sögunnar
%ASY PRJËNUÈ ¹
nýjar tegundir PRJËNA NÒMER 
garns, Easy og
Alpaka. Báðar eru úr 100% ull.
Easy er gróf 100% merinóull,
sérlega mjúk og Alpakka er
einnig lungamjúkt og drjúgt
garn enda úr ull af lamadýri.
Heimkynni þess eru meðal
annars í háfjöllum Bólivíu.
Auður hvetur foreldra og aðra
uppalendur til að kenna börnum
og unglingum prjón og hekl.
„Það er svo gaman fyrir krakka
að kunna þessa hluti,“ segir hún.
„Auk þess eflir það sköpunargáfu þeirra og sjálfstraust og er
því forvörn til framtíðar.“
GUN

ROYAL

Prjónablaðið Ýr nr. 37 er
komið út, fullt af flottum
uppskriftum fyrir bæði fullorðna og börn.

Kafﬁð frá Te & Kafﬁ
  " # !   #
  ""$#$ 
    

stundin - bragðið - stemningin
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!LOA VERA JURTIN ER BR¹ÈNAUÈSYNLEG ¹ ÎLL HEIMILI *URTIN
GERIR UNDRAVERK FYRIR LÅTIL BRUNAS¹R OG ER GËÈ Å ELDHÒSGLUGGANN
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-YNDIN HEFUR FYLGT (EIÈU SÅÈAN
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Magnaða moppuskaftið
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Dagar gömlu skúringarfötunnar eru taldir

Skúringarfatan úr sögunni
Alltaf tilbúið til notkunnar
Gólﬁn þorna á augabragði
Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan – Byko
Pottar og prik Akureyri
Áfangar Keﬂavík – Brimnes Vestmannaeyjum
Fjarðarkaup – Litabúðin Ólafsvík – Parket og gólf – Rými
SR byggingavörur Sigluﬁrði – Rafsjá Sauðárkróki – Skipavík
Stykkishólmi – Nesbakki Neskaupstað. Heildsöludreiﬁng: Ræstivörur ehf.

Myndin fannst í nytjagámi
Ragnheiður Eiríksdóttir, söngkona, útvarpskona og frambjóðandi, segist ekki þurfa
marga hluti til að gera heimilið
að notalegum stað.
„Ég myndi segja að það væru
þrír hlutir sem ég gæti líklega
ekki verið án og búa til heimili fyrir mér en það er kaffivélin
mín, blandarinn og mynd sem ég
er með uppi á vegg í stofunni hjá
mér,“ segir Heiða.
Myndina, sem er eftirprentun

Glæsilegir gólfvasar
á sprengiverði
30-80% afsSláttur
A Ð E I N nnudag

laugardag og su

af málverki eftir Edward Hopper,
er Heiða búin að eiga síðan 2003.
„Ég var að flytja og var að henda
einhverju dóti í nytjagám þegar
ég sá þessa mynd. Ég bara varð að
eignast hana þannig að ég byrjaði
á því að tékka á því hvenær gámurinn yrði losaður og hringdi svo
í Góða hirðinn og fékk þann sem
var að vinna til að lofa mér því að
hann myndi hringja í mig þegar
myndin kæmi til þeirra. Hún er
búin að vera uppi á vegg hjá mér
síðan þá nema þegar ég var í útlöndum í ellefu mánuði og hún fór

- föstudaga 10-18
Opið mánudaga
laugardaga og sunnudaga 11-18

Ármúla 42 · Sími 895 8966

EMILIA FRETTABLADIDIS
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'RENISPROTALÒS #INARIA PILICORNIS
Cinaria pilicornis er eina tegundin af grenisprotalúsarætt sem
finnst hér á landi og er lúsin algeng um allt land. Grenisprotalús er allt að 5 mm löng, brún
eða grágræn að lit. Karldýrið er
aðeins um 2 mm að lengd og er
blágræn á lit. Grenisprotalús er
ýmist vængjuð eða vænglaus.
Lýsnar klekjast út á vorin áður
en trén springa út og skríða út á
grenisprotana til að sjúga næringu úr trjánum. Þær skilja eftir
sig saur á laufblöðum. Saurinn er
sykurríkur og kallaður hunangsdögg. Saurinn veldur því að það
lokast fyrir öndun laufblaðanna
sem verða límkennd og hrein
gróðrarstía fyrir svarta sníkjusveppi (Lúsasvertu, Fumago
vagans). Best er að úða að vori
þegar lúsarinnar verður vart og
á haustin áður en hún verpir.

6ARNAÈARORÈ
Þegar fólk þarf að fá til sín meindýraeyði eða garðúðara, þá skal
alltaf óska eftir að fá að sjá
starfsskírteini, útgefið af Umhverfisstofnun og eiturefnaleyfi, gefið út af lögreglustjóra/
sýslumanni og það mikilvægasta

Fjölbreytt úrvðairl
Margar stær

í pössun til mömmu. Ég hef flutt
þrisvar sinnum á þessum tíma og
það fyrsta sem ég geri alltaf þegar
ég flyt á nýjan stað er að hengja
myndina upp í stofunni og þá er ég
formlega flutt inn.“
Heiða segist vera svo hrifin af
myndinni að hún sé farin að stefna
á að eignast frummyndina. „Ég
ætla mér að eignast hana þó að ég
þurfi að verða milljónamæringur
til þess. Ef ég byrja að spara núna
get ég kannski eignast hana um
sjötugt,“ segir hún og hlær.

er að viðkomandi hafi starfsleyfi
frá viðkomandi sveitarfélagi.
Ein og sér hafa starfsréttindi
meindýraeyða og garðúðara ekkert gildi. Athugaðu hvort öll skírteini séu í gildi.
Félagar í Félagi meindýraeyða
eru með félagsskírteini á sér.
Fáðu alltaf nótu vegna viðskiptanna. Réttindi meindýraeyða og
garðúðara frá erlendum ríkjum
og félagasamtökum gilda ekki á
Íslandi.
Heimildir:
Upplýsingar og fróðleikur um
meindýr og varnir 2004.
Meindýr í húsum og gróðri 1944
Lesendum fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á netfangið: gudmunduroli@simnet.is

5MHVERFISV¾N HÎNNUN Å %XË
.Ò ÖEGAR ALLIR ERU AÈ HUGSA UM UMHVERF
IÈ OG ¹HRIFIN SEM FRAMLEIÈSLA ¹ ÕMSUM
HLUTUM HEFUR ¹ ÖAÈ ER GAMAN AÈ REK
AST ¹ FAGRA MUNI SEM TAKA TILLIT TIL UM
HVERFISINS ¥ %XË Å &AXAFENI F¾ST ÖESSI
SKEMMTILEGA GLERSK¹L OG UNDIRSK¹L EN
B¹ÈAR ERU Ö¾R UNNAR ÒR ENDURUNNU
GLERI 3K¹LIN ER FALLEG SEM KERTA
STJAKI EÈA SEM LÅTILL KAFFIBOLLI
3T¾RRI DISKAR ¹SAMT ÖESS
ARI SK¹L OG UNDIRSK¹L F¹ST Å
NOKKRUM LITUM
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&RANSKIR DAGAR HAFA STAÈIÈ YFIR Å VERSLUNUM ¹ ,AUGAVEGINUM OG 3KËLAVÎRÈUSTÅG ¶EIM
LÕKUR Å DAG

Frönskum dögum
lýkur í miðbænum
Franskur plötusnúður leikur
við lok franskra daga á Domo
í kvöld.
Frönskum dögum á Laugavegi
og Skólavörðustíg lýkur um helgina. Dagarnir voru skipulagðir af
Fransk-íslenska viðskiptaráðinu í
því skyni að kynna franskar vörur
sem seldar eru á Íslandi. Frönsku
dagarnir eru hluti af frönsku hátíðinni Pourquoi Pas? – Franskt
vor á Íslandi sem lýkur um miðjan maí.
Á síðustu tíu dögum hafa yfir
tuttugu verslanir sýnt franskan
varning í gluggum sínum og verið

«DÕRAR STRENGJA
GARDÅNUR
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3TRENGJAGARDÅNUR HAFA ¹TT MIKLUM
VINS¾LDUM AÈ FAGNA UNDANFARIÈ OG
Ö¾R M¹ SJ¹ VÅÈA B¾ÈI Å VERSLUNUM
OG ¹ HEIMILUM
¶AU SEM HAFA GAMAN AF AÈ VERSLA ¹
NETINU ¾TTU AÈ KYNNA SÁR ÒRVALIÈ AF
STRENGJAGARDÅNUM ÖAR EN ¹ VEFSÅÈU
VERSLUNARINNAR ,INENS N 4HINGS M¹
MEÈAL ANNARS FESTA KAUP ¹ FALLEGUM
STRENGJAGARDÅNUM ¹ VERÈI SEM EKKI
ÖEKKIST HÁR ¶AR KOSTA GARDÅNURN
AR FR¹   DÎLUM UPP Å   EN
ÖAÈ GERA FR¹ ÖÒSUND OG UPP Å FJËR
T¹N HUNDRUÈ KRËNUR OG FYRIR HVERJA
KEYPTA GARDÅNU F¾ST ÎNNUR ¹ 
PRËSENTA AFSL¾TTI
'ARDÅNURNAR ERU UM METRI ¹ BREIDD
OG Å MÎRGUM LITUM EN VEFSÅÈU BÒÈ
ARINNAR ER AÈ FINNA ¹ SLËÈINNI WWW
MHG
LNTCOM

með sérstök tilboð. Frönsku dagarnir hafa sýnt að sífellt fleiri fyrirtæki hafa augastað á íslenskum markaði, og innflutningur frá
Frakklandi hefur aukist um rúm
þrjátíu prósent tvö ár í röð. Innfluttar franskar vörur eru af ýmsu
tagi; snyrtivörur, bækur, fatnaður,
hin franska „baguette“ og aðrar
matvörur, hönnun, skartgripir og
barnafatnaður.
Ýmsir skemmtilegir viðburðir
voru í tengslum við franska daga,
þar á meðal hin ljúffenga matreiðsla Michelin-verðlaunakokksins Jean-Yves Johany á Hótel Holti,
og í kvöld mun franskur plötusnúður frá París leika á Domo.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Hvað er í matinn?
Nú er opið hjá okkur alla laugardaga
frá kl. 11:00 til 17:00

Tilboð dagsins!

Tilboð dagsins!

Rauðspretta með
rækjutopp á aðeins

Lambalundir
á aðeins

990.- Kr.kg

2.998.- Kr.kg

Nú hefur Fiskisaga og Gallerí Kjöt opnað nýja
og stórglæsilega verlsun að Búðarkór 1í Kópavogi.

6INS¾LAR GARDÅNUR SEM KOSTA UM 
KRËNUR Å "ANDARÅKJUNUM
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«VISSUFERÈIR SL¹ ALLTAF Å GEGN HJ¹ STARFSMÎNNUM FYRIRT¾KJA 3ÁRSTAK
LEGA ÖEGAR FARIÈ ER ¹ SËLARSTRÎND EÈA SKEMMTILEG STËRBORG SËTT HEIM

Leiguíbúðir í Kaupmannahöfn

Bjóðum upp á tvær glæsilegar 160 fm íbúðir til vikueða helgarleigu á Vesterbrogade í Kaupmannahöfn.
Hentar fjölskyldum, vina- og vinnuhópum afar vel.
Nánari upplýsingar að ﬁnna á: www.come2scandinavia.com

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.
Sími: +45 33 25 64 25 - Netfang: info@come2scandinavia.com
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"ELJUR ER EKKI ËALGENG SJËN ¹ GÎTUM STËRBORGA )NDLANDS ¶¾R ERU ¹LITNAR HEILÎG DÕR OG ÖVÅ SÕNA ÎKUMENN ÖEIM EINSTAKA TILLITS
SEMI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Mörg andlit Indlands
Á Indlandi er hægt að finna
allt.
Indland er að verða sífellt vinsælli ferðamannastaður hjá vesturlandabúum. Fólk ferðast þangað
í misjöfnum erindagjörðum enda
hefur þetta sjöunda stærsta land
í heimi (heildarflatarmál landsins
er 3.287.590 km²) upp á ótal margt
að bjóða.
Indland er sannkallað himnaríki fyrir áhugamenn um sögu og
byggingalist. Mannvirki á borð
við grafhýsið Taj Mahal í borginni Agra, moskan Masjid-i-Jahan
Numa, sem er sú stærsta í landinu,
höllin Rauða virkið í Delhi og Hlið
Indlands í Mumbai (áður Bombay) sameina þetta tvennt og eru
á meðal vinsælustu minnisvarða
landsins.
Skammt frá Hliði Indlands er
gott hótel í Taj-keðjunni, en nóg
er af íburðarmiklum hótelum í
Mumbai. Svo sem Hyatt-hótelin og
The Leela, þar sem aldrei er að vita
nema maður rekist á fræga kvikmyndastjörnu. Kvikmyndaiðnaður Indverja hefur nefnilega aðsetur í borginni og þekkist undir heitinu Bollywood, sem er samsetning
á orðunum Bombay og Hollywood.
Það er líka af nógu að taka fyrir
þá sem vilja sneiða hjá fjölsóttum
ferðamannastöðum. Til að mynda
er alltaf hægt að skella sér úr ysi
og þysi stórborgarlífsins í Mumbai, Agra og Delhi og út á landsbyggðina.
Kozhikode, öðru nafni Calicut, er
ein fallegasta borg Keralahéraðs á
vesturströnd Indlands, svo dæmi
sé tekið. Þar er gott að slappa af í
náttúrufegurðinni, fara í fljótsferð
um Kallai-fljótið og heimsækja
kryddmarkaðinn. Svo er alltaf
hægt að endurnæra líkama og sál
með því að skella sér í gott Ayurveda-nudd sem hefur verið iðkað
öldum saman á Indlandi.
Ævintýragjörnum ferðalöngum
er bent á náttúruskoðunarferðir,
en óvíða er dýralíf eins fjölskrúðugt og á Indlandi. Áætlað er að 88
þjóðgarðar og 490 verndarsvæði
séu í landinu. Hægt er að skella sér
í nokkura daga safaríferðir undir
öruggri handleiðslu fararstjóra og
skoða dýrin í náttúrulegum heimkynnum sínum. Pench-þjóðgarðurinn, sögusvið bókarinnar Frumskógarlífs, er mjög vinsæll en
hann er skammt frá borginni Nagpur sem er í landinu miðju.
Svo er hægt að fara á slóðir

)NDVERSK ALÖÕÈA PRÒÈBÒIN FYRIR UTAN 4AJ -AHAL &ERÈASTRAUMURINN ÖANGAÈ ER ËTRÒLEG
UR ENDA ÖYKIR GRAFHÕSIÈ VERA ¹ MEÈAL HELSTU FURÈUVERKA VERALDAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

,ÒXUSHËTEL )NDLANDS EIGA SÁR F¹A LÅKA
¥BURÈURINN ER Å ALGJÎRRI MËTSÎGN VIÈ
F¹T¾KTINA SEM ÖRÅFST Å KRINGUM ÖAU

,ANDSMENN DRÕGJA TEKJURNAR MEÈ
ÕMSUM H¾TTI ¹ )NDLANDI (ÁR SJ¹ST VEFN
AÈARMENN AÈ STÎRFUM

&2¡44!",!¨)¨'6!

móður Theresu í Kalkútta, en sagt
er að varla finnist sá staður í heimi
þar sem örbirgðin er meiri. Tilvalið fyrir þá sem vilja heimsækja
munaðarleysingjahæli og láta þar
gott af sér leiða. Fátæktin í borginni er svo ótrúleg að vestrænir
ferðalangar sem hafa áður dvalið
á lúxushótelum í Mumbai og Delhi
trúa því varla að andstæðurnar
geti verið svona miklar í einu og
sama landinu. Land andstæðna er
aftur á móti eitt viðurnefni Indlands og ferð til Kalkútta staðfestir það.
Þegar maður hefur fengið nóg
af ævintýramennsku er alltaf
hægt að leita aftur í vestræna afþreyingu. Goa í Konkan-héraði á
vesturströnd landsins er einn vinsælasti áfangastaður vestrænna
ferðalanga, enda er þar allt til alls.
Goa er þekkt fyrir villt næturlíf,
fjölskrúðugt gróðurlíf og fallegar
strendur. Ekki má gleyma nuddi,
en tilvalið er að láta nudda sig
undir berum himni í náttúrufegurðinni. Tilvalin endalok á góðu
ferðalagi.
ROALD FRETTABLADIDIS

4AJ -AHAL Å BORGINNI !GRA ER FJÎLSËTT AF
VESTR¾NUM FERÈALÎNGUM +EISARINN
3HAH *EHAN   LÁT REISA ÖAÈ TIL
AÈ HEIÈRA MINNINGU EIGINKONU SINNAR
&2¡44!",!¨)¨'6!
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'ULLMOLI -INI COOPER 3 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖÒSUND SETT VERÈ   MILLJ
5PPL Å SÅMA  

*EEP 7RANGLER    HARDTOPP OG
BL¾JA NÕ SKOÈAÈUR k F¾ST ¹  ÖÒS
STGR  

4IL SÎLU GULLFALLEGUR ,ANCRUISER '8
RG k  M EK  Ö  ÖREPA SSKJ
DÅSELVÁL H¹ KRËMGRIND LJËSKASTARAR
SPOILER DR¹TTARKRËKUR GLUGGAVINDHLÅFAR
FILMA Å RÒÈUM HÒDDMERKI "EIN SALA
5PPL Å S  

/PEL !STRA  EK  ÖÒS KM 
DYRA  GÅRA #$ L¹N  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS ÒT  

4OYOTA 2AV   EK  Ö KM ,¹N
 Ö 6ERÈ 

.ISSAN 0ATROL  4URBO DISEL ¹RGl
l EK ÖKM V Ö 3  
'UÈMUNDUR

2ENAULT ,AGUNA )) .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(YUNDA 3ANTA &E   6  EK  Ö
KM $6$ 33+ 8 OFL ,¹N 
6ERÈ 

"ÅLASALANIS
3TËRHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3ÅMI  
3ÅMI  OG 
WWWBILASALANIS

(UMMER ( 3PORT %INN MEÈ ÎLLU 5PPL
Å S  

--# ,ANCER  EK  ÖÒS KM  b
¹LFELGUR #$ SPOILER SETT VERÈ  L¹N
 TILBOÈ  ÖÒS ÒT LITLA BÅLASALAN
 
.ISSAN DOUBLE CAP k m BREYTTUR
EK  ÖÒS "ÅLL Å GËÈU STANDI &¾ST ¹
TILBOÈI  ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU

&ORD &  (ARLEY $AVIDSSON ¹RG k
%K  ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ   M
VSK 5PPL Å S  

.ISSAN 0ATROL %LEGANCE m .ÕSK
 KM  Ö 3SK LEÈUR LÒGA OG FL
VERÈ  ¹HV  ATH SKIPTI 

- "ENZ #OMPRESSOR #,+  ¹RG k
EK  Ö SSKJ ER ELIGANT 4ÅPA ll !-'
FELGUR V  Ö 3   3IGGI

&ORD %XCURSION  EK  ÖÒS KM
¹SETT  L¹N  4ILBOÈ  ÖÒS
ÒT  

'ALANT  EK  Ö SK DR¹TTARK
FILMUR .Õ TÅMAREIM BREMSUR HV 
Ö SETT  TILBOÈ ËSKAST 5PPL Å SÅMA
 
4OYOTA ,AND #RUISER  NÕSK 
KM  Ö SSK¹LFE OG FL VERÈ 
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&ORD %XPLORER ,IMITED   6 EKINN
 Ö KM  MANNA SVART LEÈUR TOPP
LÒGA $6$ EINN MEÈ ÎLLU 6ERÈ 
4ILBOÈ  &YRSTA GREIÈSLA Å MAÅ 3
 

4OYOTA !VENSIS 4URBO $IESEL ¹RGERÈ
 EKINN  Ö KM BEINSKIPTUR
VERÈ  L¹N  AFB  Ö ¹
M¹N SKIPTI KOMA EKKI TIL GREINA UPPL
 
&ORD &  ,ARIAT   $IESEL ¹RG 
EKINN  Ö KM4OPPLUGA ,EÈUR 'ËÈUR
BÅLL 6ERÈ   63+ 3 0LUS 'ALLERY EHF
 

$/$'% $52!.'/ ,4$  HEMI NÕSK
 KM Ö SSK LEÈUR ¹LFE LÒGA OG
FL VERÈ Ö

4IL SÎLU &ORD %CONOLINE 6 k ¹RG «SKA
EFTIR TILBOÈUM 5PPL Å S   *ËN
!5$) !  (Î &¾ST GEGN
YFIRTÎKU ¹ L¹NI   %K
 Ö 5PPL Å S  

-)435")3() 0!*%2/ $)$ $)3%, NÕSK
 KM  SSK¹LFE SËLLÒGA LEÈUR OG
FL VERÈ Ö ATH SKIPTI

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA  3EDAN ¹RG
k 5PPL Å S  

67 0ASSAT 3TATION  4URBO %K Ö
HÎ 8ENON AÈGSTÕRI KRËKUR )POD
TENGI 6  ÖÒS SKIPTI ¹ ËDÕRARI 3
 
3ANTA &E k %K Ö 6  Ö 4ILBOÈ
 Ö !TH ËDÕRARI 3  

3KODA /KTAVIA 4$) X ¹RG  EKINN
 ÖÒS 3UMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM
5PPLÕSINGAR Å S  

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k EK  ÖÒS
5PPL Å S  

4OYOTA ,AND #RUISER 68  ¹RG k %K
Ö "ENSÅN 6EL MEÈ FARINN 3UMAR OG
VETRARDEKK %INN EIGANDI 6ERÈ Ö
5PPL Å S  

#HEVROLET STEP VAN  EK AÈEINS
 ÖÒS MÅLUR 4ILBOÈ AÈEINS  ÖÒS
STGR  

4OYOTA !VENSIS ¹RG k %K Ö 3UMAR
OG VETRARDEKK 4OPPEINTAK SETT 
Ö 5PPL Å S  

--# ,ANCER  X EK  ÖÒS
'ËÈUR BÅLL 4ILBOÈ  ÖÒS  

4OYOTA 2AV 68 ¹RGl EK  Ö
"EINSKIPTUR #RUISE CONTROL LEÈUR OFL
AUKAHLUTIR 6ERÈ  Ö 3  

2ANGE 2OVER 3PORT (3% NÕSK 
KM  Ö ,EÈUR LÒGA ¹LFE OG MM FL
,¾KKAÈ VERÈ  Ö !TH SKIPTI

"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

.ÕJA BÅLAHÎLLIN
%IRHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWNOTADIRBILARIS

4IL SÎLU 76 4RANSPORTER 4 
EK 4$)   VSK BÅLL HV
 6ERÈ  3ÅMI 


6OLVO 6 STATION ¹RG  EKINN 
ÖÒS  VÁL 6ERÈ  ÖÒS ,¹N GETUR
FYLGT 5PPL Å S  

&ORD %SCORT  EK  ÖÒS KM 
DYRA  GÅRA 4ILBOÈ  ÖÒS  

,ANDROVER $ISCOVERY  $ÅSEL RG
 3ERIES 4$ %K  Ö KM
«BREYTTUR -IKIÈ AF AUKABÒNAÈI  6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å  
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3UBARU )MPREZA '8 SSK RG k %K
 Ö .Õ NAGLAD SETT Ö 5PPL Å S
 
/PEL !STRA ¹RG k %K  ÖÒS 6ERÈ
TILBOÈ 5PPL Å S     
4OYOTA !IGO ¹RG k EK  Ö YFIRTAKA ¹
 L¹NI 3  
.ISSAN 3ENTRA ¹RGl  DYRA %K Ö
6ERÈ  Ö 3K k 3  
.ISSAN 4ERRANO  BEINSK m
BREYTTUR SËLLÒGA KRËMGRIND OMFL
4OPP EINTAK EK AÈEINS  Ö 6 Ö
¹HV  Ö 3  

2ANGE 2OVER (3% DÅSEL ¹RG  %K
 Ö .Õ NEGLD VETRARD %INNIG HEIL
S¹RSD $R¹TTARKRËKUR TÎLVUKUBBUR 6ERÈ
  M 5PPL Å S  

--# %CLIPSE ¹RG k EK  Ö MÅLUR 3KO
k 6ERÈTILBOÈ  Ö 3  

  ÖÒS

4OYOTA COROLLA ¹RG k EK  ÖÒS 6EL
MEÈ FARINN BÅLL 3KOÈAÈUR k SETT
VERÈ  ÖÒS 3  

&REELANDER   KM 4OPPLÒGA
LEÈURS¾TI -JÎG FALLEGUR DEKUR BÅLL S
 

/PEL !STRA CC k ¹RGERÈ KEYRÈUR
 ÖÒS 9FIRTAKA ¹ L¹NI MÎGULEG 3


  ÖÒS
$AEWOO 4ACUMA  CDX RG 
%KINN  Ö SK b G 3MURBËK NÕ
TÅMAREIM !ÈEINS  ÖÒS ÒT YFIRTAKA
¹ MJÎG HAGST¾ÈU L¹NI 5PPL Å S 


 L¹N 4OPP EINTAK

.ISSAN 4ERRANOl 6  L %K AÈEINS
 Ö KM VÎKVAST VELTIST RAFM Å
RÒÈUM SPEGLAR GLERTOPPL HITI I S¾TUM
3TILLANL FJÎÈRUN HÎFUÈP AFTAN ¹LFELG
(RAÈASTILLIR PLUSS ¹KL¾ÈI OMFL -JÎG
HEILLEGUR OG GËÈUR BÅLL Å FÅNU STANDI
6ERÈTILB 5PPLÅ S     

&ORD %SCORT   #,8 k EK  ÖÒS 3K
k 6ERÈ  ÖÒS 3  

67 'OLF ¹RG k %K  ÖÒS ¶ARNAST
SM¹ LAGF¾RINGU ¹ LAKKI FRAMMBRETTI
OG AFTURHURÈ 6  Ö 3TAÈGREITT 3
 
4IL SÎLU 0LYMOUTH ¹RG  Å MJÎG GËÈU
STANDI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 ÖÒS STAÈGREITT

(YNDAI 'ETZ 3PORT  3KR 
"EINSK FILMUR TOPPLÒGA  HÎ -JÎG
VEL FARINN 6ERÈ  Ö 3  

%XPLORER 8,4 k EK  KM 
MANNA VERÈ !ÈEINS  Ö 5PPL Å
S  

4OYOTA ,ANDCRUISER  '8  EK
 Ö BREYTTUR FYRIR m SJ¹LFSKIPTUR
KRËKUR KRËMGRIND AÈ FRAMAN FILMUR
FJARSTSAML¾S OFL SETT VERÈ   Ö
3TENDUR UM HELGINA HJ¹ "ERNHARD NOT
UÈUM S  

$AEWOO .UBIRA k   NÕSK NÕ TÅMA
REIM 6ERÈ  ÖÒS 3  
4OYOTA !VENSINS 3" ¹RGl EK
INN  Ö SKOÈAÈUR k SJ¹LFSK HEIL
S¹RSDEKK DR¹TTARKR NÕ TÅMAREIM 6ERÈ
 Ö 5PPL S  

&ORD &OCUS ¹RG    'ULUR
KEYRÈUR  ÖÒS 9FIRFARINN HJ¹ "RIMBORG
Å FYRRA "ÅLL Å MJÎG GËÈU STANDI 6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA GSM  
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3K k 6ERÈ  ÖÒS 5PPL ¥ S 

.ISSAN 4ERRANO ,UXURY ¹RG k %K  Ö
m BREYTTUR 6ERÈ  MILLJ 4OPPBÅLL 5PPL
Å S  
+ANGOO k EK  ÖÒS MDR¹TTARKRËK
HV  ÖÒS  ÖM¹N 3  

 L¹N 3KODA /CTAVIA k EK 
ÖÒS ,ISTAVERÈ  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 3  
$ODGE 2AM -EGA #AP  ,ARAMIE
$IESEL ¹RG  EKINN  Ö KM 'ËÈUR
"ÅLL 3  

"-7 ) ¹RG  EK  !LLT RAF
DRIFIÈ TÎLVUMIÈSTÎÈ TOPPL SÅMI NÕJAR
FELGUR OG FL %R Å MJÎG GËÈU ¹STANDI 6ERÈ
 ÖÒS    

--# 0AJERO  ',8 DÅSEL TURBO k TIL
SÎLU 3J¹LFSKIPTUR %KINN Ö SETTVERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  

4IL SÎLU 0OLO k EK  Ö SJ¹LFSK 6ERÈ
 EÈA TILBOÈ --# #ARISMA k
EK  Ö 6ERÈ  EÈA TILBOÈ
3ÅMI   EFTIR KL 

(ONDA #IVIC V TEC k 3KOÈAÈUR k
¶ARFNAST SM¹ LAGF¾RINGAR ¹ BODY
 KR STGR 3ÅMI   
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KM #ENA   KR 4EL  

4IL SÎLU .ISSAN -ICRA ¹RGm EKINN 
ÖÒS NÕ TÅMAREIM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

4IL SÎLU 9AMAHA "LASTER  RG k
,ÅTIÈ NOTAÈ 6ERÈ  ÖÒS 3  

2ENAULT  k SK k BÅLL Å GËÈU STANDI
NÕKOMINN AF VERKST¾ÈI ÒR YFIRFERÈ 6ERÈ
 3ÅMI  

$AIHATSU 3IRION ¹RG k AÈEINS KLESSTUR
AÈ FRAMAN %K  ÖÒS 5PPL Å S 


.ISSAN 3UNNY k X EK  Ö SK
6 ÖÒS $ODGE 3TRATUS k EK  Ö
SK 6  Ö 3  
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¹RG k %KINN  ÖÒS 'ËÈUR VINNUB
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HALLA FÉKK 43 SKEYTI –
FLEST AF ÖLLUM Í BEKKNUM!
Heillaskeyti á fermingardaginn er persónuleg leið til að tjá vináttu
og væntumþykju. Sendu skeyti - farðu inn á www.postur.is
eða hringdu í síma 1446. Einfalt og skemmtilegt!

Brauð á fermingarborðið
Uppskriftir að þremur
brauðréttum
BLS. 4
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Boðskort eftir þörfum
„Hér hjá Gutenberg erum við
með sex eða sjö tegundir boðskorta sem fólk getur valið fyrir
eigin myndir og texta. Svo
eigum við líka sýnishorn af
kortum sem hafa verið framleidd í gegnum tíðina og úr
þeim getur fólk valið líka.
Þannig er auðvelt að endurgera
kort sem hafa verið gerð áður.
Viðskiptavinir eiga einnig kost
á því að hanna boðskortið sjálfir eða í samvinnu við hönnuði
okkar en svo sjáum við um að
ganga frá þeim og prenta þau
út. Kortin eru sniðin að þörfum
hvers og eins þannig að það er
allt hægt í þessu,“ segir Sigurður Björn Blöndal markaðsstjóri.
Hjá Gutenberg eru einnig
fáanlegar fallegar gestabækur
með áletrun að eigin vali, þar
má láta prenta á servíettur og
einnig er boðið upp á þá þjónustu að senda kortin út. Þetta
þykir mörgum góður kostur því
oft er í mörgu að snúast fyrir
fermingar.
Varðandi fyrirvara á prentun boðskorta segir Sigurður
Björn að ágætt sé að fólk gefi

sér tvo til þrjá daga, en ef allt
er komið á síðasta snúning í
fermingarundirbúningi þá er
hugsanlega hægt að bjarga
fólki fyrir horn.
„Mörgum þykir til dæmis
mjög hentugt að láta okkur sjá
um að senda kortin út. Þá
kemur viðskiptavinurinn með
excel-skjal þar sem í er að finna
nöfn gestanna og heimilisföng.
Þetta er svo prentað á bakhlið
boðskortsins og við sendum
það til viðkomandi. Allt sem
sparar fólki tíma við undirbúning ferminga er yfirleitt kærkomið,“ segir Sigurður Björn.
Hvað varðar kostnað á slíkri
prentun má nefna sem dæmi að
21x10,5 stórt boðskort með
áletrun á annarri hliðinni kostar 15.000 krónur séu fimmtíu
kort keypt. Innifalið í verðinu
er virðisaukaskattur og öll
umsýsla við kortagerðina. Einnig er hægt að hafa samband við
prentsmiðjuna og biðja um að
fá tilboð send með tölvupósti.
Meira um Gutenberg og
þjónustu fyrirtækisins má lesa
á vefsíðunni: www.gutenberg.
is.

Lilja Guðrún með armbandið góða sem hún fékk í fermingargjöf og gengur með enn þann dag í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vann fyrir fermingunni
Sigurður Björn Blöndal hjá Gutenberg-prentsmiðjunni segir marga foreldra
kjósa að fá alla þjónustu í kringum prentun á einum stað, enda í mörgu að
snúast við fermingarundirbúning.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir
leikkona skartaði nýstárlegri
greiðslu á fermingardaginn
sem allar mæður öfunduðu
hana af.
Vegna mikilla veikinda og fjárhagsörðugleika á heimili Lilju Guðrúnar Þorvaldsdóttur varð að fresta
fermingu hennar fram á haust.
„Mamma hafði verið að berjast við
krabbamein og pabbi hafði lent í
slysi. Á þessum tíma voru ekki
komnar neinar tryggingar og því
var róðurinn mjög erfiður,“ útskýrir Lilja Guðrún sem fór að vinna í
fiski um sumarið til að eiga fyrir
fermingunni. „Svo passaði ég öll
kvöld sem ég gat fyrir konurnar í
nágrenninu,“ segir Lilja Guðrún,
hlær góðlátlega og minnist fermingardagsins með mikilli gleði
þegar hann loks rann upp.
„Systir mín greiddi mér á
nýstárlegan hátt svo það vakti eftirtekt og aðdáun foreldra annarra
fermingarbarna,“ segir Lilja Guðrún en á þessum tíma voru íburðarmiklar greiðslur í hávegum hafðar

en Lilja skar sig úr. „Systir mín
setti í mig spöng sem á voru blóm
og mamma saumaði eitthvað til viðbótar í hana. Hún sneri henni öfugt
og þetta kom út eins og rosalega
flott hárskraut,“ segir Lilja Guðrún
og man vel þegar hinar mæðurnar
inntu hana eftir því hvert hún hefði
farið í hárgreiðslu. „Þegar ég svaraði því til að systir mín hefði greitt
mér þótti það ekki lengur jafnfínt,“
segir Lilja Guðrún og hlær. Fermingarbörnin í Kópavogskirkju í
árganginum 1950 voru það mörg að
fresta þurfti altarisgöngu sumra.
Það kom sér því ágætlega fyrir
Lilju að vera með hárgreiðsludömu
heima. „Ég var því alveg jafnfínt
greidd í altarisgöngunni eins og í
fermingunni.“
Lilja Guðrún skartaði fallegum
dimmbláum kjól með ofnu rósamynstri í fermingarveislunni.
„Mamma saumaði þennan kjól enda
saumaði hún allt á okkur krakkana.
Pabbi var sjómaður þegar ég var
lítil og keypti alltaf tískublöð og
efni á siglingum og mamma saumaði upp úr þessu bæði jakkaföt,
kjóla og úlpur,“ útskýrir Lilja Guð-

rún en veislan var haldin heima hjá
föðursystrum hennar sem bjuggu
saman í Sólheimum.
Lilja Guðrún fékk góðar gjafir
þennan dag. „Til dæmis ofboðslega
fallegt íslenskt silfurarmband frá
föðursystrum mínum sem ég geng
með enn þann dag í dag. Seinna
þegar ég var orðin eldri og farin að
vinna fyrir mér keypti ég mér
hring í stíl. Svo fékk ég silfurhálsmen með steini sem ég geng líka
með. Þetta er manni mjög kærkomið,“ segir Lilja Guðrún sem fannst
hún einstaklega fín eftir ferminguna enda fékk hún líka „babydoll“
náttföt, hárþurrku og náttslopp. „Á
þessum tíma var stórkostlegast af
öllu að fá gullúr og það fékk ég frá
foreldrum mínum og systkinum.“
Lilju Guðrúnu blöskrar íburður
fermingarveislna í dag. „Ég á sjálf
tvær dætur sem hafa fermst en
veislur þeirra voru fallegar og einfaldar. Fermingardagurinn líður
manni aldrei úr minni þegar maður
tekur mikinn þátt í að undirbúa
hann og gerir sitt til að hann geti
orðið að veruleika.“
solveig@frettabladid.is
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L RÁÐ FYRIR FERMINGUNA Verið ófeimin að biðja ættingja og
vini að baka og hjálpa til við fermingarundirbúninginn. Aðalatriðið er
að biðja tímanlega um greiðann.
Takið fermingarbarnið með þegar velja á kerti og servíettur. Flest
börn vilja fá að vera með í ráðum um skreytingar í sinni eigin veislu.
Ef bjóða á upp á kaffi og kökur í fermingarveislunni er sniðugt að
byrja strax í janúar að huga að bakstri. Veljið tertur sem auðvelt er að
setja í frysti og þær sem ekki þarf að skreyta mikið. Veljið fimm sortir
og bakið eina tertu hverja helgi og skellið í frysti. Sniðugra er að hafa
tegundirnar færri en fleiri og hafa frekar tvær kökur af hverri tegund.
Úr hverri tertu í venjulegri stærð fást 12 sneiðar. Mátulegt er að
reikna með þremur sneiðum á mann, þannig að auðvelt er að áætla
hversu mikið þarf að baka.
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Brauð á fermingarborð
Einhverra hluta vegna er það brauðmeti sem
hvað mest gengur á þegar sett er saman fjölbreytt veisluborð sem á að ná hylli allra aldurshópa.
Í fermingarveislum er aldurssamsetningin mjög
breið og margt sem þarf að hafa í huga við að ákveða
hvað skal hafa á boðstólum.
Hér eru uppskriftir að þremur brauðréttum sem
ganga hæglega með ólíkum réttum á hlaðborði. Annars vegar er um að ræða ostafyllt brauð með heilum
harðsoðnum eggjum en eggin eru skemmtileg viðbót
í nýbakað brauð. Hins vegar eru uppskriftir að tveim-

ur kjötfyllingum sem hægt er að nota á ýmsa vegu;
með smjördeigi jafnt sem gerdeigi og að sjálfsögðu
einnig fílódeigi ef vilji er fyrir. Fyllingarnar er hægt
að nota í rúllutertubrauð eða setja þær í tartalettur.
Jafnvel setja þær ofan á pítsubotna, strá osti yfir og
inn í ofn.
Það sem gerir það hins vegar hentugt að hafa
brauðmeti sem þetta á borðum er að það má undirbúa
allt fyrirfram. Fyllingarnar er hægt að gera daginn
áður, jafnvel setja þær í deigið, sbr. ef um snúða er að
ræða og baka á veisludaginn (einnig má undirbúa
þetta mun fyrr og hafa tilbúið í frystikistunni í nokkra
daga). Eggjabrauðið má sömuleiðis hafa tilbúið
kvöldið áður.

INNBAKAÐUR BBQKJÚKLINGUR

2 msk. olía
4 kjúklingabringur, skornar í litla bita
200 g salamipylsa eða önnur góð pylsa, skorin í smáa
bita
1 lítill laukur, fínt saxaður
2 hvítlauksrif, fínt söxuð
salt og cayennepipar
2 dl vatn
2 dl sæt BBQ-sósa
3 msk. steinselja, söxuð
5 msk. rifinn parmesanostur
1½ dl brauðmylsna
smjördeig eða gerdeig
Brúnið kjúklinginn í olíu á heitri pönnu í 2-3 mín.,
látið pylsuna saman við og steikið í 2 mín., þá laukinn og hvítlaukinn og svitið í 5 mín. Kryddið með
salti og cayenne-pipar eftir smekk. Hellið vatni á
pönnuna, BBQ-sósu, steinselju og osti og blandið
saman. Takið af hitanum og hrærið brauðmylsnu
saman við. Kælið.
Nú er margt hægt að gera – nota smjördeig eða
gerdeig; gera eina stóra rúllu úr smjördeigi til að

baka heila og skera í sneiðar, sbr. á myndinni, (þ.e.
setja blönduna á mitt deigið og rúlla því saman)
eða gera litla snúða úr gerdeigi sem flatt er út,
blandan smurð á deigið og rúllað upp . Einnig er
hægt að setja blönduna í tartalettur eða litlar
smjördeigsskeljar sem fást í stórmörkuðum eða
setja inn í rúllutertubrauð. Bakið við 200 gráður
þar til deigið/brauðið er gullið. (Magn sbr. í 2 rúllutertubrauð eða í um 25 snúða).

OSTAFYLLT EGGJABRAUÐ
Gerdeig (mæli með að nota uppskrift að deigi
sem þið þekkið og hafið gert áður. Ef hugað að
þægindum þá er gott að kaupa deigið tilbúið í
bakaríium)

6 harðsoðin egg
200 g skinka, hráskinka, steikt beikon eða salami
250 g smurostur að eigin vali
1 mosarellakúla, skorin í smáa bita
100 reyktur ostur, skorinn í smáa bita

INNBAKAÐ HAKK Í SÆTRI CHILLÍSÓSU

450 g nautahakk
125 g beikonbitar
1 msk. olía
1 stór laukur, smátt saxaður
2 hvítlauksrif, smátt söxuð
2 msk. tómatpasta/púrra
1 msk. söxuð basilíka
salt og chillíduft
SÆT CHILLÍSÓSA:

200 g niðursoðnir, saxaðir tómatar
1 dl sæt chillísósa
safi úr einu lime
1 msk. púðursykur
chillípipar eftir smekk
Mýkið lauk og hvítlauk í olíu á pönnu, hrærið
hakkið og beikonbitana saman við og látið brúnast. Þegar það fer að gerast er tómatpúrran
hrærð saman við ásamt basilíku. Smakkið til
með salti og chillídufti. Látið kólna. Setjið í matvinnsluvél og maukið örlítið, til að hakkið og
beikonið blandist betur saman og eins verður
það áferðarfallegra og gott að eiga við þegar
sett er í snúða. Hrærið saman allt hráefnið í
sætu chillísósuna. Blandið saman við hakkið.
Nú er margt hægt að gera (sbr. í uppskriftinni að bbq-kjúklingnum).

Fletjið út deigið í langa og beina lengju, um 20
cm breiða. Smyrjið það með smurostinum. Stráið skinku eða öðru áleggi í eina, beina röð eftir
miðju deiginu, um 5 cm breiða. Þá mosarellaostinum og þeim reykta. Setjið heil, harðsoðin
egg í röð ofan á ostinn og áleggið, hafið jafnt bil
á milli þeirra. Rúllið deigið upp, þ.e. lokið því
yfir eggjablönduna. Setjið upprúllað deigið í
hringlaga bökunarform, formkökuform með
staut í miðjunni, og festið endana vel saman.
Bakið við 180 gráða hita í 40-50 mín. eða þar til
deigið er gullið og osturinn vel bráðinn.
Umsjón og eldamennska: Halla Bára Gestsdóttir
Myndir: Gunnar Sverrisson

GEFÐU BAKPOKAELDFLAUG
Í FERMINGARGJÖF

Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR HÆGT AÐ GERA MIKLU MEIRA VIÐ PENINGINN.
Framtíðarreikningur er fermingargjöf sem verður verðmætari með hverju ári. Reikningurinn ber
hæstu sparivexti bankans og þar að auki bætum við 2.000 kr. við hverja gjöf upp á 5.000 kr. eða meira.*
Framtíðarreikningurinn fæst í næsta útibúi Glitnis og á glitnir.is
* Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að ﬁmm sinnum fyrir hvern einstakling.
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Ekkert plat þótt fermingin sé 1. aprSiðbótarmenn fóru að tengja uppfræðslu í kristinni trú við undirbúning
fyrir fermingar.

Upphaf ferminga
Fermingar eru ungdómsvígslur
og sem slíkar líklegast jafngamlar
mannlegu samfélagi.
Í byrjun var fermingin ekki
aðgreind frá skírn. Það gerðist
ekki fyrr en á 12. öld, þegar hún
varð gerð að sérstöku sakramenti.
Siðbótarmenn á 16. öld sáu hins
vegar ástæðu til að afnema ferminguna sem sakramenti þegar þeir
endurskipulögðu kirkjuna. Ástæðan var sú að þeim þótti hún skyggja
á skírnina.
Á móti fóru siðbótarmenn að
tengja uppfræðslu í kristinni trú
við undirbúning undir fermingarathöfn og meðtöku heilags kvöldmáltíðarsakraments við guðsþjónustu.
Segja má að fræðslan hafi í
tímans rás orðið órjúfanlegur
hluti af undirbúningi fyrir fermingar innan kirkjunnar. Fermingarfræðsla kirkjunnar miðar nú að
því að undirbúa unglinga fyrir
inngöngu í heim hinna fullorðnu
með kristna lífsskoðun að leiðarljósi.
(Heimild: visindavefur.is)

Eitt þeirra barna sem fermist í
Bjarnarneskirkju í Hornafirði á
pálmasunnudag
er
Sigurður
Ragnarsson í Akurnesi. Hann brá
sér í bæinn um síðustu helgi til að
festa kaup á skóm fyrir ferminguna en jakkaföt var hann búinn
að kaupa í versluninni Lóninu á
Höfn. Fréttablaðið rakst á hann í
Kringlunni ásamt Önnu Lilju
systur sinni, búinn að finna skó í
Skór.is sem honum leist vel á „Ég
hugsa líka að Björg frænka okkar
verði ánægð, þeir eru svo fínir,“
segir Anna Lilja. „Henni fannst
að ég hefði átt að velja mér lakkskó þegar ég fermdist.“
Þegar farið er að spjalla við
Sigurð kemur í ljós að það var
fleira en fermingarskórnir sem
drógu hann til borgarinnar því
íþróttavörubúðirnar heilla. „Fótboltinn er aðaláhugamálið mitt
og ég hef verið að skoða bæði
takkaskó og markmannshanska,“
segir hann brosandi. Hann kveðst
hafa æft fótbolta í sjö ár og skipa
nú stöðu markmanns í fjórða
flokki hjá Sindra sem er farinn
að spila 11 manna bolta á stórum
völlum. Áhuginn liggur víðar því
drengurinn hefur líka gaman af
búskap. „Ég fer yfirleitt í fjárhúsin á hverjum degi ef ég fer
ekki út á Höfn á æfingar,“ segir
hann.
Sigurður er yngstur níu systkina. Hann á von á mörgum gest-

um í fermingarveisluna sem
haldin verður heima. „Það koma
líklega milli 100 og 150 gestir,
þannig hefur það alltaf verið,“
segir hann og kveðst muna eftir
fermingum tveggja bræðra sinna
sem eru næstir honum í aldri.
Hann telur að haldið verði í þær
hefðir að bjóða upp á kaffihlaðborð með heimabökuðum kökum
og aðspurður segir hann skyrtertu með perum í mestu uppáhaldi hjá honum.
Þar sem pálmasunnudag í ár
ber upp á 1. apríl er Sigurður
spurður í gamni hvort þetta verði
nokkuð platferming. Þá hlær
hann og svarar: „Nei, ég vona
ekki og held það séu engar líkur á
því.“ Hann kveðst hafa gengið
reglulega til prestsins í vetur þar
sem farið var yfir kafla úr bókinni Líf með Jesú. Einnig er hann
langt kominn með að læra sálmana sem honum voru settir fyrir
en messuskyldan er aðeins að
þvælast fyrir. „Við eigum að fara
í tíu messur yfir veturinn og ég
náði fimm fyrir áramót en hef
verið aðeins latari upp á síðkastið,“ segir hann en kveðst samt
ágætlega trúaður.
gun@frettabladid.is

Sigurður Ragnarsson fann fína fermingarskó í Kringlunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/HRÖNN

TIME YOUR OWN CHALLENGE
Candino svissnesk gæðaúr!
Fást í miklu úrvali í úra & skartgripaverslunum.
Verð frá kr. 8.500 - 25.200,-

Flottar fermingagjafir
Frír GSM sími
Samsung X-160 fylgir
með kaupum á
Samsung Digimax S600
og 512MB minniskort

DIGIMAX S600

6,1 milljón pixla
5x stafræn aðdráttur
Stór 2,4” LCD-skjár
1/1,25 CCD-sensor
5 forstillingar
VGA-vídeóupptaka
9 innbyggðir myndarammar
16 MB innra minni

,-

.805
9
2
.
r
K
Ð
O
TILB

X-160
65 þús lita UFB skjár
Titrari
Handfrjáls hátalari
Diktafónn
Fjölradda pólýtónar
Aðgerðalistar
Dagatal
Dual-Band GSM 900/1800
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali
og 210 klst. í bið
Innbyggt 1.2 MB minni
SMS/EMS/MMS skilaboð
100-240v hleðslutæki og
Handfrjáls búnaður fylgir með
WAP, Java netstuðningur
GPRS gagnaflutningur
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali
og 210 klst. í bið
Þyngd 77 grömm

Kr. 2.928,- 12
mán

Kr. 39.705,-

V610

DIGIMAX NV10

BEST

PRODUCT

6.1 milljón pixla
2.8" Hágæða LCD skjár!
Hágæða Schneider linsur
Linsa nr. 1: 38-114mm
Linsa nr. 2: 130-380mm
5 cm nærmyndataka
Ljósnæmni ISO 64 - 800
Hliðrar myndum sjálfvirkt
Bluetooth tenging innbyggð
Videó með hristivörn
5 cm nærmyndataka
Ljósnæmni ISO 64 - 800

10x aðdráttur

4.000
AFSLÁ

Kr. 2.556,- 12
mán

0,-

Kr. 25.90
TILBOÐ

TTUR

Kr. 39.900,DIGIMAX L70

DIGIMAX NV7 OPS

5.000

5.000

9.000

AFSLÁ

TTUR

6 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur
Mp 3 spilari
Hristivörn
2,5" skjár
Tekur video
Mikið af séreiginleikum
Frábær hönnun

Kr. 3.893,- 12
mán

Kr. 29.900,-

DIGIMAX i6

AFSLÁ

10.1 milljón pixla
2.5" Hágæða LCD skjár
35-105mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/5.1
Ljósnæmni ISO 100 - 1000
4 cm nærmyndataka (Macro)
Hraðval með snertitökkum
Sterkt aluminum efni í vél
Hljóðupptaka (diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
Notar SD kort
MPEG 4 vídeóupptaka (30 fps)

0,-

Kr. 29.90
TILBOÐ

Kr. 2.955,- 12
mán

7.2 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
38-270mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/4.0
TTL fókuskerfi
Ljósnæmni ISO 100-1000
1 cm nærmyndataka (Macro)
11 Forstillingar
Vídeóupptaka MPEG4
Hljóðupptaka (Diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
19 MB innra minni

TILBOÐ

Kr. 38.900,-

AFSLÁ

TTUR

12
Kr. 3.857,- mán

0,Kr. 39.90 Kr. 44.900,-

TTUR

7.2 milljón pixla
2.5" Hágæða LCD skjár
37.5-112.5mm linsa
Ljósop f/2.7 - f/5.2
Ljósnæmni ISO 100-800
ASR hristivörn - Algorythmi
15 cm nærmyndataka (Macro)
Hljóðupptaka (Diktafónn)
MPEG 4 vídeóupptaka
Notar SD kort
Hleðsla með USB snúru
11 Forstillingar

,r. 24.900
K
Ð
O
B
L
TI

Stylus DX4000

Stylus D88

MP3 spilari - N11

Prentari
og skanni

4.000
AFSLÁ

TTUR

Frábær prentari fyrir skólafólk
Allt að 5760 x 1440 dpi upplausn
22 bls á mín í svörtu
12 bls á mín í lit
4 blekhylki
Epson Micro Piezo prenthaus
Mjög hagkvæmur í rekstri

5.000
AFSLÁ

,-

Kr. 9.590 Kr. 12.590,TILBOÐ

!
12 24
mán mán

MP3 spilari með innbyggðu
1GB flassminni (ca. 240 lög)
FM útvarp
LCD skjár
USB 2,0 tengi
Innbyggð Li-ion rafhlaða 13 klst. á hleðslu
Spilar: MPEG, MP3, WMA (DRM) og OGG (Q10)
Heyrnatól fylgir

TTUR
Prentgæði
5760x1440 punkta upplausn
Litahylki :4
Svartur texti 23 bls á min
Lita texti 12 bls á min

Kr. 17.420,-

0,-

Kr. 11.79 Kr. 16.790,TILBOÐ

Vefverslun Hans Petersen er á
www.hanspetersen.is/verslun

Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

Kr. 2.463,- 12
mán

Kr. 29.900,-

Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar

2006-2007
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L KORT MEÐ NOKKRUM MÚSARSLÖGUM
Boðskortin í ferminguna geta
valdið höfuðverk. Á kortavef
Póstsins, www.postur.is, er hægt
að útbúa kortin á auðveldan
hátt úr stofunni heima.
Þar er hægt að hanna kortið
með mynd og þeim texta sem
hver og einn vill. Hægt er að
kaupa árituð umslög með
nöfnum viðtakenda ásamt
frímerkjum sem send eru heim
til þess sem pantar en einnig er hægt að panta límmiða með nöfnum
viðtakenda og fá senda heim.
Greiðsla fer fram í lokin með því að greiða með greiðslukorti á netinu.

17. MARS 2007 LAUGARDAGUR

Það á að ferma húsið mitt
Fyrirsögnin er setning sem Guðni
Kolbeinsson íslenskufræðingur
heyrðist segja fyrir mörgum
árum. Fermingarveisla var fram
undan heima hjá honum og hann
þurfti að hafa hratt á hæli og
hespa ýmsu af áður. Þótt margir
kannist við að finnast þeir þurfa
að taka allt í gegn heima fyrir
fermingu hafa fáir orðað þá tilfinningu betur en hann. Sjálfur
man hann ekkert eftir að hafa
sagt þetta en finnst setningin þó
hljóma sennilega.
„Við fluttum inn í voðalega
flott gamalt hús með sál árið 1978
og höfum verið að byggja það
síðan smátt og smátt. Viðburðir
eins og fermingarveislur og
afmæli hafa oft verið notaðir sem
átylla eða spark í rassinn til að
gera einhverjar upplyftingar á
því og við erum auðvitað eins og
sannir Íslendingar að gera allt á
síðustu stundu. Því hefur oft verið
dálítil spenna í kringum þessar
viðgerðir,“ segir hann glaðlega.
„Við hjónin eigum fjögur börn og
vorum með allar fermingarveislurnar hér heima. Ekkert voðalega
fjölmennar veislur en fólk kom
og dreifði sér um íbúðina eins og
gengur. Oft var tækifærið notað
og eitthvað klárað áður. Við settum til dæmis kvisti á húsið og
þeir voru fokheldir í nokkur ár
þar til eitthvert tilefni gafst til að
fullgera þá. Einhvern tíma man
ég að við þurftum að klæða uppgönguna því þar hafði verið lokað
einum forstofudyrum. Til að
bjarga málum var maskínupappír
límdur yfir vegginn og þar skrifaði einhver sonurinn stórum og
fögrum stöfum FERMINGARVEISLA. Svo stóð þessi áletrun
þarna að mig minnir í ár en fjölskyldan segir fjögur ár. Það var

Guðni býr í gömlu húsi með sál og tók oft til við viðgerðir á því rétt fyrir fermingarveislurnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að minnsta kosti ekkert rokið til
að klæða vegginn úr því búið var
að halda veisluna.
Íslendingseðlið er ríkt í okkur,

að byrja aðeins of seint og lenda í
tímahraki með hlutina en redda
þeim einhvern veginn.“
gun@frettabladid.is

Andlitsbað og brúnkusprautun
Fyrir nokkrum árum fór að bera á
því að fermingarbörn, sérstaklega
stúlkur, vildu fá á sig sólbrúnan lit
fyrir fermingardaginn. Til að ná
litnum var brugðið á það ráð að
leggjast í ljósalampa, en eins og
við flest vitum er það bæði óhollt
fyrir húðina og getur valdið húðkrabbameini.
Öllu ódýrara og heilsusamlegra
er að fara í svokallaða brúnkusprautun, en þá er þessum eftirsótta húðlit einfaldlega sprautað á
líkamann.
Hjá Laugum Spa er hægt að
koma í slíka meðferð en mælt er
með að brúnkunni sé sprautað á
einum til tveimur dögum fyrir
stóra daginn.
„Við byrjum á að skrúbba húðina með kornakremi til að fjarlægja dauðar húðfrumur og gefa
húðinni raka í leiðinni. Svo má
velja um tvenns konar liti, eða þá
að við sérblöndum þann lit sem
hentar best. Það eru ekki allir með
sama húðlitinn og ef manneskja er
mjög dökk á fermingarmyndinni
þá getur það komið undarlega út,“
segir Anna María Jónsdóttir,
snyrtifræðingur hjá Laugum Spa.
Þar er einnig boðið upp á húðhreinsun fyrir krakka sem eru
yngri en sextán ára. „Við þessa
húðhreinsun sjáum við til þess að
eftir meðferðina þurfi unglingurinn ekki að ganga út allur rauð-

Anna María Jónsdóttir hjá Laugum Spa ráðleggur fermingarbörnum að forðast
ljósabekki og bendir á að brúnkusprautun sé öllu ódýrari og heilsusamlegri kostur
en að fara í ljósatíma.

flekkóttur í andlitinu heldur getur
hann eða hún vel sýnt sig á meðal
fólks. Meðferðin hefst á djúphreinsun, svo er það tíu mínútna
andlitsgufa, því næst eru óhreinindi kreist úr húðinni og að lokum
er róandi maski borinn á. Reyndar
leggjum við áherslu á að farið sé í
þessa meðferð um viku áður en

fermingardagurinn rennur upp,
eða svona um fjórum til fimm
dögum áður,“ segir hún.
Airbrush-brúnka með kornaskrúbbi kostar 4.300 krónur í Laugum, en án kornaskrúbbs kostar
meðferðin 3.650. Húðhreinsun
fyrir yngri en sextán ára kostar
3.850 krónur.
- mhg

Fermingar framundan …
Úrval gjafa fyrir stelpur og stráka í verslunum Lyfju um land allt.

LEVANTE
SOKKABUXUR

SKARTGRIPASKRÍN
Frábær fermingargjöf!
frá

Vekja eftirtekt!

1.699 kr.

SJÁLFBRÚNKULÍNAN
L’Oreal sjálfbrúnkulínan gefur náttúrulegan og
fallegan lit og er auðveld í notkun. Hentar vel
bæði fyrir stelpur og stráka.

GOSH SNYRTIVÖRUR
Góð vara á góðu verði.

20% afsláttur

20% afsláttur
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 36489 03.2007

Tilboð gildir til 24. mars.

EASY SUN - BRÚNKUKLÚTAR
Einfaldir og þægilegir í notkun, mynda fallega og
eðlilega sólbrúnku.

MAYBELLINE
Maskarar og gloss, mikið úrval og flottir litir.

20% afsláttur

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

- Lifið heil

www.lyfja.is
LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA
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Aukin þekking í umslagi
Fermingargjafir geta verið ýmis konar og á meðan sumar koma sér
vel það sem eftir er af ævi fermingarbarnsins eru aðrar aldrei notaðar. Til þess að koma sér vel þegar horft er til framtíðar þurfa
gjafirnar ekki endilega að vera áþreifanlegar. Námskeið geta til
dæmis verið mjög sniðugar fermingargjafir. Alls konar námskeið
eru í boði úti um allt og auðvelt að finna eitthvað sem hentar hverjum og einum. Á meðan eitt fermingarbarn hefur kannski mestan
áhuga á öðrum tungumálum gæti annað
haft gaman af því að fara á leiklistarnámskeið og það þriðja viljað læra á hljóðfæri. Hvert sem áhugasviðið er og hvað
sem verður fyrir valinu ætti fermingargjöfin að vera ein af þeim eftirminnilegri.

Einstaklega
fallegur hlýralaus
kjóll með undirpilsi
úr tjulli og fallegu
svarthvítu blómamynstri. Fæst í Warehouse í Kringlunni.
Bleikur og svartur
skokkur úr versluninni
Mótor í Kringlunni. Er
úr góðu, teygjanlegu
bómullarefni og
nýtist mjög vel þar
sem hann fer vel
bæði við buxur og
sokkabuxur.

EÎ

Sérlega fallegur
skokkur úr silki
með fallegu og
svolítið 70´s legu
blómamynstri.
Fæst í Zöru.

Dæmalaust er stúlkan fín
Allar þekkjum við það að vilja
skarta okkar fínasta í veislum.
Ekki síst ef veislan er manns
eigin og aðalstjarnan ert þú
sjálf.

Fermingarveisla er einmitt slíkur
viðburður og varla er til sú fermingarstúlka sem ekki hefur miklar
skoðanir á í hvernig fötum hún
ætlar að vera á fermingardaginn.
Í ár eru alls konar hlýrakjólar
og skokkar mikið í tísku hjá fermingarstúlkum en þá má fá í flest-

um tískuvöruverslunum. Slíkir
kjólar eru nokkuð sniðugir þar
sem hægt er að nota þá aftur síðar,
enda eru þeir hvorki galakjólar né
árshátíðardress heldur fyrsti
kjóllinn sem ung stúlka klæðist
eftir að hún hefur verið tekin í
fullorðinna manna tölu.
- mhg

60´s legir og sætir kjólar fást í miklu
úrvali í verslununum Rokki og rósum
á Laugavegi og Spúútnik á Laugavegi
og í Kringlunni. Það besta við að
kaupa kjól í „second hand“ verslun er
að enginn önnur fermingarstúlka á
eftir að eiga nákvæmlega eins eintak.

Þessi páskaguli kjóll frá Oasis myndi eflaust teljast svolítið óhefðbundinn fyrir fermingarveislu, en með fallegu herðasjali gæti hann
átt vel við yfir hátíðarnar.

Æ;Zgb^c\^cZgZ^cchi²ghi^{[Vc\^a[hbch#
JbaZ^d\\`Zbhi[jaadg^ccVbVccViaj
k^a\hcVV\Zg{Wng\jgd\h`nchVbjg
[_{gb{ajb#ZhhkZ\cVkZa\
HEGDC;gVbi#Ç

HEGDC;gVbi
w\[²[g{W²gVkZmi^{[Zgb^c\VgeZc^c\VcVbcV
HEGDC\Znb^geZc^c\VcVbcV Vc\Vi^aV\kZg&-{gV
Z\Vg\hid[cVgZ^`c^c\^ccd\aZ\\^ccVa{\bVg`^'#%%%`g#
[²\'#%%%`g#bi[gVbaV\[g{HEGDC

;Zgb^c\Vgi^aWd
:[aV\VgZgj^cc(%#%%%`g#ZVbZ^gV[ng^g&#_c'%%,
\Z[jgHEGDC*#%%%`g#^ccZ^\cd\9K9"bncYVZ^\^ckVa^#
6j` Zhh[VgVVaa^g!hZbaZ\\_V^cc!ediid\Z^\V
b\jaZ^`V{Vk^ccVEH(aZ^`_Viakj#

;Zgb^c\Vg\_V[VWg[^[g{HEGDCZg\_[hZbkZmd\kZm#
@nccij gb{a^{Hegdc#^h

Hb^**%&'%%"_cjhijkZg**%&)%%"lll#hegdc#^h
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Opin blóm segja meira
en þau sem enn eru lokuð
Blómaskreytingar koma með
gleði og fegurð og mynda ljúfa
stemningu.
Helga Thorberg, blómaskreytingasérfræðingur
og
eigandi
verslunarinnar Blómálfurinn við
Vesturgötu, er öllum hnútum
kunnug þegar kemur að skreytingum fyrir fermingarveislur.
Hún segir ferlið oft byrja á því að
mæðgur komi saman til að kynna
sér úrvalið og fá hugmyndir og
bætir því við að skreytingarnar
séu æði mismunandi, það fari allt
eftir umfangi veislunnar og smekk
viðkomandi.
„Kostnaðurinn við skreytingarnar getur þannig verið mjög
mismunandi en þegar allt er upptalið, matur, kaffi, fatnaður og
fleira þá held ég að þessi útgjaldaliður sé kannski sá sem fólk finnur
minnst fyrir, en hann færir samt

með sér mikla gleði, fegurð og
myndar ljúfa stemningu. Stundum
kemur fólk jafnvel með vasa, skálar og annað að heiman – eitthvað
sem hefur tilfinningalegt gildi –
og fær tillögur um hvernig megi
skreyta þessa hluti. Þannig er
hægt að spila úr hlutunum á fjölbreyttan hátt en starf okkar
blómaskreytingamanna felst jú
mjög mikið í því að veita ráðgjöf á
þessu sviði.“
Hvað er fólk að skreyta?
„Það er fyrst og fremst veisluborðið en það er misjafnt hvernig
staðið er að þessu. Veislur eru
ýmist í leigðum sölum eða heimahúsum og skreytingarnar fara
svolítið eftir því. Í kringum fermingarkertið er yfirleitt einhver
blómaskreyting og þar við hlið
liggur gestabókin. Blómin sem
standa á borðinu eru ýmist blómaskreyting eða afskorin blóm í vasa

Sniðugir borðskreytingavasar sem hægt er að setja eitt eða tvö blóm í.

og yfirleitt miðar fólk við að hafa
einn lit gegnumgangandi í fermingunni. Stelpurnar velja sér

Skreytingar þurfa ekki að vera íburðarmiklar til að skapa góða stemningu.

Borðskreyting sem er tilvalin á fermingarborðið enda lifandi blóm ómissandi fyrir
stærstu stundir lífsins. Bleikur er blíður og fallegur litur sem hentar vel daginn sem
ungmennið endurnýjar skírnarheiti sitt enda er bleikur litur kærleikans.

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 36390 02/07

Blái liturinn ætti varla að fara fyrir
brjóstið á fermingardrengjunum enda
fallegur og táknrænn litur.

þannig oft bleika litinn sem
útgangspunkt. Eru þá í bleikum
kjól og miða allar skreytingar út

frá misjafnlega ljósum eða dökkum bleikum litbrigðum. Þetta
getur verið sérlega fallegt og
skemmtilegt og gefur veislunni
mjög ljúft og notalegt yfirbragð.“
Hvað þarftu langan fyrirvara á
pantanir?
„Það er náttúrlega alltaf betra að
hafa góðan fyrirvara til að hægt
sé að panta réttu blómin. Eins
verða þau að vera tilbúin á réttum
tíma. Búin að opna sig og komin á
sitt fallegasta stig. Blómin eiga
ekki að skarta sínu fegursta daginn eftir. Ef blóm eru búin að opna
sig þá þarf líka færri blóm til að
rétta stemningin myndist. Opin
blóm segja svo miklu meira en
þau sem enn eru lokuð.“
- mhg

Stefán er farinn að
hlakka til að fermast.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Flott hugmynd að

fermingargjöf
High Peak Sherpa
55+10
Góður göngupoki, stillanlegt
bak og stækkanlegt aðalhólf.

Fermingartilboð

9.990

kr.

Verð áður 12.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Einnig til 65+10
Fermingartilboð 10.990 kr.

Finnst skemmtilegt í
fermingarfræðslunni
Stefán Sigurjónsson fermist hinn
24. mars í Hafnarfjarðarkirkju.
Hann segist hafa verið ákveðinn í
að láta ferma sig frá því að hann
var tíu ára. „Allir í bekknum
mínum ætla að láta ferma sig en
við fermumst ekki öll í einu því
við erum svo mörg,“ segir Stefán.
Eftir athöfnina verður Stefán
með veislu heima hjá sér og er
undirbúningur fyrir hana hafinn.
„Ég er aðeins búinn að hjálpa til
og ég held að það verði bæði kökur
og matur,“ segir hann.
Stefán er búinn að vera í ferm-

ingarfræðslu í allan vetur og segir
að hún hafi bara verið skemmtileg. „Við fórum til dæmis að skoða
kirkju sem ég man ekki alveg hvað
heitir en hún er fræg og það var
mjög gaman.“
Stefán er búinn að kaupa sér
fermingarföt og segist vera orðinn frekar spenntur fyrir fermingunni. Hann veit líka alveg hvað
hann langar að fá í fermingargjöf.
„Mig langar í fartölvu. Ég vona að
ég fái hana en ég er ekki alveg
viss. Ég er samt búinn að láta vita
að mig langi í hana.“
-eö
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L KRISTILEGAR
GJAFIR

Ferming er kristin athöfn. Það
vill stundum gleymast í öllu
veislustússinu þar sem skreytingar og merktar servíettur ráða
ríkjum. Í Kirkjuhúsinu á Laugavegi
má nálgast gjafir sem minna á
tilgang fermingarinnar.

Litlir krossar með litríka sögu.
Þessir fallegu krossar eru gerðir í El
Salvador og með kaupum á þeim
má styrkja Hjálparstarf kirkjunnar.
1.650 krónur stykkið.
Bænabókin
geymir fjölda
bæna sem henta
vel í margs konar
aðstæðum.
Nýjar bænir og
gamlar, kunnar og
óþekktar. 3.980
krónur.

Íkonar, annars vegar af Jesú Kristi og
hins vegar af Maríu mey. 2.500 krónur
stykkið.

Stór kross frá El
Salvador. 4.700
krónur.

Gleði heitir þessi fallega stytta og
kostar 2.500 krónur.

Biblían frá
grunni,
eldsnögg
ferð frá 1.
Mósebók til
Opinberunarbókarinnar.
1.860 krónur.

Hjarta úr gulli. 1.990 krónur stykkið.

Upplifun í fermingargjöf
Sífellt fleiri foreldrar kjósa að gefa börnum sínum
heldur upplifanir í fermingargjöf en veraldlega hluti
líkt og fartölvur og mp3-spilara. Eitt af því sem notið
hefur vinsælda síðustu ár er að gefa börnunum ferðir
í sumarskóla þar sem þau geta lagt stund á tungumálanám.
Enskuskóli Erlu Ara hefur staðið fyrir námsferðum fyrir unglinga á aldrinum 13 til 16 ára frá árinu
2000, í samvinnu við Kent School of English. Stór
hluti þeirra unglinga sem fara til Englands með
Enskuskóla Erlu Ara hefur einmitt fengið ferðina í
fermingargjöf.
Það hljómar kannski ekki spennandi að sitja á
skólabekk á sumrin en enskuskólinn er alls ekki lest-

ur einn. Nemendur taka þátt í dagskrá í skólanum þar
sem þeir geta farið í fótbolta, tennis, blak, sund og
tekið þátt í baðstrandaferðum, farið á diskótek og
margt annað. Á laugardögum er haldið í dagsferðir
til Canterbury, Cambridge og víðar um ensk sveitahéruð.
Auk þess að bæta enskukunnáttuna verður þessi
upplifun oft til þess að unglingarnir verða sjálfstæðari og fá aukið sjálfstraust og eignast nýja vini.
Enskuskóli Erlu Ara stefnir á ferð til Kent í lok
júlí. Námsferðin kostar rúmlega 160 þúsund krónur
en innifalið er flug, kennsla, gisting, fæði, öll dagskrá, allar ferðir og þjónusta hópstjóra.
Nánari upplýsingar á www.enskafyriralla.is.

Unglingar úr Enskuskóla Erlu Ara í heimsókn í Dover-kastala.

Íslenskir unglingar við ströndina í
Broadstairs.
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Guðbjörg Halldórsdóttir og Kristín Ásgeirsdóttir reka veisluþjónustuna Yndisauka.

Góðgæti frá öllum
heimsins hornum
Fyrir þremur árum stofnuðu Guðbjörg Halldórsdóttir og Kristín
Ásgeirsdóttir sælkeraþjónustuna
Yndisauka. Kristín hafði þá meðal
annars starfað sem smurbrauðsdama á Jómfrúnni, kokkanemi á
Vox og sem matreiðslumeistari og
umsjónarmaður veisluþjónustu á
Copenhagen Conditori.
Guðbjörg lærði kokkinn fyrir
tuttugu árum síðan, en eftir það lá
leiðin í aðra átt. Hún fór í heilsugeirann og starfaði um árabil sem
einkaþjálfari, nuddari og heilsuráðgjafi þar til hún sneri sér aftur
að matargerð.
Margir kannast nú við vörur
kvennanna í Yndisauka en þær
framleiða meðal annars hið geysi-

vinsæla dukkah og fleira góðgæti
sem selt er í öllum betri matvöruverslunum. Veislumatur frá Yndisauka er ekki hefðbundinn í þeim
skilningi að veisluborðið byggist
á hamborgarhrygg og skinkubrauðréttum. Þær leita fanga alls
staðar í heiminum og reyna að
velja það besta hverju sinni, hvort
sem um er að ræða ferska spergla,
furuhnetur, geitaost, tígrisrækjur
eða afar fíngerðar franskættaðar
súkkulaðikökur.
Til að panta veisluborð frá konunum í Yndisauka er nauðsynlegt
að hafa góðan fyrirvara á pöntuninni, en þær sinna veislum af
öllum stærðum og gerðum.

1

- mhg

2

3

4

1. Dukkah, olía og pestó og
brauð til að dýfa ofan í glösin.

5

6

2. Tígrisrækja með sætum piparávexti (peppadew) á klettasalatbeði.
3. Grillað nautakjöt í teriaky-sósu
með jógúrtídýfu.
4. Petite franskar súkkulaðikökur
með rjóma og jarðarberjum.
5. Ferskt sælkerasalat Yndisauka
með öllu sem sannir sælkerar
kunna að meta.
6. Grafið lamb með hindberjavínegrettu, geitaosti, furuhnetum
og fleira fíneríi.
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Hvítir hanskar
Hvítu hanskarnir sem margar stúlkur bera á fermingardaginn
virðast í hugum margra jafnsjálfsagðir og fermingarkyrtillinn.
Hefðin fyrir því að bera þá er hins vegar nokkuð óljós. Sumir vilja
tengja hanskana við hreinleika, meðan aðrir vilja rekja uppruna
þeirra til tískustrauma og að tilurð þeirra sé einfaldlega til komin
vegna þess að fermingarstúlkur hafi viljað vera fínar og snyrtilegar á fermingardeginum. Einnig er hugsanlegt að þeir hafi orðið
til sem partur af eins konar einkennisbúningi fermingarbarna.
Fátækt var oft mikil og ekki talið heppilegt að greina börn í sundur eftir stétt og stöðu með mismunandi
klæðnaði.
Algengast er að börn beri hvíta
satínhanska en einnig bera margir heklaða hanska sem gengið
hafa í arf milli kynslóða.
Mikið úrval er til af
fermingarhönskum,
allt frá klassískum
satín- og blúnduhönskum til griffla
af ýmsum gerðum,
og fylgja fermingarhanskar
því
tískustraumum eins
og aðrar flíkur.

Himneskir herskarar
– Fermingarstyttur

Verkstæði á Laufásvegi 2, gengið inn frá Bókhlöðustíg
Upplýsingar í síma 862 2783 eða 552 1783.

Til fermingargjafa

Úrval af fallegum og
vönduðum rúmfatnaði

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík
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Breyttist í litla konu
„Ég átti mjög skemmtilegan dag,“
segir Mjöll Hólm söngkona þegar
hún rifjar upp fermingardaginn.
„Ég fermdist reyndar ári á undan
heldur en venja er, þar sem
mamma ákvað að sameina fermingu okkar systranna. Hún var
nefnilega einstæð níu barna móðir
og vildi með þessu móti spara pening.“
Að sögn Mjallar hafði móðir
hennar upphaflega reynt að fá
eldri systur hennar til að fermast
ári seinna. Þar sem hún reyndist
ekki tilbúin til samningaviðræðna,
var Mjöll þá spurð hvort hún gæti
hugsað sér að fermast einu ári
fyrr. Sú stutta var ekki lengi að
hugsa sig um og sló til þar sem
hún vildi ólm komast í fullorðinna
manna tölu.
„Ég átti samt ekki von á því að
fermingunni fylgdu jafn mikil viðbrigði og raun bar vitni,“ segir
Mjöll. „Í þá daga þótti nefnilega
eðlilegt að fermdar stúlkur klæddust óttalegum kerlingarfatnaði
eins og þá var mikið í tísku, þannig
að ég vissi ekki fyrr en ég var allt
í einu komin í hryllilega hallærislegan kjól og skó í stíl. Svo var ég
Mjöll var skírð aðeins nokkrum árum fyrir fermingu. „Ég var skírð ásamt tveimur
yngri systkinum mínum. Við hlógum allan tímann meðan á athöfninni stóð. Okkur
þótti svo fyndið að verið væri að skíra svona stóra krakka.“
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mjöll, vinstra megin, og Svala systir
hennar á fermingardaginn. Móðir þeirra
hélt veglegt kökuboð í tilefni dagsins og
fullt var út af dyrum af vinkonum.

send í lagningu, sem kórónaði allt
saman, og var allt í einu orðin að
lítilli konu.“ Hún hlær við tilhugsunina.
Mjöll segir fermingarveisluna
hafa heppnast vel. Móðir hennar
hélt veglegt kökuboð þar sem fullt
var út af dyrum af vinkonum
þeirra systra. „Dagurinn var mjög
góður. Ég verð samt að viðurkenna
að mér leið hálfundarlega. Sérstaklega þegar ég fór í skólann
daginn eftir vitandi að hinir krakkarnir væru ekki búnir að fermast.
Ætli þeim hafi ekki fundist jafn
skrítið að fá þessa litlu konu til
baka.“
roald@frettabladid.is

Mjöll átti góðan fermingardag þótt hún
hafi alls kostar ekki verið sátt við kjólinn
og hárgreiðsluna. „… ég var allt í einu
komin í hryllilega hallærislegan kjól og
skó í stíl.“

Stelpulegar greiðslur
„Sem betur fer eru fermingargreiðslur alltaf að verða meira og
meira stelpulegar,“ segir Magnea
Sif Agnarsdóttir, hágreiðslukona á
hársnyrtistofunni Effect á Bergstaðastræti.
„Slöngulokkar eru komnir úr
tísku, en í staðinn eru stelpurnar
með frjálslega lokka sem eru miskrullaðir og fæstar kjósa að vera
með uppsett hár,“ segir hún og
bætir því við að einnig þurfi að
taka tillit til hárgerðarinnar þegar
verið er að móta greiðsluna. „Sólveig er til dæmis með mjög þykkt
hár svo ég hefði hvort sem er ekki
getað tekið það mikið upp. Það
hefði bara komið út eins og hattur.“
Magnea segir að stutthærðar
stelpur séu í svo miklum minnihluta að hún hafi ekki greitt slíkri
í mörg ár. „Þetta er samt að komast í tísku aftur. Ég er byrjuð að
taka eftir einni og einni stutthærðri, en fram til þessa hafa það
aðallega verið eldri konur sem
hafa haldið sig við stutta hárið.“
Lifandi blóm eru alveg komin
úr tísku að sögn Magneu, en í staðinn vilja fermingarstelpur litlar
skrautspennur í hárið eða lítið
áberandi gerviblóm. „Hárskraut

Magnea Sif Agnarsdóttir, hárgreiðslukona á hársnyrtistofunni Effect, mundar
hér hárlakksbrúsann á Sólveigu.

Sólveig Magnúsdóttir með fallega fermingargreiðslu sem er bæði náttúruleg,
stelpuleg og frjálsleg í senn.

má fá í gríðarlegu úrvali í alls
konar verslunum. Til dæmis í
Skarthúsinu og fleiri búðum sem
selja slíkan varning. Ég er mjög
sátt við þá þróun sem er að verða í
fermingartískunni núna. Fyrir
nokkrum árum voru fermingarstelpur eins og litlar konur, með
langar gervineglur, uppsett hár og
áberandi förðun, en þetta er komið
á allt annað stig í dag. Núna er í
tísku hjá stelpum að vera stelpulegar,“ segir Magnea að lokum.
- mhg
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L GÓÐ RÁÐ Sniðugt er
fyrir foreldra, sem þurfa að
undirbúa fermingar fleiri
barna, að skrifa sem mest
niður af því sem að höndum
ber við undirbúninginn. Það
getur verið gott að fletta upp
í þeim punktum næst. Hversu
mikið þarf að kaupa af hinu
og þessu og hve mikið af því
var notað. Hvað var eldað,
og bakað. Hvað þið gerðuð
vitlaust núna og þar fram
eftir götunum. Því meira sem
skrifað er – því betra.
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Réttu skórnir
Fætur barna á fermingaraldri eru enn
að stækka og þarf því að mæla
fótinn áður en skór eru keyptir.
Hafa skal í huga að skónúmer
geta verið mismunandi eftir
merkjum þannig að ágætt er að
fara með skóna heim og ganga
aðeins í þeim. Ef fundið er til
óþæginda er um að gera að fara
með þá aftur í búðina og skipta í
rétt númer. Passa verður upp á að
breiddin á skónum sé þægileg, en fólk er með
mismunandi breiða fætur og vill það oft gleymast. Betra er að kaupa skó seinnipart dags þar

sem fætur bólgna
aðeins yfir daginn.
Margar fermingarstúlkur vilja vera á
hælum en séu hælarnir
hærri en þrír sentímetrar
kemur skekkja á bakið og
álag eykst á tábergið og aðra
staði á fætinum. Algengt
vandamál hjá stúlkum er að
velja skó sem eru of litlir því
þeim finnst það fallegra, en það
er mjög slæmt fyrir fótinn.

Veglegar fermingargjafir
Þegar kemur að því fyrir foreldra að velja hina einu sönnu
fermingargjöf getur valið ýmist
legið afar ljóst fyrir eða valdið
miklum heilabrotum.
Ef það er
rokkari sem
er að fara að
fermast eru
ýmis góð
gítartilboð í
gangi. Hægt
er að fá B.C.
Rich Son of
Beast rafmagnsgítar með poka,
ól, snúru og nöglum og 12 W
æfingamagnara á 37. 900 kr. í
Gítarinn – hljóðfæraverslun á
Stórhöfða.
Nú eru það ekki
lengur gömlu
góðu græjurnar
sem fermingarbörnin sækjast
eftir heldur hefur
tæknin tekið
stökk og hægt
er að koma öllum uppáhalds
lögunum sínum fyrir í einu
litlu hylki. iPod spilararnir fást í
ýmsum stærðum og gerðum
í apple-búðinni og eru frá
19.990 krónum og upp úr.
Tölvur eru ávallt
vinsælar fermingargjafir og oft vilja
unglingarnir fá
fartölvur
þar sem
þær eru meðfærilegar og nýtast vel við
námið. Um þessar mundir eru
í gangi ýmis tölvutilboð og eru
vel flestar tölvuverslanir með
einhvers konar fermingartilboð
í gangi. Í versluninni Tölvutek
fást til dæmis ferðatölvur í
miklu úrvali og á góðu verði.

Stafrænar myndavélar eru til í
ýmsum stærðum og gerðum
og þar af leiðandi eru þær á
mjög breiðu verðbili. Hægt er
að fá góðar myndavélar frá 15–
30.000 krónur. Þessi Olympus
Mju 700 myndavél fæst meðal
annars hjá Bræðrunum Ormsson og kostar 26.900 krónur.
Hún er 7,1 milljón pixla og fæst
í fjórum litum.
Það er alltaf gaman að fallegum hlutum með notagildi
og því er ekki úr vegi að gefa
fermingarbarninu lífstíðareign
á borð við klassísk húsgögn
eftir nafntogaða hönnuði. Sem
betur fer er auðvelt að nálgast
slíka dýrgripi á Íslandi í dag
og má til dæmis nefna búðir á
borð við Saltfélagið og Epal. Í
Saltfélaginu fást til að mynda
nokkrir af hinum frægu Eames
stólum sem eru klassísk
nútímahönnun. Þessi
stóll kostar 19.900
krónur í Saltfélaginu og
fæst í ýmsum
litum.
- hs
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Stór og myndarlegur pakki sem minnir
svolítið á árstíðina
sem er í nánd, nefnilega blessað vorið.
Kostar um 3.000
krónur tilbúin.

Fallegur meðalstór
pakki, skreyttur
með asíusóley, greinum og
borðum. Kostar
um 1.800 krónur
frágenginn.

Bleikur, sætur,
lítill og krúttlegur pakki
sem kostar um 1.200
krónur.

Umbúðirnar ekki síður
mikilvægar en innihaldið
„Það hefur aukist töluvert undanfarin ár að fólk komi
hingað og fái okkur til að pakka inn gjöfum. Það sækist eftir því að hafa fallegan pappír, fínni borða og
falleg blóm. Þetta er farið að verða hluti af gjöfinni
og ákveðin upphæð er höfð í huga varðandi pakkningar,“ segir Hilda Allansdóttir, blómaskreytir hjá
Blómavali, og tekur um leið fram að verð fyrir innpökkun sé mjög breytilegt.
„Lágmarksverð fyrir innpökkun er um fimm
hundruð krónur, og þá notum við kannski bara sellófan og krullubönd, en þetta getur líka farið upp í sex

Asíusóley er innflutt blóm sem hentar
vel í brúðarvendi, blómaskreytingar og
á pakka enda er hún létt og smágerð.

eða sjö þúsund krónur. Munurinn er að annars vegar
er verið að nota pappír og slaufur en hins vegar er
hægt að velja að pakkinn sé skreyttur með blómum
og borðum og þá er verðið vissulega orðið hærra. Það
veltur svo líka á því hvernig blóm eru notuð en þau
eru flest á mjög misjöfnu verði. Stundum er gjöfin
orðin hluti af blómaskreytingu svo vart má milli
greina hvað er gjöf og hvað er skreyting. Þetta á oft
vel við þegar um er að ræða gjafir sem ekki taka
mikið pláss. Til dæmis skartgripi, gjafabréf og annað
í þeim dúr,“ segir Hilda að lokum.
- mhg

Viktor vill að veislan verði táknræn og skemmtileg.

WWW.GAMANMYNDIR.IS

Ertu að fara ferma og átt eftir að panta í myndatöku ?
gamanmyndir@gamanmyndir.is - S: 565 9265 / 865 6090
Ferming - útskrift - meðganga - smábörn - pæjur - peyjar - ungir og aldnir.
En auðvitað þarf ekki alltaf að vera tilefni til að eiga skemmtilegar myndir af sér og sínum.

Ferming í Víkurkirkju
Viktor Smári Sigurjónsson er
13 ára strákur í Vík í Mýrdal og
mun hann fermast 22. apríl
næstkomandi. Hann er nemandi í Grunnskóla Mýrdalshrepps og í bekknum hans eru
einungis átta krakkar. Þau ætla
öll að fermast en deilast þó
niður á tvær kirkjur í sókninni.
Viktor Smári fermist í Víkurkirkju og presturinn sem fermir er séra Haraldur M. Kristjánsson.
„Við erum bara þrír sem
fermumst hér í Víkurkirkju,
hinir krakkarnir fermast í sveitinni. Ég er að fermast til að
staðfesta skírnina og til að játast kristinni trú. Þetta er sérstök helgiathöfn,“ segir Viktor
Smári en viðurkennir að auðvitað skipti gjafirnar máli en vill
þó meina að þær séu ekki jafnmikilvægar og fermingin sjálf.
Hann er þó engu að síður mjög

spenntur fyrir gjöfunum og
hefur myndað sér skoðun á því
hvað hann langar mest í.
„Mig langar til dæmis í nýjan
rafmagnsgítar, fartölvu og iPod
nano. Svo langar mig líka í ferða
DVD-spilara og kannski einhverjar bækur og svona.“
Viktor Smári vill að veislan
sín sé táknræn og skemmtileg.
Hann ætlar að skreyta með
blómum, borðum og kertum en
þó mun mamma hans eflaust
hafa yfirumsjón með því. Hann
vill þó ekki hafa of mikið skraut
heldur hafa þetta frekar stílhreint.
„Veislan verður haldin í Eyrarlandi sem er félagsheimili í
Reynishverfi þar sem amma og
afi búa en amma verður einmitt
75 ára sama dag og ég fermist.
Það verður matarhlaðborð og
kökur og kaffi á eftir. Mamma
stjórnar því líka.“
- hs

24 L fréttablaðið L fermingar

17. MARS 2007 LAUGARDAGUR

Heillaóskir á fermingardaginn
Í Kirkjuhúsinu við Laugaveg má nálgast ýmsa hluti sem gott er að
eiga fyrir ferminguna. Þar ber hæst sálmabókina sem flest fermingarbörn þurfa að eiga og oft er hún merkt þeim í gulli. Gestabók er
nauðsynleg til að halda utan um minningar dagsins. Í Kirkjuhúsinu
fæst gestabók sem einnig er útbúin vösum fyrir myndir og kort.
Litla bænabókin hentar vel í vasa og gott er að grípa í hana.

Gestabók
3.990 með
gyllingu,
sálmabók
1.740, með
gyllingu
2.870 og Litla
bænabókin,
1.585 kr.

Védís Kara Ólafsdóttir hlakkar mest
til að hitta allt
fólkið sem ætlar að
fagna fermingunni
með henni í vor.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hlakkar til að hitta gestina
Fermingarundirbúningurinn
hjá
Védísi Köru Ólafsdóttur hófst síðastliðið haust með messusókn og
fermingarfræðslu og hefur undirbúningurinn að veisluhöldunum
sjálfum staðið yfir í svipaðan tíma.
„Mamma byrjaði löngu fyrir jól í
veisluundirbúningi en ég byrjaði nú
bara að pæla í þessu fyrir um viku
síðan,“ segir Védís sem fermist í
Árbæjarkirkju hinn 5. apríl næstkomandi. Fermingarfræðslan er að
sögn Védísar ekki í mestu uppáhaldi
hjá krökkunum.
„Við þurfum að sækja tíu messur fram að fermingu og það er svo-

lítið leiðinlegt,“ segir Védís Kara
sem þó segist ekki vita af neinum
sem ekki ætlar að láta ferma sig og
hjá henni kom aldrei annað til
greina. „Við frændsystkinin höfum
fermst hvert á eftir öðru og nú er
röðin komin að mér svo ég gat ekki
slitið þessa keðju.“
Kjóllinn sem Védís fermist í er
hvítur með silfruðum blómum og
verður hún í stíl við vinkonurnar
Heiðdísi og Ólöfu sem fermast með
henni. „Við verðum allar í eins kjólum og allar með appelsínugult þema
í veislunni,“ segir Védís brosandi og
segir litinn upprunninn af heima-

síðu vinkvennanna. Védís er þó
einnig með rautt þema en hún fær
tvær veislur sama dag, eina hjá
mömmu og hina hjá pabba.
Aðspurð segir Védís Kara flest
fermingarsystkinin meira spennt
fyrir gjöfunum frekar en trúarlegri
hlið fermingarinnar en sjálf er
henni eiginlega alveg sama um gjafir. „Ég er kannski svolítið skrítin
því mér er eiginlega alveg sama
hvað ég fæ í fermingargjöf. Ég er
mest spennt fyrir að hitta allt fólkið
sem kemur til að fagna fermingunni með mér,“ segir Védís Kara.
rh@frettabladid.is

Allt fyrir
svefnherbergið þitt
BRYNE himnasæng
Ø56, L230 cm

1.490,-

Bæn barnsins
Ó, faðir gjör mig lítið ljós
um lífs míns stutta skeið
til hjálpar hverjum hal og drós
sem hefur villst af leið.

HEMNES kommóða
B110xD51, H97 cm

16.950,TROMSNES rúm
B90xL200 cm

14.900,-

Ó, faðir gjör mig blómstur blítt
sem brosir öllum mót
og kvíðalaust við kalt og hlýtt
er kyrrt á sinni rót.
Ó, faðir gjör mig ljúflingslag
sem lífgar hug og sál,
sem vekur sól og sumardag
en svæfir storm og bál.
Ó, faðir gjör mig styrkan staf
að styðja hvern sem þarf
uns allt það pund sem Guð
mér gaf
ég gef sem bróðurarf.
Ó, faðir gjör mig sigursálm
eitt signað trúarlag
sem afli blæs í brotinn hálm
og breytir nótt í dag.

Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is

Matthías Jochumsson þýddi
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Fæst kjósa kyrtilinn
Flestir Íslendingar láta ferma sig og við það tilefni má ekki sleppa því að láta taka ljósmynd af fermingarbarninu. Stundum kemur það fyrir að fólki mislíki blessuð
fermingarmyndin þar sem tíska liðinnar tíðar verður oft hlægileg þegar fram líða stundir og unglingar geta verið fremur sérkennilegir í útliti þegar þeir eru á hátindi
kynþroskaskeiðs. Af þessum og fleiri ástæðum hafa venjur í kringum fermingarmyndatökur breyst töluvert undanfarið og eru nú öllu hliðhollari unglingunum þar sem
þeir fá að vera mikið með í ráðum.

H

Freyja Gylfadóttir hefur enn ekki tekið mynd þar sem fermingarbarnið stendur utandyra í kyrtlinum, en
heldur að það gæti komið skemmtilega út enda verða fermingarmyndir æ óhefðbundnari.

V

ið fermingarmyndatöku legg ég fyrst og fremst
áherslu á að krakkarnir nái að vera þeir sjálfir,“
segir Freyja Gylfadóttir hjá Stúdíó 101.
„Ég vil ekki skella þeim hér inn í myndverið, taka
þrjátíu myndir og að þær séu bara einhvern veginn.
Myndatakan þarf að taka um það bil klukkustund og þá
er til dæmis hægt að nota tónlist með. Ég mæli oft með
því að krakkarnir taki sína uppáhalds tónlist með sér,
en hún hjálpar þeim að slappa af og vera rólegri í skinninu. Það labbar nefnilega enginn inn í stúdíó, sest í stólinn og breytist í fyrirsætu. Þetta tekur allt sinn tíma.“
Freyja segir sífellt færri kjósa að hafa einungis
kyrtil og sálmabók á fermingarmyndinni og að sumir
vilji það hreinlega alls ekki. Hún hefur þó alltaf fermingarkyrtil við hendina og margir hafa þá eina slíka
mynd með í syrpunni. Fólk kýs líka að fá myndirnar
útprentaðar bæði í lit, svarthvítu og brúnum tónum,
eða svarthvíta með einum lit, og svo eru þær afhentar í
stærðinni 13x18 í þar til gerðri möppu. Stækkanir eru
gerðar eftir þörfum. Stundum kemur það fyrir að fermingarmyndatökur
fari fram utandyra
en enn hefur ekki til
þess komið að kyrtilsmynd sé tekin úti í
guðsgrænni náttúrunni. „Það gæti samt
orðið mjög skemmtiega
óhefðbundin
mynd. Til dæmis væri hægt að taka hana úti í hrauni eða
niðri við sjó,“ segir Freyja og hlær.
Freyja hvetur fólk einnig til að nýta sér tækifærið og
láta taka fjölskyldumynd um leið og fermingarmyndatakan fer fram. „Það er ekki á hverjum degi sem fólk
kemur í ljósmyndastúdíó og því vel þess virði að smala
hópnum saman, því í raun er alveg ómetanlegt að eiga
góða fjölskyldumynd,“ segir hún að lokum.
Heimasíða Freyju er www.studio101.is

arpa Hrund Njálsdóttir ljósmyndari
hefur rekið ljósmyndastúdíó í um tvö
ár en hefur þó verið að taka myndir
frá því á unglingsárum.
Hún segir fermingarmyndir hafa breyst
mikið undanfarin ár og nú fái unglingarnir
meira að taka þátt í því hvað gerist.
„Ég held að það hafi til dæmis aldrei átt
sér stað hér áður fyrr að sjálft fermingarbarnið réðist í að panta myndatökuna, en núna
er ég byrjuð að fá tölvupósta frá krökkum
sem eru að skipuleggja myndatökur. Krakkar
kunna almennt mjög illa við þessar uppstilltu
myndir þar sem fermingarbarnið stendur við
dúkalagt borð með logandi kerti, haldandi á
sálmabók eða með spenntar greipar og angurværan svip. Þetta er liðin tíð og nú viljum við
hafa þetta svolítið afslappaðra,“ segir Harpa
og bendir á að krakkarnir vilji gjarnan að
þeirra persónuleiki eða áhugamál skíni í
gegn.
„Þannig koma margir með íþróttagallann,
hljóðfæri, dansfötin eða annað sem gefur vís- Harpa Hrund Njálsdóttir ljósmyndari segir mikilbendingu um hverju unglingurinn hefur vægt að persónuleiki þess sem verið er að mynda
áhuga á. Oft er til dæmis hægt að taka mjög fái að koma fram við myndatökuna.
fallegar, svarthvítar myndir þar sem hljóðfæri eru með
á mynd.“ Spurð að því hvort einhver unglingurinn hafi
tekið með sér fartölvu eða Play Station-vél í myndatöku
segir hún það enn ekki hafa gerst, en að því hljóti þó að
koma. „Ein kom reyndar með iPod um daginn og það
var bara mjög skemmtilegt. Ef fermingarbarnið er
feimið að eðlisfari þá er minna gaman að myndaalbúmi
þar sem allar myndirnar sýna einstaklinginn með
þvingað og skrítið bros, svo á heldur ekkert að brosa á
öllum myndum. Það brosir enginn allan daginn hvort
sem er,“ segir hún og bætir því við að fermingarmyndatakan sé í raun orðin meira unglingavæn.
„Fermingarbörn eru fullorðin en samt ekki og því
finnst þeim mjög gott að fá að vera með í að taka
ákvarðanir kringum þetta. Enda ættu þau vissulega að
fá að hafa áhrif þar sem þetta eru myndir af þeim.“
Heimasíða Hörpu Hrundar er www.harpahrund.is
en þar má finna verðlista og fleira. mhg@frettabladid.is

Fermingargjöf – með æviábyrgð
“..hef náð frá 130 orðum á mínútu í 1056 orðum á mínútu..”
Axel Kristinsson, 16 ára nemi.

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.”
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp “..byrjaði með 96 orð á mínútu og 40% skilning en
í lokin las ég 406 orð á mínútu og 70% skilning.”
samræmdu prófunum.”
14 ára nemi.
Jökull Torfason, 15 ára nemi.
“..fannst námskeiðið
“...jók lestrarhraðann
skemmtilegt og krefjandi.” “..þetta hefur hjálpað mér í námi.”
talsvert mikið.”
Steinar Þorsteinsson, 15 ára nemi.
Álfrún Perla, 14 ára nemi
Elísa Elíasdóttir, 12 ára nemi.

“Námskeiðið er gott,
ekki of tímafrekt og
góður undirbúningur fyrir
framtíðina.”
Margrét Ósk, 14 ára nemi.

Gjafabréf Hraðlestrarskólans • Frábær fermingargjöf • Gjöf með æviábyrgð
Allar upplýsingar á www.h.is og í síma 586-9400
Korthafar VISA kreditkorta
– nýtið ykkur frábært tilboð
– gildir til 1. apríl
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HP - þegar gæðin skipta máli
HP Pavilion dv6095ea fartölva
AMD Turion 64 X2 örgjörvi (1,8GHz)
15” WXGA 1280x800 Brightview, breiðtjaldsskjár
2048MB DDR 667MHz RAM vinnsluminni
100GB SATA harður diskur
DVD+/-RW DVD skrifari
NVIDIA GeForce Go 7200 skjárkort með 128MB minni
Innbyggð vefmyndavél
Minniskortalesari: 5 í 1
Fjarstýring og infrarautt tengi
Þyngd: 2,99kg
2ja ára ábyrgð

Verð kr. 149.900

HP Photosmart C3180 fjölnotatæki

HP Photosmart E427 stafræn myndavél

Prentaðu, skannaðu, fjölfaldaðu

6,4MP upplausn

4800x1200dpi upplausn

2” LCD skjár

Prentar á jaðar pappírs

HP Precision linsa með 5x stafrænum aðdrætti

Verð kr. 12.900

16MB innbyggt minni

HP vörur fást hjá
viðurkenndum sölu- og
þjónustuaðilum um allt land

Verð kr. 14.900

Opin kerﬁ hafa opnað verslun í höfuðstöðvum
sínum að Höfðabakka 9 - komdu og njóttu
þjónustu færustu sérfræðinga á sínu sviði

Sími 570 1000 • www.ok.is
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,AND 2OVER $EFENDER 4D ¹RG k %KINN
 Ö 6ERÈ   M 3  
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LandCruiser
120LX
M.BenzRover
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CDI,árg.04/00,
VW Touareg
V8, árg.07/04,
Range
árg.01/03, Toyota
35”, árg.2003,
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Nissan D/C 2,5 Diesel 33”,
Daihatsu
SX,álfelgur,
árg.06/98,
árg.10/04,Terios
ek.59Þ,
ek.83Þ,
álfelgur,Verð
sóllúga, 5gíra,
Verð. 2790Þ
áður 430Þ Verð nú 290Þ
,AND #RUISER   EK  Ö +M
mDEKK V M 5PPL S  

Nissan Patrol SE “39,5 Irok,
Hyundai
árg.1999,Terracan
ek.139Þ,Diesel,
5gíra,
árg.05/03,
ek.179Þ,
ssk,dvd,
álfelálfelgur, leður,
gps, vhf,
gur,
Verð
áður
2280Þ
breyttur í Breytir, Verð.2890Þ
Verð nú 1890Þ
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0ALFINGER +RANI   4- RG k ¥ GËÈU
LAGI ÖR¹ÈLAUS STÕRING %INNIG  KRABBAR
3  

Dodge Ram 1500, árg.09/06,
Kia
Sportage,
árg.07/03,
ek.3Þ,
ssk, álfelgur,
leður,
ek.53Þ,
álfelgur,
Verð
klæddurssk,
pallur,
Verð 3990Þ
áður 1350Þ Verð nú 950Þ

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA (ATCHBACK 
EKINN  ÖÒS SETT VERÈ  ÖÒS
5PPL Å SÅMA  

 MILLJËNIR
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AF BÅLNUM 6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨36%2¨
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M.Benz Vito 111 CDI,
M.Benz
ML320,
árg.10/06,
ek.9Þ,árg.2001,
6gíra,
ek.120Þ,
ssk,
leður, álfelgur
Verð.3590Þ
áhv.3370Þ
ofl.ofl.
Verð
áður
2950Þ
39Þ á mán.
Verð nú 2690Þ

9!-!(! 328  2'
 3%44 6%2¨ 
4),"  
Ford Explorer XLT, árg.2004,
Nissan
II, árg.06/99,
ek.59Þ,Terrrano
ssk, álfelgur,
dráttarek.208Þ,
dráttkúla, Verð5gíra,
áður álfelgur,
3170Þ Tilboð
arkúla,
Verð
áður
790Þ
2790Þ
Verð nú 490Þ
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Vw Touareg
Nissan
PatrolV6,
2,8árg.11/04,
TDI,
ek.39Þ, ssk,
álfelgur,5gíra,
leður, sólárg.05/96,
ek.279Þ,
lúga ofl. Verð
Verð.4290Þ
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áður 790Þ
Tilboð 690Þ
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3ÅMI  
/PNUNARTÅMI

4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO ))   TÒRBË DÅSEL
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Range Rover HSE 4,4
Nissan
Terrano
II Diesel,ek.75Þ,
Umboðsbíll,
árg.01/03,
árg.2001,
ek.219Þ,
5gíra,
Leður, sóllúga,
álfelgur
ofl.álfelgur,
Verð áður 1290Þ
Verð.5990Þ
Verð nú 990Þ

4OYOTA ,AND #RUISER k EK  ÖÒS
m DEKK DR¹TTARKR 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

Nissan
Titan Crew
5,6LE,
Toyota Carina
E , árg.07/97,
árg.2005,
ek.15Þ,
ssk, leður,
ek.152Þ, 5gíra,
álfelgur,
Verð.
krókur
ofl. Verð.3790Þ
áður 490Þ
Tilboð 390Þ
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 %INN MEÈ ÎLLU .Õ DEKK 
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3ENDIBÅLAR

'L¾SILEGUR m 4ROOPER k TIL SÎLU Å
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ËDÕRARI OG DÕRARI 5PPL Å S  

$ODGE #ALIBER ER AF NÕRRI KYNSLËÈ
BANDARÅSKRA BÅLA SEM SAMEINAR G¾ÈI
LÒXUSBÒNAÈ OG SPARNEYTNI   LÅTRAR
PRKM 'L¾SILEGUR FËLKSBÅLLJEPP
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,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLAND
USCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR
REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

'ALLOPER ¹RG k %K  Ö .ÕSK k
4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

(VERGI L¾GRA VERÈ
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ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
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BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
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VARAHLUTIR
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LAG EHF SÅMI  
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«SKAR

«SKA EFTIR #ROSSARA 

RG k l HELST ¹ YFIRTÎKU L¹NS EÈA
LÅTIÈ ÒT CC GENGIS 5PPL Å S 
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(ÒSBÅLAR

4IL SÎLU 0OLARIS 0REDATOR  FYRST SKR¹È
 HVÅLANDI L¹N GETUR FYLGT CA
KR ¹ M¹N Å AFB &¾ST EKKI BETRA
#ROSSHJËL 5PPL Å SÅMA  

 FYRIR PATROL k ¹RG m SK OG
ANNAR m PATR ËSKR Å VARAHL 6  Ö
3  

&ORD & 

4IL SÎLU &ORD &  ,ARIAT ¹RG k
!UÈVELD KAUP MEÈ YFIRTÎKU ¹ L¹NI
.¹NARI UPPL Å S  
6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR
FR¹  STGR 5PPL Å SÅMA  

0OLARIS 3PORTMAN  ¹RG l 5PPL
Å S  
0OLARIS 0RETETOR CC ¹RG k Å TOPP
STANDI ,ÅTIÈ KEYRT 5PPLÕSINGAR Å S 


&ORNBÅLAR
3TËRGL¾SILEGUR ,AND#RUSER XL ¹RG
k KAMPAVÅNSLITUR %K Ö BREYTING
ll !UKAHL KASTARAGRIND
KASTARAR
TOPPLÒGA SPOILER KRËKUR O FL "REYTTUR
HJ¹ !RTIC4RUCKS 6ERÈ  Ö %NGIN
SKIPTI 3  

0OLARIS 3PORTMAN  ¹RGERÈ 
EKIÈ  KLUKKUTÅMA VERÈ  ÖÒSUND
ENGIN SKIPTI 5PPL Å SÅMA  

6ÁLSLEÈAR
 &ORD 'ALAXIE  'EGGJAÈUR F¹KUR
¹ GËÈU VERÈI KL¹R ¹ RÒNTINN EÈA SEM
INNISKËABÅLL Å SKÒRINN 6ERÈ  ÖÒS
GOTT STGR VERÈ EÈA SKIPTI ¹ ËD FORNF¹K
5PPL Å SÅMA  

0AJERO m BREYTTUR ¹RG k %K  ÖÒS
 MANNA DR¹TTARK SJ¹LFSK 6ERÈ 
ÖÒS !TH SKIPTI 3  

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k %K  ÖÒS
"ENSÅN HV L¹N F¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹
L¹NI 5PPL Å S  

(²3"¥,!2

0ALLBÅLAR

.ÕR 4OY (ILUX EK  KM $R¹TTARBEISLI
OG HÒS ¹ PALLI 3KIPTI MÎGUL ¹ ËD HELST
¹ ELDRI (ILUX 6   M 5PPL Å S


4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR
0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU
!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE
2!-  ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLA
DRIFI OG DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAK
MARKARA FR¹ KR  (RINGDU
NÒNA OG FESTU GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU
¶Ò FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUS
COM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR
REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP
¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM
BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI 
HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INNANB¾J
AR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA EN
4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm SEGIR FORSTJËRI
4OYOTA ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4OYOTA
(IGHLANDER LÒXUSJEPPI  HESTÎFL N¾R
NÕR  FR¹ +R  SPLÒNKUNÕR
 FR¹ +R  3PLÒNKUNÕR
,EXUS 28 FR¹ KR  .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

&ORD  HÒSBÅLL ¹RG k X NÕ m
DEKK GASMIÈSTÎÈ SK k 3KIPTI ¹ FËLKS
BÅL EÈA FJËRHJËLI 3  

&ORD %CONLINE HÒSBÅLL TIL SÎLU ÖARFNAST
AÈHLYNNINGAR RGl  5PPL Å S 


3KI DOO 2%6  '38 ¹RG  VERÈ
 0OLARIS 0RO 8  ¹RG  VERÈ
 3  0LUS 'ALLERY EHF

9AMAHA 6ENTURA 
EK  KM 2AFSTART
MANNA SLEÈI ,ÅTUR ÒT
OFL FYLGJA 6ERÈ 


RG  TIL SÎLU
BAKKGÅR &R¹B¾R 
SEM NÕR BREIÈA
ÖÒS 5PPL Å 

-ËTORHJËL

4IL SÎLU VIRKILEGA FALLEGT HJËL 9AMAHA 9ZF
R ¹RG k KEYRT CIRKA  KM HV
CA  KR F¾ST SELT ¹ EKKI MINNA EN
 KR 5PPL Å SÅMA  

3USUKI 3AVAGE ¹RG k EK  Ö 5PPL
Å S  

0OLARIS &USION  ¹RG k EK 
M 3,0 PÅPA 6FORSE VENTLAR GPS TENGI
BRÒSAGR LENGD m VERÈ  Ö 5PPL
Å S    3VENNI

4IL SÎLU 9AMAHA 328  RG k
6ERÈ  EÈA TILBOÈ !TH SKIPTI 3
 

,!5'!2$!'52  MARS 
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"¹TAR

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

4IL SÎLU GAMALL KOLAOFN OG GASVATNSHIT
ARI  ML  SAMA STAÈ ËSKAST VATNAB¹T
UR   MANNA MEÈ KERRU OG VÁL 5PPL
Å S  

9AMAHA 6IPER  ¹RG  NAGLAR
GRIND '03 TENGINGAR START OG BAKK
6ERÈTILBOÈ  ÖÒS 3  

-JÎG VEL MEÈ FARIN ELDHÒSINNRÁTTING
SELST ËDÕRT %LDAVÁL OG VASKUR GETA FYLGT
5PPL Å S     

.ÕTT 4ABBERT $A 6INCI k SVEFNPL¹SS
FYRIR  ,ISTAV  M 4ILBOÈ ÖKR AFSL
'ET ÒTV  BÅLAL¹N 3   
 

4IL SÎLU !RCTIC #AT - 3NOW 0RO ¹RG
 EK  KM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS
4IL LEIGU ERU GL¾SILEG HJËLHÕSI -INNI HÒS
FYRIR FËLKSBÅLA ST¾RRI FYRIR JEPPA -EÈ
SËLARSELLU OG FORTJÎLDUM (ELGAR OG VIKU
LEIGA VERÈ FR¹  KR 5PPL Å S 
 3AMSEL EHF BTNETISHJOLHYSALEIGAN
0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR SUMARIÈ 

4IL SÎLU SKI DOO -8: ¹GR  EKINN
 KM MM BELTI VERÈ 
5PPL Å SÅMA  

!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA BÅLA OG
VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈURG STARTARAR
6ARAHLÖJ 6ÁLAR EHF 6ATNAGÎRÈUM  S
 

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

«SKA EFTIR VEL MEÈFÎRNU HJËLHÕSI FYRIR
 ÖÒS EÈA MINNA 5PPL Å S 


&ELLIHÕSI

6ERKFR¾ÈI ARKITEKTA OG RAFMAGNSTEIKN
INGAR BYGGINGARSTJËRN 5PPL Å S 

«SKA EFTIR AÈ KAUPA VINNUSKÒRG¹M
Å GËÈU ¹STANDI 5PPL Å S  
'UNNAR

6ERSLUN

4IL SÎLU CA   STËLAR FR¹ 3ËLË HÒS
GÎGNUM UPPLAGT FYRIR KAFFISTOFU EÈA
FUNDARSAL 4ILBOÈ 3ÅMI  

6ÁLAR EHF

4IL SÎLU 0OLARIS XC  ¹RG  EK
 M 3LEÈI Å TOPPSTANDI 4ILBOÈ 
ÖÒS 3  

(LAUPABRETTI

6EL MEÈ FARIÈ HLAUPABRETTI FR¹ %RNINUM
0ROF FORM  %8 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

%RUM ENN AÈ TAKA PANTANIR ¹ SÁRSMÅÈ
UÈUM B¹TUM FR¹ #AMPION WWWVATNA
SPORTIS 3ÅMI  

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

3KIDOO -ACH 6ERÈ  Ö ¶ARFNAST
VIÈHALDS 3  

¶VOTTAVÁLAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR OG
UPPÖVOTTAVÁLAR 4ÎKUM BILAÈAR UPP Å
%INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR /PIÈ UM
HELGINA 3  
2ÒMGËÈUR G¾ÈA ÅSSK¹PUR ¹N FRYSTIS ER
TIL SÎLU ¹  Ö -EÈ INNBYGGÈUM VÅN
REKKA OG MÎRGUM SÁRH¾FÈUM HËLFUM
3  

«SKAST KEYPT
«SKA EFTIR
"ILLIARDBORÈUM
  FETA
5PPL Å S     
6ANTAR RAFMAGNSOFNA OG VATNSHITAKÒT
Å SUMARBÒSTAÈ 5PPL Å S   
 

(LJËÈF¾RI

0OLARIS )NDI  SPECIAL ¹RG kl
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

+ERRUR
4IL SÎLU 3KAGSTRENDINGUR 3MÅÈAÈUR
 ,ENGDUR  OG SETT ¹ HANN FLOT
KASSI OG BRETTI  6ÁLINN ER "5+( 
HA  Å FÅNU STANDI "¹TURINN ER MEÈ
HELSTU T¾KJUM (ONUM GETUR FYLGT ALLT TIL
GR¹SLEPPUVEIÈA OG VEIÈARF¾RI 6ERÈ ¹N
GR¹SLEPPUBÒNAÈAR  ÖÒS 5PPLYSINGAR
Å SÅMA  EFTIR KL 

4IL SÎLU

2AFMAGNSGÅTAR 7 MAGNARI POKI
SNÒRA ËL STILLIT¾KI OG GÅTARNEGLUR
+R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA  3ÅMI
  WWWGITARINNIS GITARINN
GITARINNIS

6ANTAR SPIL NEYÈARÒTGANGSLÒGU  HAND
F¾RARÒLLUR EKKI RAFDRIFNAR MEGA ÖARFNAST
YFIRHALN OG FL FYRIR 3ËMA  3 


+ERRA TIL SÎLU H¾È   LENGD  
BREIDD   5PPL Å S  

4IL SÎLU "UGARI !RMANDO HARMONIKKA
TAKKA «SKA EFTIR MÒRSTEINSJ¹RNKL¾È
INGU 5PPL Å S  

(JËLBARÈAR

(JËLHÕSI

'L¾SILEGT PERLU HVÅTT 4AMA 2OCKSTAR
TROMMUSETT TIL SÎLU 'ËÈIR CYMBALAR OG
 TROMMU MICAR FYLGJA 3  
.ÕLEGT 9OUNG #HANG PÅANË TIL SÎLU 3ÅMI
 

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

4ÎLVUR
«SKA EFTIR AÈ KAUPA GOTT NOTAÈ FELLIHÕSI
  FETA MEÈ AUKABÒNAÈI 3 


«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

4JALDVAGNAR
%LDRI #OMBI #AMP TIL SÎLU 4ILBOÈ ËSK
AST 5PPL Å S  
«SKA EFTIR TJALDVAGNI GEFINS EÈA ËDÕRT
!LDUR OG ¹STAND SKIPTIR EKKI M¹LI 3
 

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

6ÁLAR OG VERKF¾RI
2AFSUÈA ËSKAST FYRIR ALLT AÈ  ÖÒS KR
(ELST -)' VÁL EN ANNAÈ KEMUR ÖË TIL
GREINA CARL EMAXIS 

(EILDSALA
-INNA EN HEILDSÎLUVERÈ

4IL BYGGINGA
6INNUVÁLAR

.Õ SENDING AF 42)5-0( SUNDBOLUM
OG BIKINIUM 3T¾RÈIR  TIL  SK¹LAR
" # $ !15! 30/24 SUNDVERSLUN
(AMRABORG   +ËPAVOGUR 3ÅMI
 WWWAQUASPORTIS

()3 (EILDSALA AUGLÕSIR ÒTRÕMINGARSÎLU
¹ GJAFAVÎRUM OG SM¹HÒSGÎGNUM V
FLUTNINGA 'ERIÈ GËÈ KAUP ¹ MINNA EN
HEILDSÎLUVERÈUM 6ERÈUM VIÈ FR¹  
&ÎSTUD,AUGARD ()3 -IÈHRAUN  Å
SAMA HÒSI OG 3APPOS SÅMI  

3ALA  LÅTIÈ SLITIN DEKK m ¹
 GATA ¹LFELGUM 6ERÈ  3 

«SKA EFTIR DEKKJUM OG FELGUM FYRIR
4OYOTA 2AV ¹RG k 3  

,ANDHAUS 

LËÈ

(OBBY ,ANDHAUS 5-,  SEM NÕ
MEÈ LËÈ ¹ ,AUGARVATNI !UKABÒNAÈUR
F CA  Ö !LDE OFNAKERFI GËLFHITI FLAT
SKJ¹ SJËNVARP  FERM HEILS¹RS FORTJALD
MEÈ SÒLUM TIMBUR ÖAKI OG GËLFI -YNDIR
OG N¹NARI UPPL Å S   OG 
 WWWVAGNASMIDJANIS

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


,YFTARAR

6ARAHLUTIR
*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF
&IAT 3     

$RIFSKAFTAEFNI

%IGUM TIL DRIFSKÎFT OG AUKAHLUTI TD HJÎRU
LIÈI HJÎRULIÈSGAFLA KÒPLINGAR DRIFSKAFTS
RÎR OG HLÅFAR OFL 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK
SÅMI   .JARÈARNESI  
!KUREYRI SÅMI  

"ARNAG¾SLA
«SKUM EFTIR BARNGËÈRI MANNESKJU TIL AÈ
G¾TA TVEGGJA EINS ¹RS GAMALLA DRENGJA ¹
DAGINN Å 6ESTURB¾NUM3ELTJARNARNESI
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
.¹NARI UPPL VEITA %RLA S   OG
%LÅSABET S  

4), 3®,5

+OJUHÒS ¹ TILBOÈI TIL AFHENDINGAR STRAX
¹RGERÈ   (LAÈIN AUKABÒNAÈI
EINSTAKT T¾KIF¾RI 3VEFNRÕMI FYRIR 
4RYGGÈU ÖÁR KOJUHÒS ¹ FR¹B¾RU VERÈI
SKOÈAÈU HÒSIN ¹ WWWHOBBYHUSID
IS (OBBYHÒSIÈ UMBOÈSAÈILI (OBBY ¹
¥SLANDI $UGGUVOGI  3ÅMI  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  
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(REINGERNINGAR

)ÈNAÈARMENN ¹ LAUSU 6ILJA KOMAST Å
SAMBAND VIÈ HÒS SEM VANTAR LAGF¾RING
AR EÈA GARÈA SEM VANTAR EINKALÅF 4ÎKUM
AÈ OKKUR ALLAR ALMENNAR HÒSAVIÈGERÈIR
PARKET FLÅSA OG M¹LUN (" (JALT  3
 

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

(ÒSASMÅÈAMEISTARI

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

2¾STINGAR
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM 5PPL Å
S  

'ARÈYRKJA
+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 
4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

'ET B¾TT VIÈ MIG VERKEFNUM ®LL ALMENN
SMÅÈAVINNA $AÈI S  

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGARIS

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

3P¹DËMAR

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  

(ÒSAVIÈHALD

 MÅN  6ISA%URO S   
MÅN 3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

)ÈNAÈUR

"ËKHALD

4IL LEIGU ®FLUGAR 2AFSTÎÈVAR  KVA
AUK VINNUSTAÈAGIRÈINGA $3 LAUSNIR EHF
3ÅMI  

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
«SKA EFTIR AÈILA TIL AÈ F¾RA BËKHALD FYRIR
LÅTIÈ FYRIRT¾KI 5PPL Å S  

3KATTFRAMTÎL

3ÅMASP¹  
%RU FJ¹RM¹LIN TILFINNINGARNAR
EÈA HEILSAN Å ËLAGI (VAÈ VILTU
VITA UM FRAMTÅÈINA 3P¹MIÈLUN
OG FYRIRB¾NIR /PIÈ FR¹  ¹
MORGNANA TIL  EFTIR MIÈN¾TTI
,AUFEY SP¹MIÈILL 6)3!
-!34%2

2AFVIRKJUN

"ËKHALD

!LHLIÈA ÖJËNUSTA 2¹ÈÖING S  
    

&J¹RM¹L
&RAMTALSÖJËNUSTA %INFALT FRAMTAL KR
 &RAMTALSÖJËNUSTA (2 SÅMI 


-¹LARAR

4RÁSMÅÈI

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

! #LASS EHF

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

6ANTAR ÖIG SMIÈI 4ÎKUM AÈ
OKKUR FLEST VERKEFNI STËR OG
SM¹ 0ALLAR SUMARHÒSAST¾KK
UN SUMARHÒS SL¹ UPP VEGGJUM
FLÅSALAGNIR KL¾ÈNINGAR BARA ALLT
'ERUM TILBOÈ Å VINNU OG EFNI
5PPL Å S   WWW
KLASSASMIDIRCOM

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERK
EFNI SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM
EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3 


6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM MËTAUPPSL¾TTI OG FLEIRU 'ERIÈ
TILBOÈ 5PPL Å S  

«3 VERK

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å INN
RÁTTINGAUPPSETNINGUM PARKETLÎGNUM
FLÅSALÎGNUM OG M¹LUN 3  

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA
3TÒDÅË TIL LEIGU 4AKIÈ YKKAR EIGIN MYNDIR
TILSÎGN FYLGIR FYRSTA TÅMA 5PPL Å S 


(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ
TÅMAVINNA 3  

4), 3®,5

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

tur

www.granithusid.is
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S: 544 5100

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

(EILSUVÎRUR

4), 3®,5
%NGLALJËS  
%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
 ¹ MORGNANA TIL  EFTIR MIÈ
N¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL
3  
6ISA%URO
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4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

3UMARBÒSTAÈIR

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
,2 -%'25. VIRKAR HRATT ,2 ER  ¹RA
ÖÕSKT FYRIRT¾KI OG ER ST¾RSTA FYRIRT¾KI
Å EVRËPU SINNAR TEGUNDAR +OMUM OG
KYNNUM S  

&¾ÈUBËTAREFNI

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU BORÈSTOFUBORÈ SËFABORÈ 
SKENKAR OG  SK¹PAR &¾ST ¹ GËÈU VERÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
,EÈURSËFI FR¹ #ASA ¹ ÖÒS SVEFNSËFI
FR¹ %XO ¹ ÖÒS GLERBORÈ FR¹ #ASA ¹
ÖÒS !%' ÖURRKARI ¹  ÖÒS 5PPL Å S
  OG  

'EFINS
WWWDIETIS q WWW
DIETIS
"ETRI LÅÈAN ALVEG SÅÈAN
(ERBALIFE LYKILLINN AÈ BETRI
LÅFSSTÅL
WWWDIETIS q WWWDIETIS
-ARGRÁT S  

 M¹NAÈA %NSKU "EAGLE HUNDUR F¾ST
GEFINS ¹ GOTT HEIMILI UPPL Å 3 

4IL GEFIS SËFI   S¾TA VÅNRAUÈUR 6EL
MEÈ FARINN 'ËÈUR AÈ ÖRÅFA 5PPL Å S
 

$ÕRAHALD

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
4IL LEIGU  FM FALLEGT RAÈHÒS ¹ GËÈUM
STAÈ Å 2EYKJANESB¾ ,ANGTÅMALEIGA
&YRIRSPURNIR SENDIST TIL TORDUR BLUEZ
ONENO
'ARÈAB¾R   HERB  FM ,EIGA 
ÖÒSM¹N (ÒSSJ INNIF 3   
 
(ERBERGI Å   HERB $EILA ELDHÒSI
OG WC 3ÁRINNG ¥ HERBERGI ¶VOTTAV
ÖURRKARI
!$3, INNIF  Ö 5PPL Å S
 
'ËÈ  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å +ËPAVOGI
STUTT FR¹ 3M¹RALIND  KR RAFMAGN
¹ M¹NUÈI %R LAUS FLJËTLEGA .¹NARI UPPL
Å SÅMA  
'ËÈ  FM ÅBÒÈ  HERB VIÈ 2AUÈAR¹RSTÅG
,EIGA  ÖÒS HÒSSJËÈUR 5PPL Å S 


6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

 HERBERGJA ÅBÒÈ Å KËPAVOGI  NÕ ¹
JARÈH¾È Å TVÅBÕLI LEIGA ¹ M¹NUÈI 
ÖÒS  Å TRYGGINGU OG  FYRIRFRAM 
 LAUS APRÅL

.UDD

 HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å  2VK 
BEDROOM APARTMENT IN  FOR RENT
-ORE INFO  WWWREYKJAVIKADVENTUREIS
HRINGBRAUT

'L¾NÕR FERÈANUDDBEKKUR TIL SÎLU ALDREI
NOTAÈUR ALM VERÈ  Ö 6ERÈ  Ö 3
 

3NYRTING

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

(REINR¾KTAÈIR $VERG 3CHNAUZER TIL SÎLU
MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å S 


4IL LEIGU  HERB ¹ EFRI H¾È Å RAÈHÒSI Å
(AFNAFIRÈI ,EIGA  Ö PR HERB M HITA
OG RAFM 3  
 FM ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ SV  ,AUS FR¹
APRÅL .ÕUPPGERÈ GL¾SILEG EIGN  Ö
¹ M¹N 5PPL Å S  

4IL LEIGU

'L¾SILEGT JA H¾ÈA EINBÕLISHÒS ST¾RÈ
 FM  FM BÅLSKÒR MEÈ HEITUM
POTTI OG PALLI STËRUM LOKUÈUM GARÈI
OG UPPHITAÈ BÅLAST¾ÈI TIL LEIGU Å MIÈB¾
+EFLAVÅKUR 5PPL Å S  
 HERB M HÒSGÎGNUM TIL LEIGU Å EITT ¹R
,AUS FLJËTLEGA 5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
!LÖJËÈLEG HUNDASÕNING
¥SHUNDA
VERÈUR HALDIN HELGINA  
APRÅL NK Å REIÈHÎLL &¹KS Å
6ÅÈIDAL
3K¹NING ER HAFIN Å SÅMA 
    OG ¹ ISHUND
ARIS !LLIR HUNDAR VELKOMNIR
3KR¹NINGARFRESTUR ER TIL
MARS

3KILV OG REGLUS KONA M PRÒÈA KETTI
ËSKAR EFTIR   HERB ÅB Å (AFNARFIRÈI
EÈA N¹GR EÈA (LÅÈAHV 'REIÈSLUG 
ÖM¹N -EÈM¾LI 3  
%INST¾ÈUR FAÈIR ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ FR¹ OG
MEÈ  APRÅL   -EÈM¾LI EF ÖESS ER
ËSKAÈ 5PPL Å S     

Póst- og blaðberar óskast
3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS
3UMARBÒSTAÈALËÈIR 3TËRAR GL¾SILEGAR
LËÈIR Å KJARRIVÎXNU LANDI ¹ SUÈURLANDI
'L¾SILEGT ÒTSÕNI OG SKJËLGOTT 5PPL
WWWHRIFUNESIS  HRIFUNES HRIFUNESIS

!TVINNUHÒSN¾ÈI
'L¾SILEGT  FM VERSLUNARHÒSN¾ÈI TIL
LEIGU VIÈ &¹KAFEN 5PPL Å S  
%MILÅA
«SKA EFTIR LITLU HÒSN¾ÈI UNDIR VERSLUN
5PPL Å S     
«SKA EFTIR VEITINGAHÒSN¾ÈI TIL LEIGU
5PPLÅ SÅMA   !NNA
«DÕR SKRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU ¹ SV
 5PPL Å S   OG ¹ FFFJOR
DURIS
4IL LEIGU  FM OG  FM SKRIFSTOFU
HÒSN¾ÈI ¹  H¾È AÈ 3ÒÈARVOGI 
2VK (ÒSN¾ÈIÈ ER TIL AFHENDINGAR STRAX
¶AR ERU SÅMA OG TÎLVULAGNIR AÈGANGUR
AÈ SAMEIGINLEGRI KAFFISTOFU OG FULLBÒIÈ
FUNDARHERBERGI 5PPL Å SÅMA  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

"ÅLSKÒR
'ARÈAB¾R "ÅLSKÒR  FM MHITA RAFM
,  ÖÒSM¹N 3    


'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   
(ERBERGI TIL LEIGU Å +ËPAVOGI MEÈ ELD
HÒSAÈSTÎÈU SNYRTINGU SJËNVARPSHER
BERGI OG ÖVOTTAAÈSTÎÈU ¥ SÅMA 


(ALLË 6IÈ ERUM FJÎGURRA MANNA FJÎL
SKYLDA OG ERUM MJÎG REGLUSÎM SAM
VISKUSÎM OG REYKLAUS SEM BR¹ÈVANTAR
HÒSN¾ÈI TIL LEIGU ÖAR SEM M¹ HAFA
HUND OG KÎTT 6IÈ VILJUM HELST F¹ 
 HERBERGJA ÅBÒÈ Å 'RAFARHOLTI EÈA
RB¾NUM 2EGLUSÎMUM GREIÈSLUM ER
HEITIÈ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
'SM   2ANNVEIG OG 
 3IGURBRANDUR 

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

5NGT PAR ËSKAR EFTIR LÅTILLI ÅBÒÈ GREIÈSLU
GETA  ÖÒS ÎRUGGAR GR 5PPL Å S 
 )NGI

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

«SKA EFTIR SKAMMTÅMALEIGU   M¹NUÈI
HELST Å ,AUGARNESHVERFI 5PPL Å S 

0AR LEITAR AÈ STÒDÅËÅB EÈA HERB MAÈG
AÈ ELDHÒSI OG BAÈHERB ¹ HÎFUÈBORGASV
SEM FYRST 2EGLUS OG SKILV GREIÈSLUR 3
 
2EYKLAUST OG REGLUSAMT PAR MEÈ BARN
ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ Å 'RAFARVOGI
-OSFELLSB¾ EÈA .ORÈLINGARHOLTI FYRIR
MAÅ ÎRUGGAR GREIÈSLUR 3TEINUNN 


!TVINNA Å BOÈI

STARFIS
.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ BREYTA
TIL

(JËN BR¹ÈVANTAR ÅBÒÈ Å  M¹NUÈI ¹
HÎFÈUBORGARSV 5PPL Å S   
 
!FAR TRAUSTA LEIGJENDUR VANTAR  HERB
ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBSV FR¹  MAÅ 3 

0AR ËSKAR EFTIR   HERB ÅB GREIÈSLUGETA
  Ö PR M «SKAST SEM FYRST 3
 
(REINR¾KT  VIK #HIHUAHUA 2AKKI TIL
SÎLU  ÖÒS STGR "ËLUSETTUR ÎRMERKT
UR MEÈ TTBËK FR¹ ¥SHUNDUM 5PPL Å S
 

 VINKONUR BR¹ÈVANTAR  JA HERB ÅB
Å  &YRIRFRAMGR ENGIN FYRIRSTAÈA
2EGLUS OG SKILV GR HEITIÈ 3  
  

+ÎKUHORNIÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

&ASTEIGNIR
+ENNSLA
3T¾RÈFR¾ÈI AUKATÅMAR

¶ARFTU AÈSTOÈ FYRIR SAMR¾MDU PRËFIN
EÈA FRAMHALDSSKËLAPRËFIN 5PPL Å S
     EÈA SENDU
TÎLVUPËST GHMG SIMNETIS -ARTEINN
'UÈJËNSSON

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

"ASENJI HVOLPUR TIL SÎLU +YNNIÈ YKKUR
TEGUNDINA ¹ DOGIS .¹NARI UPPL GEFUR
3TEINA Å S  
%R MEÈ  SVARTA ,ABRADOR HUNDA TIL SÎLU
5PPL Å S  

RB¾R ))) ®LFUSI

4IL SÎLU GULLFALLEGT FM LAND AUSTAN
VIÈ 3EYLA $EILUSKIPULAG FM EINBÕLI
KJALLARI H¾È RIS BÅLSKÒR FM 4ILBOÈ
ËSKAST 4ILBOÈ SENDIST TIL &RÁTTABLAÈSINS
MERKT
RB¾R )))ll 3VÎR SENDIST FYRIR
MARS

(REINGERNING
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR
STARFSKRAFT TIL AÈ SJ¹ UM
HREINGERNINGAR R¾STINGAR OG
BËNVINNU ¥SLENSKUKUNN¹TTA
¾SKILEG
5PPL Å S     

Pósthúsið ehf
Suðurhrauni 1
210 Garðabæ
sími 585 8300
fax 585 8309
posthusid@posthusid.is

Um er að ræða hressandi útiveru við
útburð á blöðum og póst, um helgar,
milli kl. 6 og 7 á morgnana. Hafðu
samband í síma 585 8330 eða fylltu
út umsókn á www.posthusid.is

 MARS  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2
«SKA EFTIR H¹RGREIÈSLUSVEINI Å STËLALEIGU
EÈA FULLT STARF 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


"ËNUSVIDEO ,AUGAL¾K

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU %INNIG STARFSFËLK FR¹ KL  VIRKA
DAGA !ÈEINS HÎRKUDUGLEGT OG SKEMMTI
LEGT FËLK KEMUR TIL GREINA  ¹RA OG ELDRI
5PPL Å S   *ENNÕ
«SKA EFTIR VÎNUM GRÎFUMANNI MMEIRA
PRËF 3  

6EGNA AUKINNA VERKEFNA

6ANTAR OKKUR H¾FT 3ÎLU OG KYNNINGAR
FËLK Å 2EYKJAVÅK TIL STARFA STRAX -IKILV¾GT
AÈ VIÈKOMANDI HAFI ¹N¾GJU AF MANN
LEGUM SAMSKIPTUM SÁ GLAÈV¾R OG
BROSMILDUR ¹REIÈANLEGUR OG STUNDVÅS
3NYRTIMENNSKA OG LÅFSGLEÈI ER ¹SKILIN
&ËLK ¹ ALDRINUM  OG ELDRI SÁRSTAKLEGA
VELKOMIÈ HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å
S   +YNNING EHF %INNIG M¹
SENDA UMSËKNIR ¹ KYNNING KYNNINGIS

,¾KJARGATA
«SKUM EFTIR AFGREIÈSLUFËLKI FR¹
  ALLA VIRKA DAGA
.¹NARI UPPL Å S  
$AGBJARTUR

¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(¹RSNYRTISTOFAN -OHAIR

«SKAR EFTIR NEMUM SVEINUM OG MEIST
ÎRUM SEM FYRST 5PPL Å S  
/DDNÕ

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å
VEITINGASAL
6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI

3TARFSFËLK ËSKAST Å HLUTASTARF HJ¹ HÒS
GAGNAVERSLUN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
%KKI YNGRI EN  ¹RA 6INNUTÅMI ER FR¹
KL    Å VIKU OG AÈRA HVERJA HELGI
5PPL VEITTAR Å SÅMA  

&ULLT STARF OG HLUTASTARF Å BOÈI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EKKI Å
SÅMA #AFÁ -ILANË &AXAFENI 

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

2ÎSKA MENN VANTAR ¹ HJËLBARÈAVERKST
5PPL Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
"ARÈINN 3KÒTUVOGI 

!TVINNA ËSKAST

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

µMISLEGT

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF 
3MIÈI -ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN
5PPL GEFUR 3VERRIR Å S 

%INKAM¹L
 ¹RS KONA ËSKAR EFTIR AÈ KYNNAST HRESS
UM OG HEIÈARLEGUM MANNI SEM NÕTUR
LÅFSINS EN VANTAR FÁLAGA 3VAR MERKIST
&ÁLAGI 
¡G ER FIMMTUG EINHLEYP KONA FR¹
&ILIPPSEYJUM OG LANGAR AÈ KYNNAST
GËÈUM MANNI 3VÎR BERIST ¹ SMAAR
FRETTIS MERKT bm

(ÒSASNEMI ¹  ÎNN ËSKAR EFTIR AÈ KOM
AST ¹ SAMN HJ¹ HÒSASMEIST -EÈM EF
ËSKAÈ 3   (ALLI
3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN BÅLSTJËRAR SUÈUMENN OFL 3 

«SKA EFTIR VINNU SEM FYRST (EF BÅL TIL
UMR¹ÈA %R VANUR KEYRSLU 3  
2OBERTAS

AUGLÝSINGASÍMI

5PPSKRIFTIR

550 5000

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

&!34%)'.)2

.¾TUR¹FYLLING

6ERKTAKI ËSKAST Å N¾TUR¹FYLLINGU Å MAT
VÎRUBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV 5PPL ¹
UMSJONISAFYLLING

+VÎLD OG HELGARVINNA
«SKUM EFTIR FËLKI Å VAKTAVINNU
BREYTILEGAR VAKTIR ¹ 3UBWAY
RTÒNSHÎFÈA ,EITUM AÈ
J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI MEÈ
MIKLA ÖJËNUSTULUND ,IFANDI
OG SKEMMTILEGUR VINNUSTAÈ
UR (¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹
SUBWAYIS EÈA ¹ STAÈNUM
!LDURSTAKMARK  ¹R
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
(ILDUR Å SÅMA  

¥SLENSKT SJ¹VARFANG Å +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR
VÎNUM STARFSMÎNNUM Å FISKSNYRTINGU
OG VÎNUM HANDFLAKARA  (J¹ ¥SLENSKU
SJ¹VARFANGI ER MJÎG J¹KV¾ÈUR STARFSANDI
MEÈ GËÈU STARFSFËLKI B¾ÈI ÅSLENSKU OG
PËLSKU .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA   ¥SLENSKT 3J¹VARFANG
Å +ËPAVOGI POSZUKUJE LUDZI LITORZY PRAC
OWALI WZESNIEJ IR PRZETWËRNIACH RYB
NYCH I LITRËRZY ZNOJA SIG MA FELETOWANILL
VYB %R MOSZEJ FIRMIER PANUJE POZTYWNA
OTMOSFERA MIROKZY ISLANDEXYKAMI A
POLAKAMI 7ISCEJ INFORMQYI POD NUMER
AMI TELEFONËIR    I   

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

4ILKYNNINGAR

Sími: 513-4300

+¾RU FÁLAGAR 2ÅBENHITTINGUR VERÈUR Å
(ÒNVETNINGABÒÈ 3KEIFUNNI  Å KVÎLD
LAUGARDAGINN  MARS KL  %F ÖÒ
ERT GAMALL EÈA NÕR 2ÅBENBÒI L¹TTU Ö¹
ENDILEGA SJ¹ ÖIG OG SKEMMTUM OKKUR
SAMAN EINS OG FÁLÎGUM ER EINUM LAGIÈ
 KR OG GUÈAVEIGAR Å POKA MEÈ
(LÎKKUM TIL AÈ SJ¹ YKKUR ÎLL

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Perlukór 1a, 203 Kópavogur
Opið hús laugard. 17. mars. kl. 14:00-14:30
Verð 24.900.000 kr.
Glæsileg 98,8 fm 3ja herb.
endaíbúð á jarðhæð í vönduðu
tveggja hæða fjölbýli. Suður
verönd með skjólveggjum og
sérinngangur. Eignin er fullbúin
án gólfefna, nema þvottahús
og baðherbergi eru flísalögð.
Innréttingar í eldhúsi eru úr eik og ná upp í loft. Tvö svefnherbergi sem eru með eikarskápa sem ná upp í loft. Lagt
fyrir síma og sjónvarp í hvert herbergi. Ísteyptar dósir fyrir
halogenlýsingu á ýmsum stöðum. Baðherbergi er með hvítri
innréttingu, upphengt wc, baðkar, flísalagt í hólf og gólf.
Stutt í náttúruperlur eins og Heiðmörk, Elliðaárdal og Vífilsstaðavatn. Ný eign tilbúin til afhendingar.
Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.

!46)..!

LSMÅÈI

+RANAMAÈUR ËSKAST
«SKUM EFTIR VÎNUM MANNI ¹
BYGGINGARKRANA 5PPL ¥ S 

¥BYGGÈ %HF

0ROVENTUS
%MPLOYMENT AGENCY SEEKS
CARPENTERS
GENERAL WORKERS ELECTRICIANS
IRONBINDERS PLUMMERS MASONS
HEAVY DUTY DRIVERS PAINTORS
AND MORE FOR THE CONSTRUCTION
AREA
0ROVENTUS #ALL *OAO TLF 


F U LLT STAR F OG H LUTASTÖR F
10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum
eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækjendur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður
almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,
félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um
er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um
beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.
Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is

4),+9..).'!2

+ËPAVOGSB¾R

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
6ATNSENDI p (EIMSENDI (ESTHÒSABYGGÈ
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI
6ATNSENDA (EIMSENDA "REYTING VERÈUR ¹ FYRIRHUGAÈRI BYGGÈ ÖESS HLUTA (EIMSENDA SEM LIGGUR
SUNNAN HÒSAGÎTU ! (ÁR ER UM AÈ R¾ÈA  HESTHÒS 4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV
 .¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA
4ILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL 
M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹  MARS  TIL  APRÅL 
%INNIG M¹ SJ¹ TILLÎGUNA ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS WWWKOPAVOGURIS 
!THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN KL 
ÖRIÈJUDAGINN  MAÅ  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST
SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

Vegghamrar 47, 112 Reykjavík
Opið hús laugard. 17. mars. kl. 15:00-15:30

Frum

&YRIRT¾KI Å ÎRUM VEXTI Å FRAM
LEIÈSLU OG UPPSETNINGU ¹ ¹LG
LUGGUM ¹LHURÈUM ¹LVEGGJUM
GLERVEGGJUM OG SJ¹LFVIRKUM
HURÈUM ËSKA EFTIR STARFSMÎNN
UM HELST VÎNUM -IKIL VINNA
FRAMUNDAN 'ËÈ LAUN FYRIR GËÈA
MENN
¶EIR SEM HAFA ¹HUGA SENDIÈ
PËST ¹ ALGLUGGAR ALGLUGGARIS

Verð 24.000.000 kr.
Falleg 4ra herb. 100,3 fm
sérhæð í vinsælu hverfi í
Grafarvogi. Sérinngangur
og afgirt hellulögð verönd.
Þrjú svefnherbergi með
parketi á gólfum. Hvít eldhúsinnrétting,
vönduð
tæki úr burstuðu stáli,
tengi fyrir uppþvottavél,
flísar á milli skápa, parket á gólfi og borðkrókur. Baðherbergi
er flísalagt í hólf og gólf og er einstaklega skemmtilegt með
nýlegu nuddbaðkari og veggsalerni. Stofa er góð með parket á gólfum, flísalögð sólstofa út úr stofu. Sérmerkt bílastæði. Falleg eign í góðu hverfi og stutt í skóla og leikskóla.
Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.

Álfheimar 60, 104 Reykjavík
Opið hús laugard.. 17. mars. kl. 16:00-16:30
Verð 21.700.000
Góð 4ra herb. 106,3 fm íbúð á
fyrstu hæð. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum og parket á gólfum. Stofan er með
parket á gólfum, og útgengt á
góðar suður svalir frá stofu.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf, baðkar með sturtu, þvottvélatengi og falleg innrétting. Eldhús er með ljósri innréttingu, korkur á gólfum, lagt fyrir uppþvottavél, nýleg eldavélatæki og góður borðkrókur. Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús og sér geymsla. Falleg eign þar sem stutt er í alla
helstu þjónustu svo sem skóla, íþróttahús, sundlaug verslanir, samgöngur og heilsugæslu.
Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Hamrahlíð 9, 105 Reykjavík
Opið hús laugard. 17. mars. kl. 17:00-17:30
Verð 19.400.000
Falleg og vel endurnýjuð 3ja
herb. 79,4 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli í vinsælu hverfi.
Tvö rúmgóð svefnherbergi
og góðir skápar eru í hjónaherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og baðkar með
sturtu. Eldhús er með ljósri
innréttingu, flísalögn á milli
efri og neðri skápa, lagt fyrir uppþvottavél og góð tæki. Nýjar hurðir sem eru hvítar. Allt hús og þak málað að utan 2004
og lögð stétt með snjóbræðslu.
Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.

,!5'!2$!'52  MARS 



&!34%)'.)2

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

V iltu vera þinn eigin herra?
Höfum í einkasölumeðferð jörð á
Norðvesturlandi. Á jörðinni er vel rekið kúabú.
Jörðin er einstaklega vel staðsett. Stutt í alla
þjónustu, svo og grunnskóla og
framhaldsskóla.

Frum

Náttúruparadís
einstakt tækifæri
Hítarneskot í Borgarbyggð. Jörðin liggur að
Hítará. Veiðihlunnindi. Mikil náttúrufegurð og
útsýni m.a. til Snæfellsjökuls. Landstærð
jarðarinnar er um 455 ha.

Landspildur til sölu

Aníka Rós Pálsdóttir
Sölufulltrúi
869 5285
anika@remax.is

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

ERTU Í SÖLUHUGLEIÐINGUM ?
Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS
Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Markmið mitt er að veita þér
framúrskarandi þjónustu
í fasteignaviðskiptum,
hvort sem þú ert að kaupa eða selja

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri
Sölumaður
Gsm: 862 9171
thorbjorg@vidskiptahusid.is

Um er að ræða spildur 10-20 ha. úr jörðinni
Köldukinn í Rangárþingi ytra.
Gróðið land að mestu. Stutt í vatn og rafmagn.
Nánari uppl. hjá fasteignasölunni.

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja og skipasali

Hringið í síma

869 5285

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður
Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

eða sendið póst anika@remax.is

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Ársalir – 10 hæð

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

Upplýsingar veitir Runólfur
á Höfða fasteignasölu gsm. 892 7798

Miðvangur – Góð kaup
Frum

/ZZO`
a[tOcUZ aW\UO`
SW\\WUT`bb
dWYc
tdWaW`Wa

Stórglæsileg 3-4ra herb.
122,3 fm. "penthouse"
íbúð á 10. hæð í lyftuhúsi.
Ótakmarkað útsýni til suðurs og vesturs. Íbúðin er
öll sérlega vönduð og
íburðarmikil. Mikil lofthæð
er í stofum og eldhúsi og
innb. lýsing í loftum. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Í kjallara er sérgeymsla og hefðbundin
sameign. Séð er um öll þrif
á sameign. Tvær lyftur eru í húsinu og dyrasími með sjónvarpsskjá. Sameign er sérlega vönduð og góð bílastæði við
húsið. Húsið er er álklætt að utan. Verð 31,9 millj.
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Einstaklega björt og falleg 5 herbergja 150 fm íbúð á 2. hæð
í 9 íbúða stigagangi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Snyrtileg
sameign. Yfirbyggðar svalir (sólstofa). Skápar í öllum herbergjum. Góð aðkoma.
Mjög hagstætt verð aðeins 24,9 millj.

³a[tOcUZ aW\UO`aS[OZZW`aXt

Upplýsingar veitir Runólfur
á Höfða fasteignasölu
gsm. 892 7798

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali
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Hulda
Oddsdóttir
Skrifstofustjóri
hulda@remax.is

Hjördís B.
Sigurðardóttir
Sölufulltrúi
hjordisb@remax.is

Sigurður Sigurbjörnsson
Sölufulltrúi
siggi@remax.is

Gunnar Björn
Björnsson
Sölufulltrúi
gbb@remax.is

Þröstur
Ástþórsson
löggiltur
fasteignasali

(%)-),)/'3+)0

Frum

24.900.000

27.800.000

Heiðarholt 5, Keflavík

Þverholt 13, Keflavík

4ra herbergja parhús ásamt bílskúr samtals
149fm. Eldhúsið hefur verið nýlega standsett.
3 svefnherbergi, eldhús opið við stofu og
útgengt í sólhús.

4ra herbergja 166m² einbýli ásamt bílskúr í
rólegu hverfi. Verönd og heitur pottur bakatil.
Eigandi skoðar skipti á minni eign.

OPIÐ HÚS á sunnudag
frá 14.00 - 14.30

OPIÐ HÚS á sunnudag
frá 14.00 - 14.30

Vantar allar
3VÚLUTJÚRN 
.JAR¡VÓK

6ER¡

gerðir

3TR¡
&JÚLDIHERBERGJA 
"YGGINGARÉR
"ÓLSKÞRJÉ

34.300.000
2%-!8 · 2%9+*!.%3"    +9..)2  · BYGGINGU 3VÚLUTJÚRN 
UMERA¡R¡APARHÞSSEMSKILASTFULLBÞI¡A¡INNANSEMUTAN)NNRETTINGAR
OG SKÉPAR ERU MJÚG VANDA¡AR OG ERU ÞR EIK FRÉ 2( TKI ERU !%' FRÉ
ORMSSON GØLFEFNIERUEIKARPARKETOGFLÓSARLØ¡SKILASTFULLKLÉRU¡ HELLULAGTME¡
HITALÚGNOGTYRF¡RILØ¡)NNFELDHALOGENLJØSÓLOFTUM(ÞSINGETAVERI¡JA RA
E¡A  HERBERGJA OG ER ¤A¡ SAMKOMULAGSATRI¡I GØ¡IR SKÉPAR Ó ÚLLUM
HERBERGJUM PARKET É GØLFI Ó HERBERGJUM  (ÞSIN ERU TILBÞIN TIL AFHENDINGAR
FULLBÞIN  JÞNI   +AUPENDUR GETA VALI¡ ME¡ INNRÏTTINGAR OG GØLFEFNI OG
ME¡ FJÚLDA HERBERGJA  'LSILEG EIGN É GØ¡UM OG BARNVNUM STA¡ STUTT Ó
LEIKSKØLAOGGRUNNSKØLA

Vesturgata 37, Keflavík
'UNNAR
3ÚLUFULLTRÞI



GBB REMAXIS

3IGUR¡UR
3ÚLUFULLTRÞI

Gott 5 herbergja einbýlishús ásamt bílskúr á
góðum útsýnisstað. Nýlegir mahogany
innréttingar og skápar í forstofu, eldhúsi og
stofu.

OPIÐ HÚS á sunnudag
frá 15.00 - 15.30

eigna
á skrá!



SIGGI REMAXIS

www.remax.is/heimiliogskip • Sími 4 200 800 • Hafnargötu 54 • 230 Reykjanesbæ
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Hin árlega
lega skemmtun Karlakórs Eyjafjarðar verður á skemmtista
skemmtistaðnum
1929, (Gamla Oddvitanum) laugardaginn 24. mars og hefst kl. 20:30.
Hagyrðingarnir, Árni Jónsson, Björn Ingólfsson,Einar Kolbeinsson, Pétur Pétursson
og Reynir Hjartarson, mæta undir stjórn Birgis Sveinbjörnssonar.

Karlakórinn syngur nokkur lög undir stjórn Petru Bjarkar Pálsdóttur.
Daníel Þorsteinsson leikur með á píanó. Hljómsveitin Sex ý sveit leikur fyrir dansi.
Síðast var fullt hús.

6)33)2 ¶²
 AÈ TVEIR HLÕJUSTU M¹NUÈIRN
IR Å HITABELTINU ERU MARS OG SEPT
EMBER
 AÈ T¾KIÈ SEM NOTAÈ ER Å SKËBÒÈ
UM TIL AÈ M¾LA ST¾RÈ FËTARINS ER
KALLAÈ "RANNOCK M¾LIR
 AÈ UM SJÎ MILLJËNUM BIFREIÈA ER
FARGAÈ Å "ANDARÅKJUNUM ¹R HVERT
 AÈ UM TVEIR ÖRIÈJU ALLS GULLS Å
HEIMINUM KEMUR FR¹ 3UÈUR !FRÅKU
 AÈ UM ÖAÈ BIL  HUGBÒNAÈAR
Å +ÅNA ERU STOLIN
 AÈ UPPHAF ALHEIMSINS ER TALIÈ
HAFA ORÈIÈ VIÈ -IKLAHVELL
 AÈ VETNI ER ALGENGASTA FRUMEFNIÈ
Å ALHEIMINUM

":@"
IGC
6áB
=?95
G¡6F5IH

<C@H5;5F5F

 AÈ VIÈ AÈ ENDURVINNA EINA
GLERKRUKKU SPARAST N¾G ORKA TIL AÈ
HORFA ¹ SJËNVARPIÈ Å ÖRJ¹ KLUKKU
TÅMA
 AÈ VINDHRAÈI YFIR  MS TELST
VERA FELLIBYLUR
 AÈ V¾NGHAF "OEING  BREIÈ
ÖOTU ER LENGRA EN FYRSTA FLUG
7RIGHT BR¾ÈRA VAR

<C

G¡6F5IH

 AÈ YTRI ELDSNEYTISTANKURINN ¹
GEIMSKUTLUM ER EKKI M¹LAÈUR
 AÈ ÖAÈ TEKUR FULLHLAÈIÈ OLÅUFLUTN
INGASKIP UM  MÅNÒTUR AÈ NEMA
STAÈAR
 AÈ ÖAÈ TEKUR LJËSIÈ ¹TTA MÅNÒTUR
AÈ FERÈAST FR¹ SËLINNI TIL JARÈAR

@C?5<9@;=

 AÈ ÖAÈ TEKUR MANNAÈA ELDFLAUG
SKEMMRI TÅMA AÈ N¹ TIL TUNGLSINS
EN ÖAÈ TËK PËSTVAGN AÈ FERÈAST
ÖVERT YFIR %NGLAND
 AÈ ÖEGAR !POLLO  KOM TIL JARÈ
AR VAR EINUNGIS EFTIR N¾GT ELDSNEYTI
TIL AÈ KNÕJA GEIMFARIÈ Å  SEKÒND
UR

 AÈ ÖEGAR FARIÈ ER HRAÈAR EN
HLJËÈIÈ MYNDAST HLJËÈHÎGG
 AÈ ÖEGAR GLER BROTNAR FLJÒGA BROT
IN MEÈ N¾STUM ÖVÅ  KÅLË
METRA HRAÈA ¹ KLUKKUSTUND
 AÈ ALBATROSAR GETA SVIFIÈ MEÈ
LOFTSTRAUMUM Å NOKKRA DAGA OG
JAFNVEL SOFIÈ ¹ FLUGI
 AÈ ALLAR LJËNYNJUR Å LJËNAHJÎRÈ ERU
SKYLDAR
 AÈ ALLIR BRODDGELTIR FLJËTA Å VATNI
 AÈ ALBATROSAR EYÈA HEILU ¹RI Å AÈ
ALA UPP AFKV¾MI SÅN
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR
3ÎGUR ÒTG¹FA 

@5;9FGx@IBB5F<C@H5;xFIAg^z_cfh

;67G>@6C

 AÈ ÖEGAR #"3 SJËNVARPSSTÎÈ
IN SENDI ÒT FYRSTU SJËNVARPSÒTSEND
INGUNA Å LIT ¹TTI ENGINN LITASJËNVARP
NEMA STÎÈIN SJ¹LF

<C@H5J9;IF

F

9;I
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borðar á nokkurra klukkustunda
fresti þá eykur það efnaskiptin í líkamanum. Þegar þú borðar óreglulega fer líkaminn alveg í
steik. Ég er nú samt engin heilsuráðgjafi, þannig að ekki taka of
mikið mark á mér. Stuttu áður
en ég byrjaði að æfa fyrir þessa
mynd hætti ég að reykja, þannig
að ég var alls ekki í góðu formi
þegar ég tók að mér hlutverkið.
Ég henti mér bara í þetta. Það var
heilmikil samkeppni innan hópsins að koma sér í gott form. Ég
fann líka að það varð mikilvægara
og mikilvægara að vinna þessa
vinnu, ekki bara til þess að ég liti
vel út, heldur vegna þess að ég
naut þess að finnast ég vera sterkur. Þetta er mjög ósýnilegur hlutur, einhver eldur sem maður fær
í augun. Þegar ég var að skjóta á
Íslandi fyrir myndina Beowulf &
Grendel í miðjum hvirfilbyl þá gat
ég ekki æft lengur, og mér fannst
það bitna á persónunni sem ég var
að leika, fannst hún mýkjast.“

að búa í húsinu mínu hérna í London síðustu þrjár vikur. Húsið mitt
hérna er að verða farfuglaheimili
fyrir íslenska leikara í London. Ég
elska Ísland, og ég held að ég ætli
í heimsókn aftur eftir tvær eða
þrjár vikur.“ Hvernig leist þér á
kvenfólkið? Hér þagnar leikarinn
skyndilega og það kemur mikið
glott á andlit hans. Hann hristir
höfuðið eins og hann sé að reyna
að berjast við að halda aftur af
sér. En svo springur hann.
„Þekkirðu Berglindi Icey?“ Já,
auðvitað geri ég það. „Hún er náin
vinkona mín í Los Angeles. Við
höfum átt margar góðar stundir,“
allt í einu er eins og hann verði
hálf feiminn. „En … eigum við
ekki bara að halda áfram að tala
um 300?“ Ég reyni eins og ég get
að kreista meira upp úr honum en
hinn stolti Spartverji er þagnaður.
Við verðum að fylla upp í eyðurnar með ímyndunaraflinu.

(5'2!++)2 /' &)2 3PARTVERJARNIR  SEM VÎRÈUST INNR¹S 0ERSAHERS Å 'RIKKLANDI TIL FORNA +VIKMYNDIN  FYLGIR MYNDASÎGU

&RANKS -ILLER RAMMA FYRIR RAMMA

(ALLI (ANSON )NGVAR 3IGURÈSSON
OG "ERGLIND )CEY
Um leið og hann minntist á Ísland rámaði mig í að hafa heyrt
um veru hans á klakanum. Um
leið og ég segi honum að ég sé frá
Íslandi lifnar yfir manninum og
hann skiptir algjörlega um ham.
Það er eins og hann leggi niður
skjöld Leonídas konungs og líti á
mig núna sem félaga. Hann fyllist þó nýjum eldmóði og greinilegt

(2)&).. !& ¥3,!.$)

b,ANDIÈ ER UPP¹HALDSSTAÈ
URINN MINN ¹ PL¹NETUNNIm

HEIMILIÐ ER HEILAGT, ÞESS VEGNA SKIPTIR ÖLLU HVAÐ ÞAR ER INNANSTOKKS

ENNEMM / SÍA / NM25937

að hann á margar góðar minningar frá Íslandi. „Ertu frá Íslandi?“
endurtekur hann eftir að ég hef
upplýst hann, eins og hann trúi
vart sínum eyrum. „Ég dýrka Ísland! Það er einn uppáhaldsstaðurinn á plánetunni. Ég fór aftur
þangað um daginn. Þekkirðu Halla
Hanson?“ Mér líður allt í einu eins
og ég sé staddur í eldhúspartíi í
menntaskóla. Hérna er hann orðinn svo æstur að ég lýg, kinka
bara kolli og svara játandi til þess
að halda honum gangandi. Ég hef
þó enga hugmynd um hvern hann
er að tala um. „Já, er það? Hann
var bílstjórinn minn! Aðstoðarmaður, andlegur gúrú og næringarráðgjafi. Ég fór til Íslands með
það í hausnum að ég væri svo
stór og sterkur,“ segir Gerard og
syngur nánast orðin hálf hlæjandi, hann minnir mig allt í einu
á tíu ára frænda minn þegar hann
er að segja mér sögur af einu af
mörgum ævintýrum sínum. „Svo
þegar ég lenti á flugvellinum hitti
ég þennan risa, Halla Hanson,
og hann er eins og Súpermann!
Faðmaði mig um leið og ég kom út
og ég var bara eins og lítið barn
miðað við þennan mann. Þá vissi
ég að ég væri kominn til Íslands.
Þekkirðu Ingvar Sigurðsson leikara?“ Já, auðvitað. „Hann er búinn

ÆÐ OG

I´M BOO KARAFLA

LOUNGE CHAIR & OTTOMAN

HÖNNUÐUR

HÖNNUÐUR

NORWAY SAYS

CHARLES & RAY EAMES 1956

VERÐ

VERÐ

7.400 KR.

439.500 KR.

FOUR FLOWER VASE BLÓMAVASI
HÖNNUÐUR

MATTI KLENNELL
VERÐ

13.300 KR.

Ný sending frá MUUTO komin í höfn
Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 sunnudaga.

COSY INGREY LAMPI
HÖNNUÐIR

HARRI KOSKINEN
VERÐ

19.900 KR.
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LEIKHÒSSINS

Andlega borgarastríðið fer á svið
Hafnarfjarðarleikhúsið frumsýndi Draumalandið í gærkvöldi, leikverk byggt á metsölubók Andra Snæs Magnasonar. En
hvernig datt Hilmari Jónssyni leikstjóra eiginlega í hug að gera leikgerð eftir sögunni ?

H

ugmyndin
er
sprottin upp úr
þeim innblæstri
sem bókin var
mér og öllum í
kringum
mig,“
segir Hilmar. „Í mínu umhverfi
var um lítið annað rætt en þessa
bók. Fljótlega kviknaði því hugmynd um að þetta efni væri hinn
frjóasti akur til umfjöllunar fyrir
leikhúsið.“
En það er nú ekki beint söguþráður í bókinni, eða hvað?
„Nei, en það er samt ákveðin
uppbygging, framvinda og niðurstaða. Ef við tölum um hið leikræna
í bókinni þá er mikil dramatík í
átökum þessara tveggja sjónarmiða, með eða á móti álverum og
virkjunum. Svo er bókin líka full
af hugleiðingum og hugmyndum sem er gaman að takast á við
á sviði. Aðkoma okkar að bókinni
er fólgin í undirtitli hennar, Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð.
Þar fengum við okkar vinkil: hver
er þessi hrædda þjóð og við hvað
er hún hrædd? Annars er bókin
bara til grundvallar og við erum
ekki síst að fjalla um núið.“
„Þetta er tryllir!“ segir Andri
Snær og hlær. „Ég las leikrit eftir
David Hare um einkavæðingu
bresku járnbrautanna. Þetta leikrit sló algjörlega í gegn í konunglega leikhúsinu. Það var ekki síst
vegna þess sem ég sagði ókei við
þessari fáránlegu hugmynd. Ég
ákvað að gefa leikhópnum frjálsar hendur og var lítið að þvælast
fyrir.“

'¾TI EKKI VERIÈ MEIRA DRAMA
En hvernig er staðan í álversog virkjunarmálunum í dag? Er
Andri Snær til dæmis ánægður
með að helsta afleiðingin af bókinni hans sé þrefaldað fylgi vinstri
grænna?
Andri Snær og Hilmar skellihlæja við þessari spurningu.

Dr. Gunni
tekur viðtal

Við erum með einhvern skrifstofumann
sem er forsætisráðherra og hann fær
ágætis tölur. Það eru
einhverjir sem græða
en flestir skulda
reyndar miklu meira
en þeir eiga.
Andri dregur augað í pung og
segir á ensku: „Ég hef skapað
skrímsli.“ Svo hlæja þeir ennþá
meira. Ég reyni að vera ýtinn og
spyr: Er þetta það sem þú vildir?
Andri verður vandræðalegur og
ræskir sig:
„Ha? Nei sko, þegar þau sögðu
mér hérna að Megas myndi syngja
lokalagið í leikritinu þá sagði ég
að ég væri ánægður með að þó
ekkert annað kæmi út úr bókinni
en að Megas syngi Draumalandið
þá væri ég ánægður. Nei, grínlaust þá skiptir öllu máli að þeir
sem leggja áherslu á þessi mál
uppskeri rækilega. Stefnan er að
gera landið að stærstu álbræðslu í
heimi, það er mjög mikið í húfi.“
„Það er fyrirhuguð stækkun á
álverinu hér í bænum og Hafnarfjörður er allur undirlagður í samræðum og tilfinningum um það
mál. Umræðan er lifandi,“ segir
Hilmar. „Það skemmtir okkur
mjög hérna í leikhúsinu að þegar
við til dæmis hlaupum inn á Súfista til að fá okkur að borða þá
er undantekningarlaust verið að
ræða þessi mál við okkur. Það eru
miklar tilfinningar í bænum og
alveg ljóst að þetta hefur mikil
áhrif á marga. Það er allt undir.
Annars vegar ertu með afkomuhræðsluna, að hér fari allt til andskotans og skipulagðir fólksflutn-

ingar geti hafist 1. apríl, og hins
vegar ertu með í huga náttúruna,
lífið og menninguna sem verður undir í framtíðarsýninni. Við
verðum að skilja og virða sjónarmið beggja fylkinganna. Í leikverkinu erum við með öll rökin,
með og á móti.“
„Þessi 50/50 staða er gallinn
við þessi mál – og sá galli kristallast hérna í bænum,“ segir
Andri. „Þótt önnur fylkingin sigri
þá hefur samt enginn sigur unnist. Það er ekki gott fyrir andann
í samfélaginu þegar báðar fylkingar segja að niðurstaða kosninganna muni beinlínis eyðileggja
fyrir þeim framtíðina og lífið. Ef
þetta er ekki drama, og ef það
er ekki hægt að búa til leikrit úr
þessu, þá er náttúrlega ekki hægt
að búa til leikrit úr neinu!“

¶JËÈ ¹N LEIÈTOGA
Umræðan í þjóðfélaginu er mörkuð af þeirri fyrirframgefnu niðurstöðu að allt „fari til fjandans“
ef „rétt“ ákvörðun er ekki tekin.
Andra finnst þetta kolvitlaus
hugsunarháttur.
„Herinn fór en það gerðist ekki
neitt þrátt fyrir áratuga langa umræðu um hið gagnstæða,“ segir
hann. „Íbúðaverð er meira að
segja miklu hærra á Suðurnesjum
núna en áður en herinn fór. Samt
hangir alltaf yfir okkur einhver
ógn og ótti við framtíðina. Það eru
teknar of margar ákvarðanir út á
þann ótta. Ef álverið í Straumsvík
myndi hverfa smám saman þá yrði
það engin dramatísk breyting. Ég
held að það yrði miklu dramatískara ef álverið væri þrefaldað.“
„Það er ólga í samfélaginu og
ólgan stafar ekki síst af því að
það er ekkert ígrundað hvað muni
verða,“ segir Hilmar. „Þjóðin skiptist í tvennt, með eða á móti, en það
er ekki á hreinu hvað verður gert
ef þeir sem eru með „vinna“ eða
hvað verður gert ef hinn hópurinn „vinnur“. Þjóðin er öll af vilja
gerð að gera það sem fyrir hana er
lagt. Við erum til í að herða sultarólarnar þegar þannig stendur á.
Við erum alveg til í að borga hæstu
vexti í heimi af því að það er svo
mikil þensla. Við erum öll af vilja
gerð en við stöndum frammi fyrir
ofsalega erfiðum spurningum og
við getum ekkert hlaupist undan

þeim. Þegar við fáum atkvæðisréttinn verðum við bara að gera
svo vel að kanna málin ofan í kjölinn. Og það er erfitt.“
„Ég myndi segja að við værum
þjóð án leiðtoga,“ segir Andri.
„Við erum með einhvern skrifstofumann sem er forsætisráðherra og hann fær ágætis tölur.
Það eru einhverjir sem græða en
flestir skulda reyndar miklu meira
en þeir eiga. Til að sú orðræða sé
lögleg að framtíð okkar byggist
á einum möguleika hlýtur það að
stafa af því að þjóðin hefur fengið mjög óskýra mynd af möguleikunum frá leiðtogunum. Við höfum
haft leiðtoga sem hafa látið það
líðast að segja að ef þú vilt ekki
þessa framtíðarsýn þá viltu bara
vera fátækur að tína fjallagrös.“
Er þá ekki eina lausnin að við kjósum okkur almennilegan leiðtoga?
„Ómar
Ragnarsson,“
segir
Andri Snær.
Ómar Ragnarsson – er það
málið?
„Nei, ég segi svona,“ segir
Andri, flissar og breytir um umræðuefni: „Maður upplifir stemninguna sem andlegt borgarastríð.

Eins og á Húsavík þar sem bóndinn skrifar grein og lýsir því
hvernig eigi að eyðileggja heimili fjölskyldunnar sem hefur búið
þarna kynslóð fram af kynslóð og
á sama tíma þrammar meðmælaganga í gegnum landið hans. Þetta
er ástand sem stjórnmálamennirnir hafa stýrt okkur inn á.“
„Öll átökin sem fara fram inni
á sviðinu í Draumalandinu eru
úr orðræðu sem hefur átt sér
stað,“ segir Hilmar. „Rétt eins
og Andri þá vitnum við í fréttir, greinar, samtöl og staðreyndir. Við sýnum umhyggju með þeim
persónum sem hafa farið í gegnum alla orðræðuna aftur og aftur
og alltaf lent í sama öngstrætinu
í yfirborðskenndu rifrildi. Þetta
er sýning sem á að fá fólk til að
hugsa. En fyrst og fremst er hún
skemmtileg.“
Nú ert þú Andri búinn að vera
að fjalla um þessi mál meira og
minna í heilt ár síðan Draumalandið kom út. Ertu ekki orðinn
hundleiður á þessu?
„Þetta er bara smá vertíð. Ég er að
vona að þetta leysist allt í kosningunum og ég geti farið að skrifa hækur.“
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Kemur úr vöggu heimsins
Það vakti þjóðarathygli þegar Grigol Matchavariani skrifaði bréf í Morgunblaðið þar sem
hann sagðist hafa lært íslensku af því að lesa
íslensk-rússneska orðabók. Það mikla, að íslenska
ríkisstjórnin bauð hjónunum til landsins og hér
dvöldu þau í hálft ár. Guðrún Helga Sigurðardóttir
ræddi við Irmu Matchavariani, ekkju Grigols,
sem flutti alfarið til landsins eftir að eiginmaður
hennar lést, og hefur nú búið á Íslandi í tíu ár.

I

rma Matchavariani er
fædd og alin upp í Tbilisi, höfuðborg Georgíu. Hún er tvítyngd, talar
bæði georgísku og rússnesku, enda gekk hún í
rússneskan skóla og lauk doktorsprófi í rússnesku og rússneskum
bókmenntum og sögu. „Á kommúnistatímanum var mikilvægt að
kunna rússnesku reiprennandi. Ef
maður sótti um vinnu hjá hinu opinbera var spurt um rússneskukunnáttuna því að öll skjöl voru til
dæmis á rússnesku,“ segir hún.
Irma var gift Grigol Matchavariani, lögfræðingi frá Tbilisi. Afi
Grigols var menntamaður sem
kunni mörg tungumál og átti Íslandsklukkuna eftir Halldór Laxness. Grigol sá bókina sem lítill
strákur uppi í hillu hjá afa sínum,
heyrði frásögn hans um að rithöfundurinn byggi á eyju langt úti í
Atlantshafi, las bókina og fékk
brennandi áhuga á íslensku og Íslandi. Hann las fleiri bækur sem
komu út á rússnesku og georgísku
og keypti síðan íslensk-rússneska
orðabók sem hann fann í fornbókabúð. Aftast í bókinni var málfræðihefti og með aðstoð þess lærði
hann íslenska málfræði. Hann
æfði sig svo í að tala íslensku einn
heima, hlusta á hljóðbækur og tala
við þýskukennara sem þau hjónin
þekktu. Sjaldan gáfust tækifæri
til að hitta Íslendinga.
Með þennan áhuga á landi, þjóð
og tungu langaði Grigol til að heimsækja þessar eyju langt út í Atlantshafi. Loks komst hann í bréfasamband við Íslending í London
sem benti honum á að skrifa bréf
til Morgunblaðsins. Í bréfinu sem
þar birtist kom fram hvernig hann
hefði lært íslensku og af hverju.
Það vakti svo mikla athygli að
Ríkisútvarpið tók við hann símaviðtal og draumurinn um að heimsækja landið rættist þegar ríkisstjórnin bauð þeim hjónum til Íslands. „Hann var himinlifandi,“
segir Irma.
Irma og Grigol komu hingað til
lands haustið 1992. „Þetta var ævintýralegt ferðalag,“ segir hún og
brosir. „Ég gleymi því aldrei! Við
fengum að sjá allt!“

,¾RA AF JAFNÎLDRUNUM
Grigol og Irma fóru aftur til Georgíu hálfu ári síðar, í maí 1993.
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¥SLENDINGAR ÖEKKJA LÅTIÈ TIL 'EORG
ÅU LANDSINS LITLA OG FRJËSAMA Å +¹K
ASUS SEM ER UMLUKIÈ 2ÒSSLANDI
!RMENÅU !SERBAJDSJAN 4YRKLANDI
OG 3VARTAHAFINU 'EORGÅA TELST
VAGGA HEIMSINS ÖVÅ AÈ Å 'EORG
ÅU ER .ËI TALINN HAFA SMÅÈAÈ ÎRK
INA SÅNA 'EORGÅSKA ER EITT AF ELSTU
TUNGUM¹LUM Å HEIMI OG HEFUR SÁR
STAKT LETUR (ÒN ER EKKI SKYLD NEIN
UM TUNGUM¹LUM EN M¹LFR¾ÈIN
ER SKYLD BASKNESKU OG ÕMISLEGT ER
SVIPAÈ MEÈ ÖJËÈUNUM TVEIMUR TIL
D¾MIS ¾TTARNÎFNIN OG ÒTLIT FËLKS
INS %N 'EORGÅUMENN OG "ASKAR
SKILJA EKKI HVORN ANNAN OG EKKI ER
VITAÈ HVERNIG HUGSANLEGUM SKYLD
LEIKA ER H¹TTAÈ

Georgía hafði nýlega fengið sjálfstæði eftir að Sovétríkin leystust upp og ástandið í landinu var
í samræmi við það, slæm staða
í efnahagsmálum og erfitt að fá
vinnu. Grigol fékk samt vinnu í
dómsmálaráðuneytinu og starfaði þar þegar hann lést í bílslysi
árið 1996. Í framhaldi af andláti eiginmanns síns ákvað Irma
að flytja til Íslands með dóttur
þeirra sem þá var aðeins sex ára.
Irma fékk íbúð á Stúdentagörðum og fór að læra íslensku í Háskóla Íslands.
Irma hefur nú starfað sem túlkur í fjölda ára og það fer vel um
mæðgurnar á Íslandi. Hún er á
kafi í ýmsum félagsstörfum og
henni er sérstaklega annt um málefni innflytjenda og barna þeirra.
Hún telur að stuðning vanti fyrir
unglinga af erlendum uppruna
sem hafa búið lengi á Íslandi.
„Unglingana vantar aðstoð og
stuðning, til dæmis við að skilja
ýmis hugtök í eðlisfræði og efnafræði. Kennararnir halda að
krakkar sem hafa búið hér lengi
skilji allt en það er ekki rétt. Það
vantar þjónustu fyrir þau börn
sem vilja afla sér menntunar,“
segir hún. Irma kveðst vera mjög
hrifin af Mentor-kerfinu. Í gegnum það sé hægt að koma upp kerfi
þannig að íslenskir krakkar í efri
bekkjum geti leiðbeint krökkum
af erlendum uppruna sem eru
ekki komnir jafnlangt í námi „því
að unglingar læra betur af jafnöldrum sínum“.
Irma er nú verkefnisstjóri hjá
Mími símenntun og sér um nám
fyrir atvinnulífið. Þar segir hún
að útlendingar geti bætt við sig
námi til að fá menntun sína og
reynslu metna að verðleikum.
Þeir geti líka tekið námskeið og
allt upp í tveggja ára nám á framhaldsskólastigi. Hún kennir líka
Íslendingum rússnesku og rússneskumælandi fólki íslensku.

-ARGIR FLUTTIR BURT
Þegar Irma var að alast upp
var Tbilisi alþjóðleg borg þar
sem bjuggu ekki aðeins Georgíumenn heldur líka Rússar, Armenar, Kúrdar, Aserar, Þjóðverjar, Grikkir, Tyrkir og gyðingar.
Tbilisi er enn alþjóðleg og í dag
eru stjórnvöld í Georgíu hlynnt
Bandaríkjamönnum. „Þannig er
pólitíkin í dag. Kannski kemur
næst forseti sem vill stuðning frá Rússlandi,“ segir Irma.
„Þetta er bara lítið land. Georgíumenn voru eitt sinn fimm milljónir. Þrjár milljónir búa í landinu
í dag. Unga fólkið vill fara til nálægra landa til að vinna. Sumir
koma til baka, aðrir ekki eins og
gengur. Það hefur mikið gerst í
Georgíu. Sumir eru ánægðir og
hafa góða vinnu en aðrir eru vonsviknir og óánægðir. Það er eins
og alltaf,“ segir hún.
%LDRA FËLKIÈ REKIÈ
Verkefnin bíða stjórnvalda við
uppbyggingu landsins. Gríðarlegt atvinnuleysi og óöryggi er á
vinnumarkaði og allt upp í áttatíu
prósent íbúanna hafa ekki fasta,
örugga og góða vinnu og atvinnuleysi mikið. Kröfurnar á vinnumarkaði hafa jafnframt breyst. Í
dag er þess krafist að fólk kunni
ensku og hafi góða tölvuþekkingu. Nokkuð hefur verið um að
fólki á aldrinum fimmtíu til sextíu ára hafi verið sagt upp störfum og ungt fólk ráðið í staðinn.
Irma segir að eldra fólkið hugsi

0%.).'!(5'35.). (445,%' b!LLT SNÕST UM PENINGA ¶AÈ ER H¾TTULEGT ÖVÅ Ö¹ SNÕST ÖAÈ MINNA UM MENNTUNINA ¶EGAR ÁG VAR
Å H¹SKËLANUM VAR MAÈUR REKINN ÒR SKËLANUM EF MAÈUR FÁLL ¹ PRËFI m SEGIR )RMA -ATCHAVARIANI VERKEFNISSTJËRI HJ¹ -ÅMI OG KENNARI Å
RÒSSNESKU OG ÅSLENSKU FYRIR ÒTLENDINGA (ÁR SÁST HÒN MEÈ RÒSSNESKUM¾LANDI NEMENDUM SÅNUM Å TÅMA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Unglingana
vantar aðstoð
og stuðning, til
dæmis við að
skilja ýmis hugtök í eðlisfræði og
efnafræði. Kennararnir halda að
krakkar sem hafa
búið hér lengi
skilji allt en það
er ekki rétt.

öðruvísi. Það sé mótað af Sovét-tímanum. Það hafi vænst þess að geta
verið áratugi í sömu vinnunni og ekki
búist við miklum breytingum. „Hver
getur farið á eftirlaun fjörutíu til
fimmtíu ára?“ spyr hún.
„Í þorpunum á fólk allavega matinn sem það framleiðir en ekki peninga og verður því að fara til borgarinnar til að selja framleiðsluna og
kaupa eitthvað í staðinn. Fólk í bæjunum á erfiðara því að þar geta menn
ekki framleitt mikið,“ segir hún og
telur fólk í auknum mæli vilja búa í
þorpunum til að geta lifað af landinu
og framleitt vörur til að selja.

!LLT SNÕST UM PENINGA
Þjóðfélagsleg vandamál eru talsverð í Georgíu og eiga rætur jafnvel
að rekja aftur til ársins 1991 þegar
Georgía hlaut sjálfstæði. Átök hafa
stundum verið við landamæri Georgíu og Rússlands vegna rússneskumælandi grúsíumanna sem þar búa og
vilja tilheyra Rússlandi. Frá þessum
héruðum hafa líka komið flóttamenn
til stærstu borganna Tbilisi og Batumi þar sem þeir hafa fyllt öll hótel
og gistiheimili. Irma segir að ríkisstjórnin sé nú að veita þessu fólki að-

stoð til að geta keypt sér húsnæði og
komið undir sig fótunum. Skólakerfið í Georgíu er Irmu hugleikið. Hún
hefur áhyggjur af því að opinbera
skólakerfið sé ónýtt og bendir á að
aðeins sé um tvennt að velja, fara í
einkaskóla eða vera í ríkisskóla og fá
einkakennara til að undirbúa prófin.
Henni berast fregnir af því að metnaðarfull börn séu send í einkaskóla
og að þau börn sem eru í ríkisskólum
vilji ekki fara í skólann því að þar sé
svo kalt og foreldrarnir kaupi handa
þeim einkakennslu. Kennurunum í
ríkisskólunum sé alveg sama því að
þeir séu á svo lágum launum.
„Annað sem er ekki nógu gott er að
margir einkaháskólar hleypa öllum
inn í skólann ef þeir geta borgað
skólagjöldin. Ef nemendurnir falla á
prófi þá geta þeir farið aftur í prófið. Þeir geta tekið prófið eins oft og
þeir vilja ef þeir bara borga. Allt
snýst um peninga. Það er hættulegt
því þá snýst það minna um menntunina. Þegar ég var í háskólanum var
maður rekinn úr skólanum ef maður
féll á prófi,“ segir hún.
„Mig langar til að trúa því að skólakerfið sé enn jafngott og það var
þá.“
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Alveg ofboðslega frægur
Annar eins köttur hefur ekki stigið fram á sjónarsviðið síðan Keli úr
Stundinni okkar og jólakötturinn gengu lausir. Nú er það kötturinn Muri
sem á sviðið en frá unga aldri hefur hann sinnt þétt bókaðri dagskrá í
skemmtanaiðnaðinum, komið fram í auglýsingum, verið gestur í sjónvarpsþáttum og átti stórleik sem elskhugi Bjarkar Guðmundsdóttur. Júlía
Margrét Alexandersdóttir hitti stjörnuna yfir mjólkurglasi og harðfiski.

U

mboðsmenn Mura og
fósturforeldrar, Gunnlaug
Þorvaldsdóttir söngkona og Guðmundur Pétursson gítarleikari segjast hafa verið fljót að
átta sig á að Muri væri óvenjulegur karakter. Gunnlaug segir Mura
á lista með þeim örfáu, Marilyn
Monroe, Marlon Brando og fleirum, sem fæðast með eðli sannrar
stjörnu. Í sama streng tók Spike
Jonze, leikstjóri að Bjarkarmyndbandinu fræga, Triumph of a heart,
þar sem Muri fór á kostum. „He is
a true star,“ sagði hann um köttinn og vildi jafnframt taka hann
með til Hollywood enda hafði Muri
sýnt ótrúlegt skap og hæfileika við
vinnslu myndbandsins.
Tökurnar á myndbandinu tóku
um viku. Muri klæddist jakkafötum sem voru sérsniðin á hann,
keyrði bíl, lék elskhuga eins og
hann hefði aldrei gert annað og var
þolinmóðari en flestir tvífætlingar
sem sinna tökum á borð við þessuar. Bið milli atriða var oft löng en
alvöru stjörnur þurfa ekki að vera
með stæla þannig að í stað þess að
henda gemsanum í aðstoðarmenn

sína og heimta evían-vatn sýndi
Muri stóíska ró og ótrúlega yfirvegun á þessum löngu stundum
sem fór í bið og aftur bið. Á meðan
tökumenn stilltu ljósin, færðu dótið
fram og til baka eða létu staðgengil Mura, tuskudýrið, dansa með
einhverjum töngum, labbaði Muri
sallarólegur um svæðið eða hvíldi
sig í búrinu sínu. Gunnlaug segir
hann þó stundum verða pirraðan í
leikarastörfum sínum en það sé aðeins þegar aðstaðan fyrir hann á
tökustað er ekki nógu góð. Það sé
honum mikilvægt að gott kattasalerni sé á staðnum og auðvitað eitthvað að narta í, en þetta séu bara
grundvallarkröfur. Hann er ekki
að ætlast til þess að á staðnum sé
franskt eldhús eða nuddari.

4ÅÈUR GESTUR Å SJËNVARPSÖ¹TTUM
Ferill Mura hófst í spjallþætti
Björns Jörundar á SkjáEinum
en þar kom hann fyrst fram með
Gunnlaugu til að kynna sýningu
Kynjakatta. Síðan þá hefur hann
verið eftirsóttur af þáttarstjórnendum vinsælla sjónvarpsþátta og
hefur til að mynda komið fram í
þætti Gísla Marteins og í þættinum

3.%--! "%9')34 +2«+52).. -URI

SÕNDI SNEMMA AÈ HONUM KIPPTI Å
KYNIÈ EN FAÈIR HANS KOM EINNIG FRAM Å
SJËNVARPI OG HAFÈI ALVEG SAMA SKAP OG
SONURINN (ÁR ER -URI AÈEINS NOKKURRA
VIKNA GAMALL
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BRÒÈU SEM S¹ UM ¹H¾TTUATRIÈIN FYRIR
-URA Å "JARKARMYNDBANDINU OG Å BAKSÕN
M¹ SJ¹ -URA VAKA YFIR FRAMMISTÎÈUNNI

Hjartslætti á Skjá einum. Hann á
ekki langt að sækja hæfileikana því
faðir hans, Amor, kom fram í þætti
Steinunnar Ólínu og leyfði eiganda
sínum að ryksuga feld sinn án þess
að kippa sér upp við það. Síðastliðið vor sat Muri fyrir hjá japönskum ljósmyndara, Namiko Kitaura,
en hún hefur meðal annars myndað fyrir Vogue og önnur tískublöð
ytra en myndin hefur verið sýnd
víðsvegar á ljósmyndasýningum
erlendis. Í síðustu viku lék hann
svo í auglýsingu sem Pegasus sá
um að framleiða og mun birtast í
sjónvarpi eftir nokkra mánuði.
Muri kann vel við að vera miðpunkturinn hvar sem hann fer
og skýrir það kannski hversu vel
honum gengur að fara í gegnum
erfiðar tökur, því þar er stjanað
við hann og áhugi allra beinist að
honum einum. Hann kann því ekkert sérstaklega vel við aðra ketti
sem ræna hann athyglinni og á það
til að slá til þeirra sem honum þykir
skyggja á sig. Heimilisástandið
getur því verið dramatískt þar sem
hann býr með öðrum köttum en
hann stillir sig þó oftast því í hópnum eru hans eigin „börn og barnabörn“. Gunnlaug segir hann sýna
afkomendum sínum umhyggju en
þurfa samt sitt rými, enda önnum
kafinn útivinnandi faðir.
Muri fer ekki út án eigenda sinna
en hann fer með þeim í göngutúra
þar sem hann fylgir þeim alveg
eftir í einn góðan hring og góðir
bíltúrar eru hans eftirlæti þar sem
hann valsar laus um í bílnum. Hann
bíður við bílinn á meðan bílhurðin
er opnuð fyrir honum og hoppar
svo sjálfur kátur upp í og malar af
ánægju alla ferðina.
Þannig er hann yfirleitt tekinn
með í heimsóknir í stað þess að
vera skilinn eftir heima þar sem
hann er svo meðfærilegur og kann
vel við sig í selskap. Muri er mjög
mannelskur og margir telja að
hann haldi sig mann. Þannig hermir hann í einu og öllu eftir eigendum sínum, eltir þá hvað sem þeir
gera, borðar það sama og er með
nefið niðri í hvers manns koppi.
3*!2-®2 3%- 6%)4 !& 3¡2 ¥ MYNDBANDINU VAR -URI KL¾DDUR Å BL¹ JAKKAFÎT SEM

VORU KL¾ÈSKERASNIÈIN ¹ HANN (ÁR ER HANN MEÈ UMSJËNARMANNI SÅNUM 'UNNLAUGU
¶ORVALDSDËTTUR

+!44!2+9. -%¨ $5,!2&5,,! &/24¥¨

0«3!¨ &92)2 *!0!.3-!2+!¨ -URI ¹SAMT 'UÈMUNDI 0ÁTURSSYNI GÅTARLEIKARA OG
EIGENDA SÅNUM Å MYNDATÎKU HJ¹ JAPÎNSKUM LJËSMYNDARA SEM MEÈAL ANNARS HEFUR
MYNDAÈ FYRIR 6OGUE

-URI ER HREINR¾KTAÈUR !BYSSINÅUKÎTTUR EN ÖAÈ
KYN ¹ SÁR MERKA OG DULARFULLA SÎGU !BYSSIN
ÅUKETTIR ERU EIN ELSTA TEGUND HEIMILISKATTA OG
HVAÈAN ÖETTA KYN KEMUR ER NOKKUÈ ¹ HULDU
OG ERU ÖAR NOKKRAR KENNINGAR -ARGIR HALLAST
AÈ ÖVÅ AÈ KETTIRNIR SÁU FR¹ %GYPTALANDI ENDA
ER YFIRBRAGÈ ÖEIRRA MJÎG EGYPSKT ¥ KRINGUM
AUGUN ERU ÖEIR MEÈ SVARTA LÅNU LÅKT OG ÖEIR
SÁU M¹LAÈIR EINS OG SJ¹LF +LEËPÎTRA OG MINNA
ÖEIR HELST ¹ LITLA LJËNSUNGA MEÈ BRÒNGYLLTAN
FELLD SEM ER ALGENGASTI LITURINN ÖË AÈ VÅSU SÁU
ÖEIR LÅKA TIL Å BL¹UM LIT SILFRUÈUM OG EINHVERJ
UM FLEIRUM
¶ANNIG ER EIN KENNINGIN SÒ AÈ 2ËMVERJAR
HAFI FLUTT MEÈ SÁR KETTI FR¹ %GYPTALANDI TIL "RET
LANDSEYJA MEÈAN AÈRIR HALLAST AÈ ÖVÅ AÈ KYNIÈ
HAFI VERIÈ R¾KTAÈ UPP MEÈ ÖAÈ FYRIR AUGUM
AÈ R¾KTA KÎTT SEM HEFÈI EGYPSKT YFIRBRAGÈ OG
ÒTLIT 6INS¾L SAGA AF UPPRUNA KATTANNA TENGIST
SVO !BYSSINÅU NÒVERANDI %ÖÅËPÅU OG SEGIR SAGAN AÈ L¾ÈA SEM HÁT :UIA HAFI VERIÈ FLUTT ÖAÈAN TIL "RETLANDS ¹RIÈ 
OG SÁ HÒN FORMËÈIR ALLRA ÖESSARA KATTA -ARGAR ÖJËÈIR HAFA VILJAÈ EIGNA SÁR KÎTTINN ENDA EKKI SKRÅTIÈ ÖVÅ STËRGL¾SILEGT
ÒTLIT HANS OG MAGNAÈUR PERSËNULEIKI VEKUR ATHYGLI HVAR SEM HANN KEMUR
'¹FUR ÖEIRRA ERU MIKLAR OG ÖYKJA ÖEIR BERA ÖAR HÎFUÈ OG HERÈAR YFIR AÈRA KETTI (¹TT VITSMUNASTIG GERIR ÖAÈ AÈ VERK
UM AÈ EKKI ER H¾GT AÈ SKILJA Ö¹ MIKIÈ EFTIR EINA ÖVÅ Ö¹ LEIÈIST ÖEIM OG Ö¹ L¹TA ÖEIR ALDEILIS Å SÁR HEYRA ¶EIR DRAMAT
ÅSKUSTU HENDA SÁR JAFNVEL ¹ ÒTIDYRAHURÈINA ÖEGAR EIGANDINN FER AÈ HEIMAN ¶EIR ERU FORVITNIR FÁLAGSLYNDIR ¹KAFLEGA
R¾ÈNIR OG HVAÈ SEM ÖÒ GERIR HVORT SEM ÖAÈ ER AÈ FARA ¹ KLËSETTIÈ ÒT MEÈ RUSLIÈ EÈA ELDA MATINN p !BYSSINÅUKISINN
ELTIR ÖIG EINS OG SKUGGINN AF ËTTA VIÈ AÈ HANN SÁ AÈ MISSA AF EINHVERJU SKEMMTILEGU
!BYSSINÅUKETTIR ERU AFAR BLÅÈIR OG ÖURFA MIKLA ¹ST EN SÁ ÖEIM MISBOÈIÈ SÕNA ÖEIR SKAP SITT +LIFURH¾FILEIKAR ÖEIRRA
ERU MIKLIR SEM RENNIR STOÈUM UNDIR AFRÅSKAN UPPRUNA ÖEIRRA OG ÖEIR S¾KJAST Å AÈ KLIFRA UPP ¹ H¾STA PUNKT ÅBÒÈARINN
AR EFST UPPI ¹ BËKAHILLUR EÈA ANNAÈ SEM TRËNIR YFIR ¶ANNIG ÖYKJA ÖEIR LÅKA AFAR F¾RIR ¹ TVEIMUR FËTUM p GETA GENG
IÈ LANGAR LEIÈIR ÖANNIG OG ERU ¹KAFLEGA FLINK VEIÈIDÕR ¶VÅ MIÈUR VERÈA MARGIR ÖEIRRA FYRIR BÅLUM OG M¹ KENNA ËTTALEYSI
ÖEIRRA UM ÖAÈ EN ÖEIR ERU ÎRUGGIR MEÈ SIG OG HALDA JAFNVEL AÈ BIFREIÈAR SÁU VINIR ÖEIRRA Å SKËGINUM 3ËMALÅUKETT
IR ERU Å RAUN SÅÈH¾RÈIR !BYSSINÅUKETTIR OG KOMU ÖEIR FYRST FRAM Å KRINGUM  ¥ SKAPGERÈ OG ÒTLITI ERU ÖEIR N¾R ALVEG
EINS OG !BYSSINÅUKÎTTURINN EN B¹ÈAR TEGUNDIRNAR ERU NÒ MJÎG VINS¾LAR Å "ANDARÅKJUNUM OG Å %VRËPU 3AGT ER AÈ ENN
SÁ AÈ FINNA VILLTA !BYSSINÅUKETTI Å .ORÈUR !FRÅKU

46”
170.000,Verðlækkun

KDL46W2000

Full HD

1080

Besta LCD tæki ársins
-What HIFI

429.950,verð áður 599.950-

48 TÍMA TILBOÐ Á

SONY BRAVIA
VERÐLAUNA VEGGSJÓNVÖRPUM
KDL46V2000

130.000,-

Best buy
-What Video & Widescreen tv

verðlækkun

46”

5 stjörnur
- What HIFI

369.950,verð áður 499.950-

40”
80.000,-

KDL40S2000

Verðlækkun

Editor’s Choice
-What Home Cinema

239.950,verð áður 319.950-

DCRHC35
CarlZeiss Vario-Tessar linsa
20x Optical Zoom
i.LINK (DV IN/OUT)
Fjarstýring, USB kapall og
tengistöð fylgir

20.000,Lækkun

TAVL1 - ESPRIT
Smart tæki með
yﬁrburða hljóm,
heimabíóið er innbyggt.

150.000,Lækkun

39.950,-

349.950,-

verð áður 59.950-

verð áður 499.950-

www.sonycenter.is sími: 588 7669
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Å BÒÈIRNAR OG TILVAL
IÈ AÈ TAKA FORSKOT
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*OY $IVISION ÒTLITIÈ FYRIR STR¹KA

.!&. 3IGURÈUR 0¹LMI 3IGURBJÎRNSSON ÎÈRU NAFNI
:IGGY 0ALMER

3NYRTILEG KLIPPING SÅÈAR PEYSUERMAR
OG ENDALAUS KËVERLÎG

&¨).'!22  FREKAR ËMERKILEGT ¹R &ALK
LANDSSTRÅÈIÈ SENNILEGA ÖAÈ MARKVERÈASTA SÅÈAN
MINNIR MIG AÈ !NDROPOV HAFI TEKIÈ VIÈ AF "RÁSNEV
SEM AÈALRITARI +OMMÒNISTAFLOKKS 3OVÁTRÅKJANNA OG
(ELMUT +OHL ORÈIÈ KANSLARI ¶ÕSKALANDS

!NSJËSUR 'ERIÈ EINS OG ¥TALIR OG
NOTIÈ Ö¾R ËSPART Å ALLS KYNS SËSUR TIL
AÈ KRYDDA OG SALTA

3TUTTAR KVENKLIPPINGAR 3ÅÈIR TOPP

 (5.$!6!¨) 3TÒDENT VERSLUNARSTÎRF BLAÈAMAÈ
UR RITSTJËRI -¹LSINS OG NÒ FRAMKV¾MDASTJËRI PLÎTU
ÒTG¹FU

AR EINS OG ¹ %DIE 3EDGWICK OG MEIRA
AÈ SEGJA 6ICTORIU "ECKHAM

N  NIÈURLEIÈ

Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson er framkvæmdastjóri From Nowhere Records, plötuútgáfufyrirtækis sem hann setti á fót ásamt tónlistarmanninum Barða Jóhannssyni. Sigurður Pálmi hefur
viðskiptavitið í blóðinu enda barnabarn Pálma í Hagkaupum. Fréttablaðið heyrði í honum hljóðið í
New York og fékk að vita meira.
Bang Gang eigi efti að ná árangri í
Bandaríkjunum.

Hvernig lágu leiðir ykkar Barða
Jóhannssonar saman?
Við hittumst fyrst í afmæli fyrir
um ári síðan og fórum að tala um
þetta.
Hvernig verður hugmynd að fyrirtæki til?
Ég sýndi þessu strax áhuga í byrjun. Mánuði síðar hringdi Barði og
spurði hvort að ég vildi vera með.
Og hvernig gengur? Er þetta mikið
mál og mikil vinna?
Það gengur vel og við höfum náð
öllum okkar markmiðum á þeim
skamma tíma sem við höfum verið
að vinna að þessu. Það er gríðarleg vinna á bak við þetta og mikill hausverkur oft á tíðum. En ef
maður ætlar að ná árangri þá
þýðir ekkert minna.
Hvert er fyrsta verkefnið?
Að gefa úr Something Wrong með
Bang Gang í Bandaríkjunum.
Hvernig er samstarfið við Barða
og hvernig skiptið þið verkum?
Samstarfið er með ágætum, við
náum vel saman og erum orðnir
miklir vinir. Barði býr yfir mikill reynslu og er með ákveðna sýn.
Sennilega er vandfundinn slíkur gæða samstarfsmaður. Verkaskiptingin er frekar frjáls, þó að
ég sjái meira um daglegan rekstur en Barði.
Eru þetta ekki alls ólíkir markaðir, sá evrópski og sá bandaríski?
Nú hef ég ekkert til að bera saman
við, eflaust er það svo.
Þið eruð með dreifingarsamning
við RYKO, dótturfélag Warner
Music. Hvernig fóruð þið að því?
Með stöðugum símhringingum,
tölvupóstsendingum og diskasendingum á alla dreifingaraðila í
Bandaríkjunum. RYKO kannaðist
svo við Barða frá fyrri tíð og þá
komumst við í gegnum skiptiborðið hjá þeim.

Það var annað hvort
Út í Rassgati Records
eða þetta. Mér fannst
From Nowhere vera
þjálla. .
Hvaðan kom nafnið From Nowhere
Records?
Það var annað hvort Úti í rassgati
Records eða þetta. Mér fannst
From Nowhere vera þjálla.
Er ekki gott fyrir tónlistarfólk að
eiga þá allan rétt með eigin útgáfu? Fá kostnað til baka heldur en að risafyrirtæki ræni það
öllum peningum?
Jú, fyrir listamann getur það
verið mikilvægt að eiga útgáfufyrirtæki. Ef hann er tilbúinn í
þessa vinnu, líkt og Barði, þá er
þetta sniðugt. Annars getur líka
verið þægilegt að hafa reynda
menn í að sjá um útgáfuna svo að
listamaðurinn geti einbeitt sér að
því að búa til tónlist. Þetta snýst
bara um þjónustu sem listamaðurinn fær, er hann tilbúinn til að
inna hana af hendi sjálfur eða fá
einhvern annan til að gera þetta.
Hvað varðar að fá kostnað til baka
þá eru listamenn oft ekki í stakk
búnir til að leggja út í þann kostnað og þá getur verið gott að leita
til plötufyrirtækja.
Ertu bjartsýnn á velgengni Bang
Gang í USA? Maður ímyndar sér
New York senuna sem ekkert
nema eitthvað svakarokk...
Ég er mjög sannfærður um að

Hafa einhver lög farið í spilun – og
ef svo er, hvernig ganga þau? Hvenær kemur platan út í US ?
Find What You Get hefur verið í
spilun í bandarísku háskólaútvarpi
og hefur gengið vel. Var í janúar
síðastliðnum í 116. sæti yfir mest
spiluðu plötur, en listi þessi, CMJ
200 er samansettur úr listum yfir
400 útvarpsstöðva víðs vegar um
Bandaríkin. Platan kemur síðan út
víðs vegar um Bandaríkin 3. apríl
næstkomandi.
Eruð þið með önnur bönd í sigtinu
til að „signa“ á útgáfuna?
Ekkert ákveðið en við fylgjumst
lauslega með. Það er betra að
halda fókus á fyrsta verkefnið og
gera það vel.
Verður þú þá að vera búsettur úti
til þess að sjá um allt dæmið þar
ytra?
Já, ég verð hér í New York í nokkra
mánuði.
Og hvernig fílarðu borgina?
Gríðarlega vel.
Áttu einhverja uppáhalds tónleika- og veitingastaði sem þú
mælir með þar?
Í sannleika sagt þá fer ég voða
lítið út og leiðist það mjög, sennilega búinn að fylla kvótann. Aftur á
móti er ég gríðarlegur áhugamaður
um mat og finnst gaman að prófa
mat frá hinum og þessum stöðum.
Er einnig mjög hrifinn af stöðum í
anda Hard Rock, þó ekki staðnum
sjálfum sem er orðinn of mikil túristabúlla. Dallas BBQ dettur mér
fyrst í hug, þar er hægt að fá góð
svínarif og hefur verið til síðan ég
man eftir mér. Einnig finnst mér
fátt betra en að fá mér eina pítsusneið, eða fara á kaffihús sem ber
fram egg, beikon og pönnukökur.
Leiðist hins vegar mjög að fara á
einhverja hipp og kúl staði, þar sem

ímynd staðarins er í fyrsta sæti og
maturinn í öðru. Slíkir staðir eru
fljótir að fara í og úr tísku, en góð
matargerðarlist er eilíf. Það þykir víst voða töff að fara á einhvern
stað hérna sem heitir Otto. Þangað
mun ég aldrei fara.
Þú hefur nú dálítinn fjölmiðlabakgrunn – hjálpar sú reynsla þér
í hinum harða PR bransa ytra?
Hversu ýtinn þarf maður að vera
til að koma hlutum á framfæri?
Reynslan af Mogganum nýtist manni í svo mörgu. Ég hef nú
engin bein samskipti við fjölmiðla
hérna en það að komast að kjarna
málsins og sú gagnrýna hugsun sem maður lærði hjá Sidda og
Gústa kemur sér alltaf vel.

4ÎSKUR MEÈ LËGËUM ¶AÈ ER BARA

Skipta réttu kontaktarnir öllu
máli?
Mjög miklu máli.

"RÒÈKAUPSSÕNINGIN

Er það kostur að vera frá Íslandi?
Er mikill áhugi á íslenskri tónlist
þarna ytra?
Ísland þykir töff, og fólk man betur
eftir manni. Áhugi á íslenskri tónlist er nú að mestu leyti afmarkaður við Björk og Sigur Rós. Það
verður öðruvísi eftir eitt ár.
Segðu mér aðeins frá bakhjörlum
ykkar – FL Group? Hvernig kemur
fyrirtækið að verkefninu?
FL Group eiga fjárfestingarsjóð
sem heitir Tónvís og sjóðurinn á
þriðjung í félaginu. Tryggvi Jónsson er framkvæmdastjóri Tónvíss
og er hann í stjórn From Nowhere
Records. Það hefur reynst okkur
vel að hafa mann eins og Tryggva
í From Nowhere liðinu.
Nú er South by Southwest næst á
dagskrá, ekki satt?
Jú Bang Gang spilar 17. mars.
Draumurinn ?
Draumar villa manni sýn, ég er
bara með raunhæf markmið.
!NNA -ARGRÁT "JÎRNSSON

EITTHVAÈ ËSMEKKLEGT VIÈ AÈ FLAGGA
RISAMERKI ¹ TÎSKUM ALVEG SAMA HVAÈ
Ö¾R VORU DÕRAR
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Anananasgos og bananatyggjó!

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
(UGARHÎGG
Gunnar Hersveinn er ritfær maður
og alltaf gaman að lesa skrif hans,
bæði hugsun og orðfæri. Í grein í
Lesbók Mbl. 10. mars leggur hann
skemmtilega út af þversögn Tómasar Guðmundssonar. „Ístöðuleysi
er mín sterkasta hlið“ og segir fullyrðinguna hugarhögg, „því gert er
ráð fyrir að ístöðuleysi sé óumdeildur ókostur“. Þetta orð, hugarhögg, hef ég ekki séð áður, en er
einkar vel til fundið, því að snjallar þversagnir geta verkað líkt og
kinnhestur á hugsunina, maður
hrekkur við og neyðist til íhugunar. Í greininni fjallar hann um þann
vanda að eiga erfitt með að gera
upp hug sinn og segir: „Valkvíðinn skín út um ístöðulaus augun.“
Sannarlega vel að orði komist.
!FTUR KEYRA p SIGLA
Athugasemdir hef ég fengið vegna
umfjöllunar um so. keyra – sigla,
sem reyndar var ekki frá mér ættuð,
heldur aðsend. Reynir Kristjánsson spyr hvort ekki þurfi segl til
að sigla. Og rétt er það, að so. sigla
er dregið af segli. En tungumálið
hefur reyndar fylgt þeirri þróun
að sigla án segla. Við höfum meira
að segja siglingastofnun og tölum
um strandsiglingar, og menn töldust hér áður fyrr sigldir menn þótt
þeir færu með Gullfossi. So. sigla
hefur því getað lifað við seglaleysi.
En vitaskuld mega menn vera svo
strangir í orðfæri sínu að einskorða
notkun þessa so. við segl.
)NNBYGGÈUR BÅLSKÒR ¹  H¾È
Fleira virðist undarlegt í fasteignaauglýsingum en fokhelt að innan.
Sigurður Hreiðar segist hafa séð
auglýsta íbúð á þriðju hæð í Garðabæ með innbyggðum bílskúr. Mætti
nú halda að slíkt hús stæði í miklum
bratta, en svo er ekki skv. mynd.

Það hlýtur að þurfa vængjaðan bíl
til að nýta þann skúr. Og reyndar
má spyrja hvort skúr geti yfirleitt
verið innbyggður, hvort sem það
er bílskúr eða geymsluskúr. Skv.
orðabók merkir skúr: kofi eða lítil
bygging.

'RUNUR LEIKUR ¹ UM
Sigurður Hreiðar nefnir einnig
að algengt sé að sagt er í útvarpi:
grunur leikur á um eitthvað.
Grunur leikur á um ölvun við akstur. Grunur leikur á um íkveikju?
Og hann spyr: Hvaðan úr veröldinni kemur þetta „um“? Ekki veit
ég það, og efast um að það komi
úr veröldinni. Óþarft er það að
minnsta kosti.
4V¾R FJËLUR
„Lærðir og leiknir“ var sagt í útvarpi, og sömuleiðis: „Við erum
hér í góðu yfirliti“.
Leikir menn geta auðvitað verið
leiknir og betra er að vera í góðu
yfirlæti en yfirliti. Þarf að hafa
fleiri orð um svona málfar?
"RAGHENDA
Þorsteinn frá Hamri minnti mig
á þessa braghendu úr Rímum af
Gísla Súrssyni eftir Sigurð Breiðfjörð þar sem þær Ásgerður og
Auður voru að ræða viðkvæm
mál:
Húsfreyjurnar hugsandi um
hagi slæma
réna létu ræðu gaman
rauðar eins og blóð í framan.
Þetta afbrigði braghendunnar
kallast skáhenda vegna rímsins
slæma – gaman.
Vilji menn senda mér braghendu eða góðfúslegar ábendingar: npn@vortex.is

Þegar maður dvelur í útlöndum
í lengri tíma þá fer maður alltaf
að sakna fáránlegra hluta frá Íslandi eins og til dæmis SS-pylsna
og ópals. En mér finnst reyndar
ennþá skemmtilegra að vera í útlöndum og smakka mat sem mér
finnst skrítinn. Í Íran er mikil matarmenning og ég hef verið mjög
dugleg við að smakka allan mat
sem mér er boðinn og yfirleitt
er hann mjög góður, þótt Íranar
séu óþarflega mikið fyrir að hafa
súrsað grænmeti sem meðlæti.
Kebab er aðalmálið og núna hef
ég prófað trilljón útfærslur af
þessum þjóðarrétti. Kebab er líka
alltaf borið fram með miklu magni
af saffran-hrísgrjónum sem eru
mjög svo góð. Og jógúrt, hér er
skylda að borða hreina jógúrt með
öllum mat.
En í dag fann ég skemmtilega skrítinn drykk. Rani, sem er
íranskur ananasgosdrykkur með
ananasbitum. Það var skemmtilega hressandi. Bananatyggjó er
líka mjög vinsælt hérna og aðaltyggjóbragðið. Mér finnst alltaf
mjög fyndið að fá bananatyggjó.
Íranar eru líka mikið fyrir ís og
ísbúðir eru á hverju götuhorni.
Grænn og bleikur ís í
brauðformi með óskilgreindu bragði er langvinsælastur hér og það
er ekki hægt að labba
úti á götu án þess að
mæta einhverjum með
þannig ís.
Þannig finnst mér
það
skemmtilegasta
við það að vera í nýrri
borg, sem er svo gjörsamlega
frábrugðin
öllu sem ég hef kynnst,
að ganga um göturnar
og upplifa allt sem er
nýtt og öðruvísi en ég

á að venjast. Sem er reyndar allt í
Teheran, ekkert er venjulegt hér.
Það er líka ýmislegt annað sem
er frábrugðið í menningunni. Hér
eru að bresta á áramót. Nýja árið
byrjar 21. mars sem er fyrsti dagur
vorsins. Nýja árið kemur sem sagt
með vorinu. Og með tilheyrandi hátíðahöldum. Til að fagna nýja árinu
þurfa Íranar tveggja vikna frí og
allt er lokað í að minnsta kosti viku.
Síðan ég kom hingað hef ég upplifað alls konar frídaga, aðallega trúarlega en Íranar eru duglegir að
taka sér frí við minnsta tækifæri.
En nýja árið er stærsta hátíð
ársins. Þess vegna er verslunaræði í gangi núna, svipað og fyrir
jólin heima. Og alls staðar kaos af
fólki og mikil traffík. Fólk reynir í
æsingi að finna sér ný föt og gjafir
handa vinum og vandamönnum.
Það eru miklar hefðir í kringum öll hátíðarhöld í Íran. Í síðustu viku var til dæmis haldið
upp á síðasta miðvikudag ársins.
Það var reyndar gert á þriðjudagskvöld og þá breyttist Teheran í allsherjar partístað þar sem
fólk kom saman og kveikti elda úti
á götu til að stökkva yfir. Meðan
ég keyrði í gegnum borgina á leið
í partí sá ég lítil bál úti
um allar götur. Eldurinn táknar nýja byrjun
og meðan þeir stökkva
yfir eldinn biðja Íranar um góða heilsu
fyrir nýja árið.
Á þessu kvöldi er
líka flugeldum og ýlum
skotið á loft. Flugeldarnir voru reyndar

hálfaumingjalegir en strákarnir bættu það
upp með litlum
sprengjum sem
þeir köstuðu út
um allt. Og svo
var dansað frameftir nóttu.
(!..! "*®2+ ¥
Í næstu viku
¥2!. 3()2!:
þegar nýja árið
brestur á er siður að finna til sjö
hluti sem byrja á s og setja á fallegt borð sem er látið standa
óhreyft í viku. Síðan heimsækir
fólk ættingja sína og er algengt
að það ferðist til að heimsækja
þá sem búa lengra í burtu. Þannig
mun Teheran tæmast um áramótin sjálf, svipað eins og um verslunarmannahelgina heima. Þetta
er mesta frí- og ferðavika ársins.
Ég ætla reyndar að vera í Teheran og sjá hvort það sé satt að
þessi borg geti virkilega róast.
Ég hef aldrei upplifað annað en
kaos og læti úti á götu frá morgni
til kvölds þannig að ég er mjög
spennt að sjá hana leggjast í dvala.
Teheran-búar fara nefnilega mjög
snemma á fætur og það eru alltaf allir í fullu fjöri löngu áður en
ég vakna. Einn daginn keyrði ég í
gegnum borgina klukkan sjö um
morgun og alls staðar var fólk
úti á götu með ferskt brauð undir
handleggnum. Borgarbúar fara
snemma á fætur vegna þess að
hluti þeirra vaknar klukkan fimm
á morgnana við fyrsta bænakall
til að tala við guð. Það er líklega
ágætis hugleiðsla og góð byrjun á
deginum.
Gleðilegt nýtt ár!

!.!.!3'/3 ¥ STAÈINN FYRIR

+ËKA KËLA DREKKA ¥RANAR
2ANI SEM ER ÅRANSKUR GOS
DRYKKUR MEÈ ÕMSUM FURÈU
LEGUM BRAGÈTEGUNDUM

hannabjork@gmail.com Fyrri pistla
frá Íran má lesa á www.hannabjork.blogspot.com og á visir.is
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Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ
á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-iðJA LAUSN JON.
Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. -99 kr. smsið
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Þú gætir unnið
Litlu Stundina
með Skoppu og Skrítlu
á DVD!
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,AUSN KROSSGÉTUNNAR ER BIRT A VIKU LIINNI É VEFNUM WWWGATURNET

Wii

BÚÐIN
ÞÍN

0
9
9
.
9
2

6.499
Zelda
Wii

6.499
Wario Wares
Wii

5.999
Excite truck
Wii

6.499
Need For Speed Carbon

Wii

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

6.999
Wii Play
Fjarstýring fylgir

5.999
KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

Call of Duty 3
Wii
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Leiðinlegir
ofurvinstrisinnaðir vinir mínir
skammast í mér
fyrir að vera illgjarn kapítalisti.
Í gegnum árin
hef ég alið með
mér drauma um
að vera gallabuxnaklædd kona
sem tilbúin er að berjast til dauða
fyrir betri heim. Ég hef staðið í
brúnni lopapeysu og grátið á Kárahnjúkum, ég hef lesið kvæði Þorsteins Erlingssonar um Dettifoss
titrandi af andakt og ég hef fullyrt
að lífið hefði leikið mig betur ef ég
hefði aðeins fæðst sem karlmaður.
Af þessum sökum sárna mér illa
ígrundaðar ásakanir leiðinlegu of-

urvinstrisinnuðu vina minna.
Ég gæti aldrei fundið til mín á
samkomu ungs frjálshyggjufólks
eða fundið til samkenndar á fundi
ungliðahreyfingar vinstri grænna.
Er alltof mikill meðaljón til þess
að fá ekki kvalafullan aulahroll
þegar ég heyri harðvítugt hugsjónafólk hafa sig í frammi. Sá illi
grunur læðist nefnilega alltaf að
mér að öfgafólk sé heimskt. Það
hlýtur að minnsta kosti að eiga
erfitt með að skilja viðhorf annarra í tilverunni fyrst það telur sig
hafa dottið niður á hinn eina rétta
sannleik sem það finnur sig knúið
til að klína upp á aðra í gegnum
samræður eða blogg.
Einn af mínum leiðinlegri
vinstrisinnuðu vinum gerði sitt

besta fyrir skömmu til að sannfæra mig um að kókakóla væri
kapítalískur djöfladjús. Ég skellti
skollaeyrum við blaðrinu. Allt
breyttist þó þegar ég varð vör
við auglýsingaherferð Coke Zero.
Hvaða kjánum dettur í hug að
kynna vöru undir slagorðunum
„Af hverju ekki kynlíf með Zeroforleik?“ eða: „Af hverju eru
konur ekki með Zero-skoðanir?“
Til upplýsingar má nefna að zero
þýðir ekkert og því spyr ég: „Af
hverju hafa auglýsingamenn Coke
Zero ekkert hugvit?“ Þeir hafa
fengið mig, skoðanalausu meðaljónuna, til að sannfærast um sannindi þess að þarna sé svo sannarlega um kapítalískan djöfladjús
að ræða.

N 0ONDUS
Líﬁð var annað
og einfaldara í
gamla daga. Þá
kom maððurinn
heim frá vinnu
og konan var
tilbúin með
matinn á
borðinu.

%FTIR &RODE °VERLI

Og vilt þú að
heimurinn
verði þannig
aftur? Þá verður
þú að fara að
vinna eitthvað
Jói, ef daman á
að vera heima.

Nei guð minn
góður! Það sem
ég meinti er að
þá voru skýrar
reglur um hlutina.
Allir lögðu sitt af
mörkum!

Jú jú, það
er kannski
rétt, hlutirnir
voru kannski
einfaldari þá.

En mín reynsla er sú að
konur vilja mann sem
stendur á sínu og setur
skýra verkskiptingu.

N 'ELGJAN
Þú kemur
heim klukkan
11!

Allt fyrir þig
elskan!

Upp með
lappirnar!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Já, já kl. 11.

Og ef þú sérð
áfengi eða
fíkniefni þá
yﬁrgefurðu
svæðið!

Psst ... Annars fylgir faðir þinn þér í
skólann í á hverjum degi í viku eftir
morgunskokkið sitt,
í
Annars ...
skokkfötunum!

Já þá
yﬁrgef ég
svæðið.

Pabbi,
hættu
að gefa
henni hugmyndir!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Þú hefur
fengið vitlaust
heimilisfang,
það er ekkert
músavandamál
hér.

Kabúúúúm
meindýraeyðir

N +JÎLTURAKKAR

Jæja, nú
sannfærum við
fólk um að fá sér
gæludýr!

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Já!

Ég er bara að
reyna að taka
þetta alvarlega

Koma
svo

N "ARNAL¹N

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Svo þú og Reynir fóruð í
glimmerstríð?
Já, það
var
ótrúlega
gaman!

Æ, Hannes ...
En ég sagði
honum að hætta
svo þú þyrftir ekki
að þrífa meira
glimmer úr
fötunum
mínum.

Og hættuð þið þá að henda
glimmeri hvor í annan?
Nei, þá setti
hann bara
glimmerlím í
vasana mína.

H V ÍTA H Ú SIÐ/SÍA -8 1 4 9

ER ÞETTA Í LAGI?

Um 50 þúsund Íslendingum finnst í lagi að keyra
eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi?
Á undanförnum fimm árum hafa 68 einstaklingar slasast
alvarlega í umferðarslysum sem rekja má til ölvunaraksturs.

BARA EINN ER EINUM OF MIKIÐ
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Klettasalat og afbyggður líkami
Kl. 14.30
Vinjettusíðdegi í Amtsbókasafninu á
Akureyri. Þar les rithöfundurinn Ármann Reynisson úr verkum sínum
ásamt Sögu Jónsdóttur leikkonu,
Kristjáni Þór Júlíussyni fyrrverandi
bæjarstjóra Akureyrar, séra Solveigu
Láru Guðmundsdóttur, Hermanni J.
Tómassyni, formanni bæjarstjórnar,
Svanfríði I. Jónasdóttur, bæjarstjóra
á Dalvík, Jóhanni Ingimarssyni listamanni og Óla G. Jóhannssyni myndlistarmanni. Kristján Edelstein leikur á gítar.

MENNING FRETTABLADIDIS

4V¾R SÕNINGAR VERÈA OPN
AÈAR Å GALLERÅ +LING  "ANG
Å DAG 3P¾NSKI LISTAMAÈUR
INN !LEJANDRO 6IDAL HELD
UR SÅNA FYRSTU EINKASÕNINGU
HÁR ¹ LANDI OG SÕNIR MYND
BANDSVERK OG LJËSMYND
IR Å AFGIRTU RÕMI EN Å GALL
ERÅINU GEFUR EINNIG AÈ LÅTA
VÅDEËVERK ÖÕSKA LISTAMANNS
INS *OHNS "OCK
"OCK STARFAÈI N¹IÈ MEÈ AÈ
STANDENDUM +LING  "ANG
GALLERÅSINS ¹RIÈ  ÖEGAR
HANN GERÈI MYNDINA 3KIP
HOLT EN HÒN VAR SÕND ¹
,ISTAH¹TÅÈ SAMA ¹R ¥ TIL
KYNNINGU UM MYND "OCKS
3TÒLKA MEÈ KLETTASALATI ER
VÅSAÈ TIL ÖESS AÈ LISTAMANN
INUM HAFI VERIÈ FJARSTÕRT AF

YFIRN¹TTÒRULEGUM ÎFLUM OG
LÅKAMI STÒLKUNNAR Å MYNDINNI
HAFI ÖVÅ VERIÈ ÖVINGAÈUR TIL
SVÅVIRÈILEGRA ATHAFNA ¶ANNIG
HAFI LÅKAMI FËRNARLAMBS
INS VERIÈ AFBYGGÈUR TEIKN
INGUM KOMIÈ FYRIR ¹ HONUM
OG ¹ HONUM GERÈ ÕMIS PRËF
OG GREININGAR !TRIÈI Å FYRR
GREINDRI MYND ERU EKKI VIÈ
H¾FI BARNA
3ÕNINGARNAR TV¾R STANDA TIL
 MAÅ EN GALLERÅIÈ ER OPIÈ
FIMMTUDAGA TIL SUNNUDAGA
FR¹ KL  

-9.$ */(.3 "/#+ 3TÒLKA

MEÈ KLETTASALATI ER EKKI VIÈ
H¾FI BARNA

%KKI MISSA AF
F¾ÈINGU .AGNÒ Å 4JARNARBÅËI
KL  Å KVÎLD ¶AR STANDA SEX
LISTAMENN AÈ UPP¹KOMU Å NAFNI
LJËÈLISTARINNAR EN MARKMIÈ
ÖEIRRA ER AÈ SKOÈA SEM FLESTA
KIMA MANNSANDANS  S¾TI
TËNLIST KVIKMYNDIR ORÈ RADDIR
OG LJËS VERÈA NOTUÈ TIL AÈ REYNA
¹ MÎRK LJËÈSINS !LLIR ERU HJART
ANLEGA VELKOMNIR

¶RENNRA TËNLEIKA HYLLING
Rússnest tónskáld hefur
á undanförnum mánuðum notið mikillar athygli
á Bretlandseyjum og á
Norðurlöndum. Hún heitir Sofia Gubaidulina og er
talin með merkari tónskáldum okkar tíma. Nú beinir
tónlistargeirinn á Íslandi
augum sínum og listgæfni
að verkum hennar. Frúin
ætlaði að koma í heimsókn
en ekki verður af því: aldraður bóndi hennar veiktist
og hún afboðaði sig. Sjálf er
hún 75 ára.

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Sofia Gubaidulina var leiðtogi nýbylgjunnar í rússneskri tónlist
upp úr 1960 ásamt Edison Denizov og Alfred Schnittke. Tónlist
þeirra var í andófi við þá opinberu
aðila í Sovétríkjunum sem heimtuðu svokallað félagslegt raunsæi.
Þau voru fordómalaus og forvitin
um tilraunakenndar hefðir í tónlistarlífi Evrópu á liðinni öld.
Sú forvitni og fordómaleysið reyndust Sofiu og skoðanabræðrum hennar dýrt. Oft var
komið í veg fyrir flutning verka
hennar eins og lítilmótlegu yfirvaldi er hægast til að tukta tónskáld til spektar. Flytjendum var
hreinlega fyrirskipað að hætta
við flutning, oft á síðustu stundu.
Dmitrí Sjostakovítsj var öllum
hnútum kunnugur í slíku kúgunarferli og gaf tónskáldinu unga
mottó: Þræddu áfram þínar villigötur.
Sofia Gubaiduina fæddist í október 1931 og ólst upp í Kazan,
borg tataranna. Móðir hennar var
rússnesk, faðir hennar tatari, tónlistarkennarar hennar komu allir
úr hinu öfluga gyðingasamfélagi
sem þreifst í Kazan.
Í fyrstu var það Bach sem heillaði hið unga tónskáld, á eftir komu
þeir Mozart, Haydn og Beethoven.
Bach hefur alltaf fylgt henni –
eins og mörgum tónlistarmönnum. Fiðlukonsert hennar „Offertorium“ byggir á hinu konunglega

#!054 («052).. &,9452 4«.,)34 '5"!)$5,).! ¥ ,!.'(/,43+)2+*5 4ËNSK¹LDIÈ

NÕTUR MIKILLAR HYLLI UM ÖESSAR MUNDIR

stefi meistarans úr Tónafórninni.
Á efnisskrá Caput er Hugleiðing
Gubaidulinu um kóral Bachs „Vor
deinen Thron“.
Tónlist hennar hefur verið lýst
sem tilfinningaþrunginni og hlaðinni óræðri merkingu – hún er
sögð dularfull, myrk einlæg og
björt og bæði gamaldags og framúrstefnuleg.s
Sofia Gubaidulina fór fyrst til
Vesturlanda árið 1985, vakti strax
mikla athygli og nýtur nú alþjóðlegrar viðurkenningar sem eitt
helsta tónskáld samtímans. Hún
býr nú skammt frá Hamborg í
Þýskalandi.
Tónlistarunnendur fá notið
sköpunarverka hennar á þrennum tónleikum. Hinir fyrstu fara
fram í Langholtskirkju á morgun
kl. 17 en þar leikur CAPUT-hópurinn ásamt söngkonunni Ingibjörgu Guðjónsdóttur og Graduale-kórnum. Ingibjörg syngur hið
viðamikla „Hommage à T. S. Eliot“

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

en textinn þess er sóttur í „Fjóra
kvartetta“ skáldsins. Önnur verk
á efnisskránni eru Concordanza
fyrir kammersveit og Hugleiðing um „Vor deinen Thron“ fyrir
strengjakvartett,
kontrabassa
og sembal eftir Gubaidulinu og
frumflutningur á tónverki Elínar
Gunnlaugsdóttur „…í laufinu“ við
ljóð Matthíasar Johannessen úr
„Sálmum á atómöld“. Stjórnandi
á þessum tónleikum verður Guðni
Franzson en stjórandi Gradualekórsins er Jón Stefánsson.
Á þriðjudaginn leikur Valgerður Andrésdóttir verk Gubaidulina
á Tíbrártónleikum í Salnum en Sif
Tulinius fiðluleikari leikur konsert eftir Gubaidulina, Offertorium, með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Háskólabíói næstkomandi
fimmtudag.
Sif hefur unnið með Gubaidulinu og það er að frumkvæði hennar sem þessir tónleikar allir eru
haldnir.
PBB FRETTABLADIDISS

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning

 MARS ÙMMTUD  SÕN KL 

16.mars
 MARSföstudagur
FÎSTUD  SÕNkl.
KL20:00

 MARSﬁmmtud.
LAUGARD 
SÕN kl.
KL 20:00

22.mars
2.sýn
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MARS ÙMMTUD SÕN KL 
23.mars
föstud. 3.sýn kl. 20:00
 MARS FÎSTUD SÕN KL 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00
MARS LAUGARD SÕN KL 

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

www.visir.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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¹FANGA OG TÎLVU¹FANGA N¹MSINS
3ÕNINGIN ER OPIN MILI   ALLA VIRKA
DAGA OG STENDUR TIL  MARS
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16 17 18 19

F  3AFN SAMTÅMALISTASAFN VIÈ

20

,AUGAVEG  TEKUR Ö¹TT Å FRÎNSKU
MENNINGARH¹TÅÈINNI 0OURQUOI 0AS
OG OPNAR ÖRJ¹R METNAÈARFULLAR SÕNING
AR ÅSLENSKRA OG FRANSKRA LISTAMANNA
 ANNARRI H¾È 3AFNS VERÈA EINKASÕN
INGAR 3IGURÈAR RNA 3IGURÈSSONAR
OG FRANSKA LISTAMANNSINS (UGUES
2EIP  GRUNNH¾È OG REYNDAR Å ALLRI
SAFNBYGGINGUNNI VERÈUR SÕNINGUNNI
%XHIBITIONSl RUINS  %MOTIONAL
,ANDSCAPES KOMIÈ FYRIR EN SÕNENDUR
ERU YFIR ¹TTA TALSINS ¹ ALDRINUM 
TIL  ¹RA 3ÕNINGARSTJËRI -ATHIEU
#OPELAND OG ER SÕNINGIN GERÈ SÁR
STAKLEGA FYRIR 3AFN

,AUGARDAGUR
N N /0.5.
F  .ÕR LISTASALUR OG VERSL
UN 34!24!24 VERÈUR OPNAÈUR
¹ ,AUGAVEGI B 3JÎ LISTAMENN
STANDA AÈ GALLERÅINU OG TAKA ÖEIR
MËTI GESTUM MILLI  

F  ,JËSMYNDASÕNINGIN
3PORLAUST EFTIR +ATRÅNU
%LVARSDËTTUR VERÈUR OPNUÈ Å
¶JËÈMINJASAFNI ¥SLANDS +ATRÅN
SETUR ¹ SVIÈ LITLA SÎGU ¹ 6EGGNUM
FYRIR FRAMAN -YNDASALINN ÖAR SEM
M¹ FYLGJAST MEÈ NOKKRUM BÎRNUM
SEM VIRÈAST EIN ¹ FERÈ ÒTI Å SKËGI

N N 4«.,%)+!2
F  &RÅMÒRARAKËRINN HELDUR
TËNLEIKA Å &RÅMÒRARAHÒSINU

F  .EMENDUR Å UNDIRBÒN

F  3ÎNGDEILD 4ËNLISTARSKËLA

INGSDEILD -YNDLISTARSKËLANS Å
2EYKJAVIK OPNA SÕNINGU Å 'ALLERÕ
4UKT 0ËSTHÒSSTR¾TI   6ERKIN ¹
SÕNINGUNNI ERU UNNIN Å LJËSMYNDA

+ËPAVOGS FRUMFLYTUR ËPERUNA
!CIS AND 'ALATEA EFTIR (¼NDEL
Å 3ALNUM ,EIKSTJËRI ER !NNA

*ÒLÅANA 3VEINSDËTTIR EN MEÈLEIKARI
+RYSTYNA #ORTES $AGSKR¹IN VERÈUR
ENDURTEKIN KL  ¹ MORGUN

Gamanleikritið

N N 3¥¨5345 &/26®¨
F  RLEG LJËSMYNDASÕN
ING "LAÈALJËSMYNDARAFÁLAGS
¥SLANDS STENDUR YFIR Å 'ERÈARSAFNI
Å +ËPAVOGI  SAMA STAÈ M¹ SJ¹
SÁRSTAKA SÕNINGU ¹ LJËSMYNDUM SEX
LJËSMYNDARA SEM BER YFIRSKRIFTINA
+¹RAHNJÒKAR 3ÕNINGUNNI LÕKUR 
MARS

–eftir Jim Cartwright

Leikstjóri: Gunnar I. Gunnsteinsson

Aðalhlutverk:

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Steinn Ármann Magnússon

Næstu Sýningar:

Miðasala:

Sun. 18. mars
Fös. 23. mars
Fös. 30 mars

Á Nasa, einnig á
www.nasa.is
og www.midi.is

Einn Carlsberg fylgir miðanum!

N N -,¶).'
F  -ÅMIR FÁLAG STÒDENTA

¥ SAMSTARÙ VIÈ VESTURPORT

Å ÅSLENSKUM FR¾ÈUM HELD
UR -ÅMISÖING Å SAMSTARFI VIÈ
2EYKJAVÅKUR!KADEMÅUNA *, HÒSINU
VIÈ (RINGBRAUT 3KIPULÎGÈ DAGSKR¹
STENDUR FR¹ KL   MEÈ TVEIMUR
HLÁUM ÖAR SEM BOÈIÈ VERÈUR UPP ¹
LÁTTAR VEITINGAR OG KAFFI

,AU   KL  5003
&ÎS  KL  5003
&ÎS  KL  5003
&IM  KL  5003
&IM  KL  5003
,AU  KL 

5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

-IÈASALA  
WWWBORGARLEIKHUSIS

 MARS KL  UPPSELT
 MARS KL  ÎRF¹ S¾TI LAUS
 APRÅL KL  OG  APRÅL KL 

SÖN

GL

RIN
U
K
I
E

N

0%2534·$° °3,%.3+5 0%25..!2 3YSTIR !NGELICA OG 'IANNI 3CHICCHI EFTIR 0UCCINI
&RUMSâNING MI  MARS KL  ./++52 34) ,!53
 SâN SUN  MARS KL   SâN RI  MARS KL 
 SâN FIM  MARS KL  ,/+!3µ.).'
¨ÉTTTAKENDUR ERU NEMENDUR Ó TØNLISTARSKØLUM Ó SÚNG OG HLJØFRALEIK
#!6!,,%2)! 2534)#!.! &25-3µ.).' £ !..!. ° 0£3+5-ÉNUD  APRÓL ANNAR Ó PÉSKUM KL  &25-3µ.).' 5003%,4
 SâN MI  APRÓL KL   SâN LAU  APRÓL KL   SâN SUN  APRÓL KL 
WWWOPERAIS

OPERA OPERAIS

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

¨*½!20%2! °3,%.$).'!
°  £2

„Glens og grín
Bjarna Hauks
um pabbahlutverkið
er ein besta skemmtun
sem í boði er í Reykjavík
um þessar mundir“
FJÓRAR STJÖRNUR
Jón Viðar, ÍSAFOLD

Kristrún, Fréttablaðið

„Þetta er Borat leikhúsanna“.

PI PAR • SÍA

BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)
Í FRÁBÆRRI GAMANSÝNINGU

Addi, hugi.is

MARS
17/3 UPPSELT, Kl.20.00
18/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
22/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
23/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
24/3 UPPSELT, Kl.20.00
30/3 LAUS SÆTI, Kl.20.00
31/3 LAUS SÆTI, ATH kl. 19.00
31/3 kl. 22 LAUS SÆTI. ATH. Kl. 22.00
APRÍL
4/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
13/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
14/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!
Miðasalan í Iðnó er opin 11 - 16 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.
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„Þetta leikrit er algjör snilld“.
blog.central.is/hunangskoddi

„Yndislega geggjaður og "morbid" húmor“.
Lísa Páls, Rás 2

pabbinn.is

„Tónlistin sem Flís sá um var æðisleg...
ég hlakka sjúklega til að komast yfir diskinn“.
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

„Leg er eiginlega skylduáhorf... drepfyndin
og góð sýning“.
Ingimar B, Blaðið

„Leg er skemmti-legasta leikrit sem ég hef séð“.
Margrét Hugrún Gústavsdóttir, Fréttablaðið

LEG DISKURINN ER KOMINN ÚT!

Í tilefni 120 ára afmælis Landsbankans fá Námufélagar 35% afslátt
af miðaverði á allar sýningar gegn framvísun Námukortsins.
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Veikust fyrir Símoni Birgissyni

 !LEX  #HLOE SKARTINU F¾ST Å 'LAM
ÒR OG ER bMEGA GLAM OG GLOSSYm

UTLIT FRETTABLADIDIS
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3P¹IRÈU MIKIÈ Å TÅSKUNA *¹ ÁG
MYNDI SEGJA AÈ ÁG FYLGIST AÈEINS
MEÈ RÒNTA UM BÒÈIR OG SKOÈA
HVAÈ ER NÕTT -ÁR FINNST MJÎG
GAMAN AÈ FLETTA Å GEGNUM TÅSKU
BLÎÈIN EN ÁG HEF ALDREI EFNI ¹ ÖVÅ
AÈ TAKA ALMENNILEGA Ö¹TT
3TÅLLINN ÖINN 3VONA MIX AF
VINTAGE OG ROKKI ÁG ELSKA SEVENTÅS
TÅSKUNA STUTTIR LEÈURJAKKAR ÖRÎNGAR
BUXUR OG KÒREKASKËR
¶INN UPP¹HALDSFATAHÎNNUÈUR
FATAMERKI ¡G ER MJÎG HRIFIN AF 6I
VIENNE 7ESTWOOD "ALENCIAGA
(ENRIK 6IBSKOV *EREMY 3COTT OG
'ARETH 0UGH
TTU ÖÁR TÅSKUFYRIRMYND 3IGRÅÈUR

$!¨2!¨ 6)¨ 4¥3+5.!
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Reif í skóinn
Tískubylgjur verða til með einstaklingum. Yfirleitt eru það utangarðsunglingar sem vilja eitthvað nýtt og annað en það sem er í gildi í dag.
Þessir krakkar safnast fyrst saman á litlum börum þar sem helst enginn sér þá, hlusta á skrýtna tónlist og klæðast skrýtnum fötum. Þeir
verða sjálfkrafa hluti af einhvers konar neðanjarðarmenningu sem
krefst breytinga og vill ekki þrífast í þeim leiðindaferhyrningi sem
samfélagið setur þeim. Í þessum hóp er fólk af öllum stærðum og gerðum, ljósmyndarar, listamenn, leikarar, tónlistarfólk, stílistar, hugsuðir og heimspekingar. Allir eiga það sameiginlegt að þeim líður eins og
þeir séu komnir heim þegar þeir stíga fæti inn á barinn sinn, kaffihúsið
eða klúbbinn og hitta vinina sem eru þeim líkt og fjölskylda og eiga sér
svipaða drauma og tilfinningar.
Og hvernig sýnir þessi þéttskipaði kjarni fólks hvað þau eru að meina
út á við? Hvernig sýna þau hvers þau eru megnug? Með klæðaburði!
Hipparnir gerðu það á sjöunda áratugnum, pönkaranir á þeim á áttunda og reifararnir á þeim níunda. Allar þessar bylgjur voru byltingakenndar hvað varðar klæðaburð og fatahönnun. Minni byltingar (þó
ekki minna áhugaverðar) eiga sér þó
stað hvert sem litið er og geta af sér
æðislega fatahönnuði og tískuspekúlanta. Þessa dagana siglir skemmtileg bylgja yfir Bretland sem kölluð
hefur verið nýja reifið eða New Rave.
Samkvæmt upplýsingum mínum eru
þetta mestmegnis breskir utangarðsklúbbakrakkar sem fengu leið á að
gera ekki neitt og ákváðu að undirstrika og umfaðma eigin furðulegheit
og gera skemmtilega hluti af alvöru
með tilheyrandi glimmeri og glowprikum. Mér koma strax í hug nokkrir
ungir breskir fatahönnuðir sem hafa
sprottið upp úr þessari senu. Gareth
Pugh og Christopher Kane eru að taka
tískuheiminn með trompi og lífga við
breska fatahönnun sem hefur verið
meira og minna í andaslitrunum síðustu 20 árin (Stella McCartney, Alexander McQueen og auðvitað frú Westwood eru þó algjörar undantekningar). Hönnuðurinn Giles Deacon er
líka með eindæmum atorkusamur líkt
og Henry Holland sem fékk skemmtilega og einfalda hugmynd og gerði
sannarlega alvöru úr henni.
Þetta sýnir og sannar enn og aftur
að af litlum neista kviknar oft mikið
bál. Munum því öll eftir að rækta litla
neistann innra með okkur.

+LINGENBERG OG 'ESTUR 0¹LL ERU
TÅSKU¾KON
(VERJIR ERU LITIRNIR ÖÅNIR ¡G ER
MEST FYRIR SVART
(VERJU ERTU VEIKUST FYRIR AL
MENNT 4ÎFFURUM OG 3ÅMONI "IRG
ISSYNI
"ANNAÈ "RJËSTASKORA OG G STRENG
UR UPP ¹ BAK
5PP¹HALDSVERSLUN ,IBORÅUS TRÅL
ËGÅA OG +RONKRON EN ÖAR SEM ÁG
HEF EKKI EFNI ¹ NEINU ÖAR VERÈ ÁG
LÅKA AÈ SEGJA "ËNUSSKËR 3PÒTNIK OG
(J¹LPR¾ÈISHERINN
(VAÈA ¹RATUGURTÅMABIL FINNST
ÖÁR HAFA HAFT FLOTTUSTU TÅSKUNA
3IXTÅS TÅMABILIÈ VAR MJÎG TÎFF FALLEG

FÎT OG FLOTT AUGNM¹LNING ANNARS
HAFA ÎLL TÅMABIL SINN SJARMA
5PP¹HALDSFLÅKURNAR 3TUTTUR LEÈ
URJAKKI SEM ÁG FÁKK Å ,ONDON HVER
SEM FER Å HANN VERÈUR ¹TOMAT
ÅSKT ROKKARI SVO ¹ ÁG MJÎG FALLEGAN
HVÅTAN KANÅNUPELS OG -ARILYN -ON
ROE JAKKINN MINN VAR GUÈSGJÎF
(VERJU ¾TLARÈU AÈ HENDA ÒR FATA
SK¹PNUM FYRIR VORIÈ 5LLARSOKKUM
OG KULDASKËM
(VERT F¾RIRÈU Å VERSLUNARFERÈ
MEÈ FULLT AF PENINGUM ¡G MYNDI
FERÈAST Å FRAMTÅÈINA OG KOMA TIL
BAKA MEÈ ÎLL NÕJUSTU FÎTIN FR¹ VIRT
USTU HÎNNUÈUNUM KEYPT ¹ ÒTSÎL
UM OG EIGA AFGANGINN

Hárskraut og höfuðskraut
Jæja, nú er allt að smella saman. Eftir miklar vangaveltur er maður búinn að velja kjól og finna hina
fullkomnu skó í stíl, háir hælar sem undirstrika fallega leggina. Kápan er eins og punkturinn yfir i-ið
og manni líður eins og maður sé nýstiginn út úr einhverri góðri kvikmynd. En það er samt eitthvað sem
sárlega vantar. Maður brýtur heilann svo í brakar.
Allt frá naglalakki upp í kinnalit er á sínum stað...
engin lykkjuföll á sokkabuxunum... hárið nýblásið og

fínt. Hananú! Hárið. Það vantar eitthvað fallegt til að
undirstrika fína hárið og hvað er betur til þess fallið en falleg hárspöng með satínslaufu eða litríkum
perlum? Eða jafnvel litrík fjaðraspenna? Fullkomið
til að fullkomna lúkkið. Hér eru nokkur góð dæmi
sem tínd voru til í búðum Reykjavíkur sem og höfuðbúnaður frá tískuhönnuðum úti í heimi sem gaman
er að skoða og fá hressandi innblástur frá!
EMB

+ËNGABL¹ FJAÈRASPÎNG ÒR 'YLLTA
KETTINUM !USTURSTR¾TI

"REIÈ SVÎRT SILKISPÎNG MEÈ FJËRUM
SVÎRTUM BLËMAVAFNINGUM ÒR +6+
,AUGAVEGI

!PPELSÅNUGUL OG SVÎRT FJAÈRASPÎNG ÒR
'YLLTA KETTINUM !USTURSTR¾TI

"REIÈ SVÎRT SILKISPÎNG MEÈ SVARTRI
OG FJËLUBL¹RRI GLIMMERSLAUFU ÒR +6+
,AUGAVEGI

(¹RSPÎNG MEÈ P¹FUGLAFJÎÈRUM ÒR
'YLLTA KETTINUM !USTURSTR¾TI

$RAPPLITUÈ H¹RSPÎNG MEÈ HVÅTUM
FÎLBLEIKUM OG GYLLTUM PERLUM ÒR
+6+ ,AUGAVEGI

Húsið hans Henrys

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM
OPIÐ TIL KL. 18 Í DAG

3KËLAVÎRÈUSTÅGUR 
3ÅMI  
WWWBIRNANET

kallar „Fashion
Slagorð og myndGroupie“.
Á
ir á T-bolum hafa
þá skellir hann
löngum verið vinsvo
slagorðsælt viðfangsefni.
um þar sem
Hvergi er betra
hann lofsyngur
að tjá skoðanir
marga tískusínar og koma róthönnuði samtækum slagorðum
tímans en gerir
á framfæri. Uppánett grín að
haldshljómsveitþeim í leiðinni.
ir manna og tískuÁ einum stendíkon hafa selst á
ur
skýrum
T-bolum eins og
stórum stöfum:
heitar lummur og
Cause Me Pain
nægir að nefna &*«,5",2
/' (%&.$). 'ILES
Che
Guevara, 'ARETH 0UGH Å $EACON SVARAR FYRIR SIG Hedi Slimane, á
öðrum Get Yer
Elvis og Rolling (OLLAND BOL
Freak On Giles Deacon, á þeim
Stones í því samþriðja Give Us A Tickle Richard
hengi. Nýlega spratt upp náungi,
Nicolls. Hljómar eins og skemmtiHenry Holland að nafni, með einlegt einkadjók sem gekk aðeins of
staklega fína hugmynd. Hann
langt og hefur náð útbreiddri atstofnaði lítið tískuhús sem hann
hygli! Hægt er að fjárfesta í bolnefndi House of Holland og bjó til
unum á www.house-ofholland.
samansafn af mega flottum sláco.uk
andi litríkum T-bolum sem hann
EMB
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Húsið hans Henrys
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EINS OG MAÈUR STANDI Å MIÈJUM SKËGI

ríkum T-bolum sem hann
Slagorð og myndir á
kallar „Fashion Groupie“.
T-bolum hafa löngum
Á þá skellir hann svo
verið vinsælt viðfangsslagorðum þar sem hann
efni. Hvergi er betra
lofsyngur marga tískuað tjá skoðanir sínar
hönnuði samtímans en
og koma róttækum slagerir nett grín að þeim í
gorðum á framfæri.
leiðinni. Á einum stendUppáhaldshljómsveitir
ur skýrum stórum stöfmanna og tískuíkon hafa
um: Cause Me Pain Hedi
selst á T-bolum eins og
Slimane, á öðrum Get Yer
heitar lummur og nægir
Freak On Giles Deacon,
að nefna Che Guevara,
á þeim þriðja Give Us A
Elvis og Rolling Stones
Tickle Richard Nicolls.
í því samhengi.
NýHljómar eins og skemmtilega spratt upp náungi,
legt einkagrín sem gekk
Henry Holland að nafni,
&*«,5",2 'ARETH
aðeins of langt og hefur
með einstaklega fína
0UGH Å (OLLAND BOL
náð útbreiddri athygli!
hugmynd. Hann stofnHægt er að kaupa bolina á www.
aði lítið tískuhús sem hann nefndi
house-ofholland.co.uk
House of Holland og bjó til samEMB
ansafn af mega flottum sláandi lit-

&!3()/. '2/50)% (ENRY (OLLAND BOLIR

/' (%&.$). 'ILES $EACON SVARAR FYRIR

MEÈ ATTITJÒD

SIG

Giles Deacon er draumamaður allra tískuunnenda. Ekki er
hann aðeins hávaxinn, skarpleitur, myndarlegur og kurteis breskur herramaður. Hann er líka með
eindæmum hæfileikaríkur tískuhönnuður sem hefur verið lengi í
bransanum. Deacon hefur meðal
annars unnið fyrir Bottega Veneta
og Gucci en þessa dagana er hann
upptekinn við vinnslu á handtöskulínu fyrir hið rótgróna tískufyrirtæki Mulberry og við hönnunarsamstarf við New Look (svipað og samstarf Stellu McCartney
og H&M) ásamt því að hanna sína
eigin fatalínu undir nafninu Giles.
Og þar, skal ég segja ykkur, eru
áhugaverðir hlutir að gerast!
Í sýningu sinni fyrir vor og
sumar 2007 spann hann saman
pönk, goth og S&M áhrif í stórfenglega veislukjóla sem sýndu að
herra Deacon er bæði mjög klár
skreðari og hefur líka húmor fyrir
því sem hann er að gera.
Hann bætti svo einni skrautfjöður í hattinn með haust og vetrarsýningu sinni um daginn. Þar
fór ekki á milli mála að Deacon er náttúruunnandi og var sýningin öll í skógarlitum, jarðarlitum, ættflokkaprentum og svörtum kínverskum fasanafjöðrum.
Og skórnir, ja hérna skórnir! Æðisgengnir!
„Við komumst á gott skrið í þetta
skiptið og bara æddum áfram og
þetta varð útkoman,“ var útskýring herra Deacons á aðferðum
sínum og litla vinahersins sem
hann safnar í stúdíóið sitt. Útkoman varð víðáttumikil og stórfenglega hlaðin sýning með prentum,
bólstrum, reimum og tröllauknu
kaðlaprjóni. Og maður hefur á tilfinningunni að allir hafi skemmt
sér konunglega við að búa þessi
föt til.

ARGUS 07-0176

Giles Deacon
er draumur

Vegleg tilboð í DMK
Allt að 50% afsláttur!
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Meðal þeirra fríðinda sem fylgja því að vera í DMK þjónustu SPRON
er að reglulega eru fá en vegleg tilboð frá völdum fyrirtækjum auk
þess sem viðskiptavinum í DMK býðst Einkaklúbbskortið frítt.
Með því að fara inn á spron.is getur þú kynnt þér
þessi frábæru tilboð sem gilda til 1. júní 2007.

Nýttu þér tækifærið – sæktu um DMK á spron.is

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

Þau fyrirtæki, sem nú
veita viðskiptavinum
í DMK afslátt, eru:
•
•
•
•
•
•

Casa
InnX
Sjónvarpsmiðstöðin
Vouge
Lystadún-Marco
Ólavía og Oliver
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9FIRSTJËRN 2²6 SKORIN UPP
Umfangsmikill niðurskurður var í gær gerður á yfirstjórn RÚV. Páll Magnússon
útvarpsstjóri segir breytingarnar miða að aukinni
skilvirkni. Þórhallur Gunnarsson er nú yfir sjónvarpi
og dr. Sigrún Stefánsdóttir
yfir útvarpi RÚV. Stöður
Boga Ágústssonar, Bjarna
Guðmundssonar og Dóru
Ingvadóttur eru lagðar
niður.

'%.'52 +,¨3+)04).'52 3IENNA
-ILLER S¾TIR OFSËKNUM KL¾ÈSKIPTINGS
SEM KALLAR SIG 0ETER
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Svefnlaus af
ótta
Sienna Miller fær ekki mikinn
svefn þessa dagana. Leikkonan sætir ofsóknum klæðskiptings sem kallar sig Peter, og hefur
ráðið sér lífverði vegna ótta við
hann. „Undarlegum bréfum rignir
bókstaflega yfir Siennu. Aumingja
stelpan hefur verið svo hrædd að
hún getur ekki sofið,! sagði heimildarmaður Daily Star um ástandið hjá leikkonunni.
Sienna lætur ofsóknirnar þó
ekki stöðva sig alveg. Eftir frumsýninguna á myndinni Factory
Girl setti hún stefnuna á St. Martin hótelið í London ásamt systur
sinni og vinum, og hélt partíinu
gangandi nóttina á enda.

„Ég get ekki tjáð mig um þá hluta
málsins sem snúa að nafngreindum einstaklingum. Það væri vægast sagt óviðeigandi og ónærgætið
af minni hálfu,” segir Páll Magnússon útvarpsstjóri.
Í gær, á dramatískum fundi í Útvarpshúsinu við Efstaleiti, kynnti
Páll umfangsmiklar breytingar á
skipuriti RÚV. Veruleg fækkun er
í yfirstjórn fyrirtækisins. Fimm
heyra beint undir Pál:
Þórhallur Gunnarsson er nú
dagskrárstjóri sjónvarps auk
þess að ritstýra áfram Kastljósi,
dr. Sigrún Stefánsdóttir er dagskrárstjóri útvarps, yfirmaður fréttastofu útvarps er Óðinn
Jónsson, fréttastjóri sjónvarps er
Elín Hirst og Bjarni Kristjánsson
hefur verið ráðinn yfir rekstur og
fjármál. Bjarni er viðskiptafræðingur, var eitt sinn fjármálastjóri
Íslenska útvarpsfélagsins og áður
framkvæmdastjóri
Áburðarverksmiðjunnar.
Að
sögn
Páls
er
þarna
á
ferðinni
einföldun á
yfirstjórninni, fækkun
¶«2(!,,52
'5..!233/.

3TÕRIR NÒ SJËN
VARPSSVIÈI 2²6
AUK ÖESS AÈ HALDA
¹FRAM UM RITSTJËRN
ARTAUMA +ASTLJËSS


RÈ 

6E

JË

4ILV

HRESSILEGA UPP %LÅN (IRST OG «ÈINN *ËNSSON MEGA ÖË GLÎÈ UNA VIÈ SITT

yfirmanna í því skyni að auka skilvirkni og stytta boðleiðir.
„Verið er að gera stjórnunarhlutann snarpari og hvassari en
er í dag. Stjórnendum fækkar
hér innan dyra og hver um sig á
að gera meira. Í gamla skipuritinu voru þrír framkvæmdastjórar svokallaðir. Stöður þeirra ráðherraráðnu
framkvæmdastjóra
eru nú lagðar niður,“ segir Páll.
„Sömuleiðis er staða dagskrárstjóra Rásar eitt og Rásar
tvö, og forstöðumanns svæðisútvarps gerð að einni.“
Staða Boga Ágústssonar, forstöðumanns fréttasviðs, er þannig lögð niður og
Bjarna Guðmundssonar, framkvæmdastjóra sjónvarps. Tilkynnt var í gær að
hann yrði tímabundið skipaður
útvarpsstjóri
í
15 daga hinnar
deyjandi stofnunar, áður en
hún verður
ohf-uð, sem

án efa mun styrkja eftirlaunaréttindi hans. Bjarni verður við svo
búið ráðinn sérlegur aðstoðarmaður Páls.
Staða Rúnars Gunnarssonar,
dagskrárstjóra innlendrar dagskrárdeildar, breytist og fer,
staða Margrétar Oddsdóttur sem
áður stýrði Rás eitt einnig sem og
Dóru Ingvadóttur sem var framkvæmdastjóri Útvarps. Þá verður
staða yfirmanns íþróttadeildar, þeirri sem
Samúel Örn Erlingsson hefur gegnt,
lögð niður og heyrir deildin undir Þórhall.
Ekki liggur fyrir
hvað verður um þetta
fólk á þessu stigi. Sumum
hefur verið boðin
staða eins og í tilfelli
Sigrúnar

&2¡44!",!$)$!.4/.

Stefánsdóttur, aðrir fara á eftirlaun og aðrir velta því nú fyrir sér
hvort þeir þiggi áfram starf við
fyrirtækið í breyttri mynd. Svo
er til dæmis með Boga Ágústsson sem fagnar þessari breytingu.
Ætlar að halda áfram og þá taka
upp þráðinn í fréttamennsku.
JAKOB FRETTABLADIDIS
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BREYTINGARNAR
TIL ÖESS FALLNAR
AÈ AUKA
SKILVIRKNI OG
STYTTA BOÈLEIÈIR
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.Ò STÕRIR HÒN EKKI
AÈEINS 2¹S  HELDUR ER
YFIR ÎLLUM ÒTVARPSM¹L
UM 2²6 OHF

Meiri þrældómur Þórhalls

FR¹
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3J¹LFST¾TT LOFTHREINSI
OG RAKAT¾KI
(REINSAR LOFTIÈ Å GEGNUM VATN OG GEFUR FR¹ SÁR
RAKA -ARGAR TEG ILMEFNA %INNIG LYKTAREYÈIR
SEM FJARL¾GIR TD TËBAKSLYKT OG MATARLYKT

(REIN ÖJËNUSTA EHF

$ALBRAUT   2VK
  +VÎLD OG HELGAR S  

Gleði Þórhalls Gunnarssonar með
hina nýju stöðu var tvíbent þegar
Fréttablaðið náði af honum tali.
„Þetta þýðir meiri þrældóm.
Ef ég ætla að stýra Kastjósinu
áfram og bæta þessu við mig. En
við sjáum til,“ segir Þórhallur.
Aðspurður hvort þetta hafi
verið lengi í deiglunni segir hann
að það taki til nokkurs tíma. Og
rifar upp fyrir blaðamanni slúður
sem Fréttablaðið birti einmitt um
að þetta stæði til – að hann tæki
við þessari tilteknu stöðu.
Þórhallur segir breytinga að
vænta sem komi þá fram í haust.
En tíma taki að átta sig á því
úr hverju þeir hjá RÚV hafi að
moða. Með vísan til þess að Þórhallur er lærður leikari segir
hann drauminn að vinna meira
leikið efni, ef fjármagn sé til staðar, og með vísan í mastersgráðu
hans þá segist Þórhallur einfaldlega vilja halda áfram að búa til

¶«2(!,,52 '5..!233/. 6ELTIR ÖVÅ NÒ FYRIR SÁR HVORT EKKI SÁ RÁTT AÈ KOMA SÁR UPP

ÅBÒÈ Å ²TVARPSHÒSINU

gott sjónvarp.
„Ég veit hins vegar ekki hvað
mínum nánustu finnst um þetta.
Ég verð enn meira burtu frá heim-

ili mínu og hef þó verið mikið frá.
Ég verð að koma mér upp íbúð
hérna í Útvarpshúsinu,“ segir
Þórhallur.

Bogi sáttur við skipuritið
„Ég er mjög sáttur við þetta
skipurit. Þetta eru nákvæmlega
þær áherslur sem ég hef verið
að berjast fyrir og því er hvorki
fyrir klögumálum né kvörtunum
hjá mér að fara. Það er verið að
leggja áherslu á dagskrármálin sem er einmitt það sem Ríkisútvarpið á að ganga út á,“ segir

Bogi Ágústsson en staða forstöðumanns fréttasviðs, sem
hann gegndi, var lögð niður samkvæmt nýju skipuriti. „Ég er
ekki búinn að ákveða hvað ég
ætla að taka mér fyrir hendur
en hver veit nema ég setjist við
skrifborðið og fari aftur að skrifa
fréttir,“ bætir hann við.

"/') '²3433/.

'ETUR VEL HUGSAÈ
SÁR AÈ FARA AFTUR AÈ
SKRIFA FRÁTTIR

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!
ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

"ÓVÆNT KVIKMYNDAPERLA SEM
ENGINN MÁ LÁTA FRAM HJÁ SÉR FARA."
- SIGRÍÐUR PÉTURSDÓTTIR, RÁS 1

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“
- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU
STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

SÍMI 564 0000
EPIC MOVIE
kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS
kl. 2, 4, 6, 8 og 10
NORBIT
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1 og 2 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20 og 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
EPIC MOVIE
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**
PAN´S LABYRINTH **
LITTLE MISS SUNSHINE **
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA

EPIC MOVIE
NORBIT
SMOKIN´ ACES
BRETTABÍÓ

kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 4 og 8
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Nýtt lag frá Mínus

Krakkastuð!

Nýtt lag með rokksveitinni
Mínus, Futurist, fer í útvarpsspilun á þriðjudag. Lagið er að
finna á væntanlegri plötu Mínus,
The Great Northern Whalekill,
sem kemur út 16. apríl.
Platan var tekin upp í Los Angeles í janúar og febrúar á þessu
ári og eru á henni ellefu glæný
lög. Um upptökustjórn á plötunni sáu Joe Barresi og S. Husky
Höskulds.

Plata Dr. Gunna frá 1997, Abbababb!,
er líklegast best heppnaða barnaplata frá því að Eniga Meniga kom út.
Hafnarfjarðarleikhúsið sýnir nú leikrit byggt á þessu snilldarverki Dr.
Gunna og nú er komin út plata með
lögum leikverksins sem inniheldur
heil sextán lög.
Fjörið á völdin á plötunni og tónninn er strax gefinn í fyrsta laginu,
stuðlaginu Abbababb! þar sem áhrifin frá Devo leyna sér ekki. Á eftir
blasa síðan við lög sem einnig voru
á upprunalegu plötunni en nokkur ný
fá einnig að fljóta með. Skemmtilegust þeirra eru án efa „60‘s garage“
lagið Hr. Rokk og Fýlustrákarnir
og hið eiturhressa Hr. Diskó sem er
hálfgerð ábreiða af Daddy Cool með
Boney M (sem Dr. Gunni tilnefndi á
bloggsíðu sinni um daginn sem eitt af
bestu lögum sögunnar). Af upprunalegu plötunni sakna ég þó helst Upp í
sveit og Ó, kisa mín.
Aðalsmerki plötunnar eru glettnir textar, eins og Dr. Gunna er einum
lagið. Einfalt rím og barnslega einfalda textar, oft yndislega súra, er
auðvelt að gleypa og ekki þarf margar spilanir þangað til maður byrjar
sjálfur að raula með.
Það sem skilur þessa plötu helst
frá forvera sínum eru flytjendurnir
sem voru töluvert betri á fyrri plötunni. Sigurjón Kjartansson setur þó
skemmtilegan svip á plötuna, Álfrún
Örnólfsdóttir skilar sínu vel og Atli

Þrjú ár eru liðin síðan Mínus
sendi frá sér plötuna Halldór Laxness, sem fékk mjög góðar viðtökur.
Áður hafði sveitin gefið út plöturnar
Hey Johnny og Jesus Christ Bobby.
Mínus verður ein þeirra sveita
sem hita upp fyrir Cannibal
Corpse á Nasa í lok júní. Sveitin spilaði síðast á tónleikum
Incubus.
-¥.53 2OKKSVEITIN -ÅNUS GEFUR ÒT PLÎT

UNA 4HE 'REAT .ORTHERN 7HALEKILL Å APRÅL
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!BBABABB
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3L¾R FORVERA SÅNUM EKKI VIÈ ENDA
VANDASAMT VERK AÈ GERA N¾R ALVEG
EINS PLÎTU ¹ BETRI H¹TT &JÎRIÈ HELDUR
SÁR ÖË FR¹ UPPHAFI TIL ENDA OG ER HELSTI
KOSTUR PLÎTUNNAR

Þór Albertsson kemur á óvart. Aðrir
bæta litlu við lögin og ná ekki alveg
að gefa þeim þann persónuleika sem
þarfnast. Hljómur plötunnar er líka
örlítið flatur, kannski er hljóðjöfnunni um að kenna, en nokkur lög ná
þó skemmtilegri vídd. Platan á samt
vafalaust eftir að kæta krakka á
öllum aldri og getur komið öllum í
gott stuð.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

BYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ SPARBÍÓ 450

kr
kr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS
((((
VJV TOPP5.IS

FEITASTA
GRÍNMYND
ÁRSINS

Rómantísk gamanmynd

Hefur þú einhvern
tíman gert mjög
stór mistök?

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS Í BANDARÍKJUNUM

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

BREAKING AND ENTERING
/ ÁLFABAKKA
B.i.12

300.

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

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 2 - 4 - 6:10

Leyfð

NORBIT

kl. 3:40 -5:50 - 8 -10:20 Leyfð

B.i.12

VEFURINN... M/- Ísl tal.

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8

Leyfð

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA

kl. 1:30 - 3:30

Leyfð

kl. 5:50 - 8 - 10:20

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 2 - 3:40

Leyfð

VEFURINN H... M/- Ísl tal

kl. 1:40 - 3:50

Leyfð

kl.1:30-5:30-8-9:15-10:30

300. VIP

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8 - 10:30

MUSIC & LYRICS
SMOKIN ACES

B.i.16

B.i.16

DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

"JÎRK HEFUR FENGIÈ NËG
Í nýlegu viðtali á heimasíðu
MTV segist Björk Guðmundsdóttir vera eins og
margir aðrir óhress með
gang mála í heiminum.
„Þar sem ég er tónlistarkona vildi
ég tala fyrir hönd fólksins á götunni sem er yfirhöfuð frekar fúlt,“
segir Björk Guðmundsdóttir í viðtali við MTV. „Ég er bara ein af
þessum röddum og það að einhver
eins og ég sé búinn að fá nóg sýnir
þá erfiðu tíma sem við lifum á.“
Björk segist hafa orðið fyrir
miklum áhrifum af heimsókn sinni
til bæjar í Indónesíu þar sem 180
þúsund manns fórust í tsunamiflóðunum gríðarlegu. „Þau urðu
að breyta golfvelli í fjöldagröf. Og
lyktin ... kom líklega mest á óvart.
Maður gat fundið lyktina af dauðanum ári eftir atburðina,“ sagði
hún.
Björk gefur út sjöttu hljóðversplötu sína Volta 7. maí og mun
spila víða um heim á þessu ári. Hún
verður aðalnúmerið ásamt bandarísku rokksveitinni The Smashing
Pumpkins, sem er byrjuð aftur
eftir nokkurra ára hlé, á Virgin-tónlistarhátíðinni í Toronto sem verður haldin 8.-9. september. Virgin

kl. 4 - 6:30 - 9 - 10:40

B.i.16

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8 - 10:15

B.i.12

LETTERS FROM...

kl. 5:30

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 8

B.i.16

DREAMGIRLS

kl. 5:30

B.i.7.

FORELDRAR

kl. 3:45

PARIS, JE T’AIME
HORS DE PRIX
TELL NO ONE
MON PETIT DOIGT
LES AMANTS

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

BREAKING AND ENTERING kl. 5:50

300.

300.

kl 15:20
kl 17:40 – 20:00
kl 22:20
kl.15:45 - 17:45
kl.20:00

/ AKUREYRI

300

kl. 5 - 8 - 10:30

B.i. 16

300

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i. 16

LAST KING OF SCOTLAND

kl. 10

B.i. 16

THE BRIDGE TO ...

kl. 2 - 4

Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA

kl. 2 - 4

Leyfð

VEFURINN... M/- Ísl tal.

kl. 2

Leyfð

NUMBER 23

kl. 8

B.i. 16

MUSIC & LYRICS

kl. 4 - 6 - 8

Leyfð

VEFUR KARLOTTU ísl. tali

kl. 2

Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE

kl 10

B.i.12

Brúðkaup í vændum
Spjallþáttadrottningin
Ellen
DeGeneres og leikkonan Portia
di Rossi ætla að ganga í það heilaga í sumar. Þær hafa verið saman
síðan árið 2004. Di Rossi, sem er
hvað frægust fyrir leik sinn í Ally
McBeal, og síðar Arrested Development, var þá nýhætt með söngkonunni Francescu Gregorini,
stjúpdóttur Ringo Starr. Di Rossi
hafði forðast allar spurningar um
kynhneigð sína og samband við
Gregorini á meðan á því stóð, en
kom opinberlega út úr skápnum
eftir að hún og Ellen DeGeneres
byrjuðu saman.
Samkvæmt National Enquirer
er það Di Rossi sem krefst þess að
þær gifti sig. Athöfnin fer væntanlega fram á heimili þeirra í
Kaliforníu í júní.

"2²¨52 /' "2²¨52 0ORTIA DI 2OSSI VILL
ËLM GIFTAST %LLEN $E'ENERES SAMKV¾MT
HEIMILDUM .ATIONAL %NQUIRER

SPARbíó

laugardag og sunnudag
"*®2+ "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR MUN SPILA ¹ TËNLISTARH¹TÅÈ Å 4ORONTO Å +ANADA Å SEPT

EMBER

Group, fyrirtæki Richards Branson, er styrktaraðili hátíðarinnar. Á
meðal fleiri þekktra nafna á hátíðinni eru The Killers, Interpol, Amy
Winehouse og Jamie T.
Eins og Fréttablaðið greindi frá á
dögunum mun Björk spila á styrkt-

Hættið að kvarta
getið gert það að
Leikkonan Elizagóðu athvarfi.“
beth Taylor hefur
Taylor segir að
gefið
ungum
þær ungu stjörnstjörnum í Hollyur sem séu sífellt
wood
góð
ráð
úti á lífinu geti
varðandi
framsjálfum sér kennt
tíðina og segir að
um athyglina sem
þær eigi að hætta
þær fái. „Sumar
að kvarta undan
af þessum ungu
vandræðunum
stelpum eru sífellt
sem fylgi frægðí kringum fjölmiðlinni. „Frægð kostana. Ef þið viljið
ar ykkur einkahafa þetta þannig
líf ykkar. Þið eigið
þá verður þetta
engan rétt á einkaþannig. Það eru
lífi,“ sagði Taylor
samt milljón leiðí sjónvarpsviðtali
ir til að komast hjá
við Entertainment
þessu.“
Tonight. Á hún þar %,):!"%4( 4!9,/2 ,EIKKONAN
Hvetur
Taylvið stjörnur á borð HEFUR GEFIÈ UNGU STJÎRNUNUM Å
or stúlkurnar til
við Lindsay Lohan, (OLLYWOOD GËÈ R¹È
að læra af hennBritney Spears og
ar reynslu og halda partí fyrir
Paris Hilton. „Ef við viljið vera
fræga fólkið heima hjá sér. „Þið
út af fyrir ykkur skuluð þið ekki
getið eignast ykkar eigin vinahóp
leita eftir athygli. Það er þægiog verið með honum.
legt að vera heima hjá sér og þið

artónleikum á Nasa 1. apríl nk. og
9. apríl heldur hún síðan stóra tónleika í Laugardalshöll með hljómsveit sinni. Eftir það mun hún
spila á hinum ýmsu tónlistarhátíðum, þar á meðal á Hróarskeldu,
Glastonbury og Coachella.

10%
vaxtaauki!

SparBíó* — 450kr
Stærsta opnun á fjölskyldumynd í Bandaríkjunum í Ár

((((
s.v. mbl

BRIDGE TO TERABITHIA KL. 2 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK. OG Í KEF

EKKI SÝND KL. 2 Í SAMB. AKUR
Á SUNNUDAG

VEFUR KARLOTTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK. OG Í KEF

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 2 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 (VAR VAR $RUMMERINN
3IGURÈUR )NGIMUNDARSON ÖJ¹LFARI KÎRFUKNATTLEIKSLIÈS
+EFLAVÅKUR VANDAÈI bSTUÈNINGSMÎNNUMm LIÈSINS EKKI
KVEÈJURNAR EFTIR TAP LIÈSINS FYRIR 3N¾FELLI
Å 3TYKKISHËLMI (ANN SAGÈIST VERA S¹R
OG SVEKKTUR MEÈ AÈ FËLKIÈ HEFÈI SNÒIÈ
BAKI VIÈ LIÈINU UM LEIÈ OG ÖAÈ G¾FI
AÈEINS ¹ B¹TINN EN *OEY $RUMMER OG
FÁLAGAR VORU VÅÈS FJARRI ¹ LEIKNUM
.ÕJUSTU TÎLUR SEGJA AÈ FJËRIR
KEFLVÅSKIR ¹HORFENDUR HAFI VERIÈ
¹ LEIKNUM 6ERÈUR ¹HUGAVERT
AÈ SJ¹ HVERSU MARGIR M¾TA Å
3L¹TURHÒSIÈ Å DAG

SPORT FRETTABLADIDIS

Ætlar ekki að fórna Íslandsmótinu
2AGNA )NGËLFSDËTTIR GETUR ORÈIÈ FYRSTI ÅSLENSKI BADMINTON SPILAR
INN Å SEXT¹N ¹R TIL ÖESS AÈ KEPPA Å BADMINTON ¹ «LYMPÅULEIKUM
N¹I HÒN MARKMIÈI SÅNU OG KOMIST ¹ LEIKANA Å 0EKING ¹ N¾STA
¹RI &RAMUNDAN ERU ËTAL FERÈLÎG ÒT UM ALLAN HEIM OG ¹ ÖESS
UM MËTUM VONAST 2AGNA TIL ÖESS AÈ SAFNA ÖAÈ MÎRGUM STIG
UM AÈ HÒN VINNI SÁR INN KEPPNISRÁTT ¹ LEIKUNUM
b¡G FER TIL *APANS Å BYRJUN APRÅL FER SÅÈAN TIL %VRËPU OG SVO TIL
.ÕJA 3J¹LANDS OG STRALÅU OG EFTIR ÖAÈ STEFNI ÁG ¹ Ö¹TTTÎKU Å
!SÅUMËTUNUM m SEGIR 2AGNA SEM ¹ EFTIR AÈ FLJÒGA Å KRING
UM HNÎTTINN ¹ N¾STU M¹NUÈUM b¶ETTA ERU ÖVÅLÅK
FERÈLÎG EN ÁG HEF ÖJ¹LFARA MINN MEÈ Å ÖESSUM FERÈ
UM ÖANNIG AÈ ÁG VERÈ EKKI EIN AÈ FERÈAST &YRIR SÅÈ
USTU «LYMPÅULEIKA VAR ÁG ALLTAF EIN OG ÖAÈ VAR SVO
LÅTIÈ LEIÈINLEGT .ÒNA ER ÁG MEÈ ÖAÈ GËÈA STYRKI AÈ
ÁG GET TEKIÈ ÖJ¹LFARANN MINN MEÈ m SEGIR 2AGNA SEM
¾TLAR ÖË AÈ KEPPA ¹ ¥SLANDSMËTINU HÁR HEIMA Å LOK
ÖESSA M¹NAÈAR b¡G STEFNI ¹ AÈ VINNA FIMMTA ¥SLANDS
MEISTARATITILINN Å RÎÈ ¶AÈ SKIPTIR MIKLU M¹LI FYRIR MIG
AÈ HALDA ÖESSUM TITLI HÁR ¹ ¥SLANDI OG ÖAÈ HJ¹LPAR AÈ

KYNNA MIG HÁR HEIMA ¶AÈ ERU MËT ¹ SAMA TÅMA OG ¥SLANDSMËTIÈ
SEM ÁG HEFÈI GETAÈ FARIÈ ¹ EN ÁG VEL FREKAR AÈ FARA ¹ ¥SLANDSMËT
IÈ ÖËTT AÈ ÖAÈ GEFI ENGIN STIG m SEGIR 2AGNA OG HÒN ER K¹T MEÈ
GENGIÈ Å VETUR b¶AÈ ER BÒIÈ AÈ GANGA MIKLU BETUR EN ÁG BJËST
VIÈ ¶AÈ ER BÒIN AÈ VERA MIKIL GLEÈI OG S¾LUVÅMA HJ¹ MANNI SÅÈ
USTU M¹NUÈI EN ÁG HEF N¹È AÈ HALDA HAUS OG SKILA MÅNU m SEGIR
2AGNA
¶AÈ ÖARF MARGT AÈ GANGA UPP SVO 2AGNA N¹I ÖESSUM H¹
LEITU MARKMIÈUM b¡G ÖARF AÈ STANDA MIG VEL ¹ ÖESS
UM MËTUM OG KOMAST ALLAVEGA Å UNDANÒRSLIT OG ÒRSLIT
¹ ÖESSUM MËTUM SEM ÁG KEM TIL MEÈ AÈ TAKA Ö¹TT Å
Å %VRËPU ¡G ER BÒIN AÈ VINNA ASÅSKA SPILARA NÒNA OG
ÖAÈ ER MJÎG STERKT OG ÁG ÖARF AÈ VINNA LEIKI ¹ !SÅU
MËTUNUM 3VO UMFRAM ALLT ÖARF ÁG AÈ LOSNA VIÈ AÈ
MEIÈAST ¡G ER Å ALLS KONAR MEÈFERÈUM HJ¹ NUDDARA OG
SJÒKRAÖJ¹LFARA TIL ÖESS AÈ KOMA Å VEG FYRIR ÖAÈ ¡G HUGSA
MIKIÈ UM MATAR¾ÈI OG REYNI AÈ HAFA STJËRN ¹ ÎLLUM
ÖESSUM HLUTUM UTAN VIÈ BADMINTONIÈ SEM SKIPTA SVO
MIKLU M¹LI m SEGIR 2AGNA AÈ LOKUM

'OTT AÈ F¹ EITTHVAÈ Å KASSANN
Birgir Leifur Hafþórsson gerir það gott á TCL Classic-mótinu sem fram fer á
Hainan-eyju í Kína. Birgir Leifur komst í gegnum niðurskurðinn.
Birgir Leifur Hafþórsson
komst í fyrrinótt í gegnum niðurskurðinn á TCL Classic-mótinu á
Hainan-eyju í Kína. Mótið er hluti
af Evrópumótaröðinni. Hann lék
vel í gær, á tveimur höggum undir
pari og sex alls eftir fyrstu tvo
hringina.
66 kylfingar komust í gegnum
niðurskurðinn en Birgir Leifur
var í 37.-54. sæti eftir fyrstu tvo
hringina. Sannarlega frábær árangur.
„Jú, þetta hefur verið ferðarinnar virði. Það er frábært eftir
svona langt ferðalag að fá allavega eitthvað í kassann til baka,“
sagði Birgir Leifur við Fréttablaðið í gær. Ljóst er að hann mun fá
eitthvert verðlaunafé í sinn hlut
en hversu mikið fer eftir árangri
hans.
„Þetta var stöðugt og gott hjá
mér í dag. Ég var virkilega ánægður með teighöggin hjá mér, þau
voru löng og bein. Það eina sem
var að angra mig voru púttin. Það
fór bara ekkert niður. Þessir fuglar sem ég fékk í gær voru einfaldlega gefins. Ég var mikið að tvípútta en sem betur fer ekkert að
þrípútta.“
Birgir Leifur segir að flatirnar hafi reynst sér erfiðar. „Það er
þetta einkennilega gras sem heitir
Bermúdagras, það vex í allar áttir.

'/,&
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Ferguson og
Giggs bestir
&«4"/,4) Sir Alex Ferguson, stjóri

Man. Utd, og Ryan Giggs, leikmaður Man. Utd, voru í gær útnefndir stjóri og leikmaður febrúarmánaðar í ensku úrvalsdeildinni. Þetta er í annað sinn sem
þeir eru valdir bestir á sama tíma
á þessu tímabili en það gerðist
einnig í ágúst.
Lið United lék mjög vel í febrúar og vann þrjá góða sigra. Ryan
Giggs reyndist einu sinni sem
oftar betri en enginn með mörk
gegn Tottenham og Fulham en
Giggs hefur skorað nokkur mjög
mikilvæg mörk fyrir United á
þessari leiktíð.
HBG

+452 ¥ +¥.! "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON SÁST HÁR ¹SAMT KÅNVERSKUM KYLFUSVEINI SÅNUM

SEM "IRGIR SEGIR VERA MIKINN FAGMANN

Maður er alltaf að venjast því
betur og betur. Ég náði því ekki í
dag, það hlýtur að koma á morgun.“
Hann segir að áætlun sín fyrir
síðustu tvo dagana sé að halda
áfram á sömu braut og hann hefur
verið á. „Á þessum velli verður maður samt að taka ákveðnar
áhættur. Á par fimm holum verður maður að reyna að komast inn
á flatirnar í tveimur höggum til
að ná fugli eða jafnvel erni. Það
hefur heppnast mjög vel hjá mér
hingað til.“

Eiginkona Birgis Leifs Elísabet
Halldórsdóttir er honum til halds
og trausts í Kína. „Þetta er eina
vitið. Best væri auðvitað að vera
með alla fjölskylduna með, hafa
þetta eins og heima hjá sér.“
Að lokum segir hann að Hainaneyja sé undurfögur og fólkið yndislegt. „Þetta hefur verið frábær
ferð. Það er allt fyrir okkur gert,
veðrið er frábært og völlurinn
meiriháttar. Ég get hiklaust mælt
með þessum stað.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

%NSKA LANDSLIÈIÈ

Scott Parker í
landsliðið
&«4"/,4) Steve McClaren, lands-

liðseinvaldur Englands, valdi í
gær 23 manna æfingahóp fyrir
landsleikina gegn Ísrael og Andorra.
Það sem kom mest á óvart var
að McClaren skyldi velja Scott
Parker, miðjumann Newcastle, í
hópinn en hann hefur ekki komist
í landsliðshópinn ansi lengi. Owen
Hargreaves snýr einnig aftur
eftir meiðsli.
Ben Foster byrjaði í síðasta leik
Englands en fastlega er búist við
því að Paul Robinson komi aftur í
liðið núna.
Ashley Cole er í leikbanni í
öðrum leiknum en mun spila hinn.
David Beckham er ekki í hópnum þar sem hann er meiddur en
búist var við að hann fengi sæti í
hópnum.
Hópurinn: Robinson (Tottenham), Foster (Man. Utd), Carson (Liverpool); G. Neville (Man.
Utd), Richards (Man. City), Ferdinand (Man. Utd), Terry (Chelsea), Woodgate (Real Madrid),
Carragher (Liverpool), A. Cole
(Chelsea), P. Neville (Everton);
Gerrard (Liverpool), Hargreaves (Bayern München), Lampard
(Chelsea), Lennon (Tottenham),
Parker (Newcastle), Carrick
(Man. Utd), Dyer (Newcastle),
Downing (Middlesbrough); Johnson (Everton), Rooney (Man.
Utd), Defoe (Tottenham), D. Bent
(Charlton).
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Lggcj`e^Xildjbi}e`e^lm\`kkXijdX,('/)''
\X}_\`dXjlnnn%cXe[Xbfk%`j

Spólað og spænt á
Hellissandsvelli
Óprúttnir aðilar unnu
nýverið skemmdarverk á Hellissandsvelli, æfingavelli Víkings í
Ólafsvík, er bíl var ekið á vellinum og hann spólaður og spændur. Gunnar Örn Arnarson, framkvæmdastjóri félagsins, skoðaði aðstæður og segir að það hafi
verið til happs að völlurinn hafi
verið þakinn snjó.
„Það gæti samt verið að völlurinn verði seinna tilbúinn en vanalega. Það er búið að bera sand í
ójöfnurnar til að jafna völlinn út,“
sagði hann.
„Þetta er ferlegt og alveg óskiljanlegt að einhver skuli láta sér

&«4"/,4)

1FSIFPTYXXP{QN
Hid[chZiijg&-.+

=fi]lik_\i`e]fidXk`feXYflk
k_\jZ_ffcm`j`kflin\Yj`k\
nnn%cXe[Xbfk%`j&\e^c`j_%_kdc

detta í hug að gera þetta. En það
er líklega búið að komast til botns
í málinu um hver hafi verið þar
að verki,“ sagði Gunnar. „Það er
svo undir bæjaryfirvöldum komið
til hvaða aðgerða verður gripið í
framhaldinu.“
Gunnar segir að völlurinn hafi
vanalega verið tilbúinn til notkunar í upphafi apríl. „Hann er í miðju
hrauninu þannig að það stendur
aldrei neitt vatn í vellinum, það
rennur beint í gegn,“ sagði hann.
Þess fyrir utan nota yngri flokkar
félagsins völlinn mikið en sjálfur
keppnisvöllurinn er í Ólafsvík.
ES¹
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Hefur komið til
baka í síðustu skipti
+®2&5"/,4) Snæfell getur í dag

(6%2*)2 %)'! 3¥¨!34! /2¨)¨ +2 ING

URINN &ANNAR «LAFSSON L¾TUR ¥2 INGINN
«MAR 3¾VARSSON HEYRA ÖAÈ

orðið fyrsta liðið í sjö ár til þess
að slá Keflavík út úr átta liða úrslitum úrslitakeppninnar en liðin
mætast í öðrum leik sínum í úrslitakepppnini klukkan 16.00 í
Keflavík. Snæfell vann fyrsta leikinn 84-67 í Hólminum og klárar
einvígið með sigri í dag.
Keflavík tapaði á fimmtudagskvöldið fyrsta leiknum sínum í
úrslitakeppni og er þetta aðeins
í þriðja skipti á síðustu 19 árum
sem Keflavík er 0-1 undir í fyrstu
umferð úrslitakeppninnar. Það

hefur hins vegar gerst mun oftar
að Keflavíkurliðið hefur tapað
fyrsta leik í einvígi.
Þar hafa Keflvíkingar sýnt mikinn styrk því þeir hafa unnið þrjú
síðustu einvígin sem liðið hefur
tapað fyrsta leik. Þeir unnu ÍR 31 í undanúrslitunum 2005 eftir að
hafa tapað fyrsta leik á heimavelli,
unnu úrslitaeinvígið gegn Snæfelli
2004 3-1 eftir að hafa tapað fyrsta
leik á útivelli og unnu undanúrslitaeinvígið 2004 gegn Grindavík
þrátt fyrir tap í Grindavík í fyrsta
leik.
ËËJ
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Kunnugleg
staða hjá KR
+®2&5"/,4) Fimmta árið í röð
verða „óvænt“ úrslit í fyrsta leik
í einvígi KR-inga í átta liða úrslitum, það er heimaliðið tapar
fyrsta leiknum.
KR-ingar töpuðu eins og kunnugt er 65-73 fyrir ÍR í DHL-Höllinni í Iceland Express deildinni á
fimmtudagskvöldið og þurfa því
að vinna í Seljaskóla í dag til þess
að tryggja sér oddaleik.
KR-ingar þurfa ekki að örvænta
ef að sagan heldur áfram að endurtaka sig því þrjú síðustu ár
hefur einvígið farið í oddaleik og
það lið sem lenti 0-1 undir vann
síðan úrslitaleikinn og tryggði sér
sæti í undanúrslitunum.
KR-ingar sjálfir hafa samt aðeins einu sinni komist upp úr átta
liða úrslitum í þessi fjögur skipti
en það var í fyrra þegar þeir töpuðu fyrsta leik í DHL-Höllinni en
unnu síðan tvo leiki í röð og fóru
áfram.
ËËJ
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Vill halda Terry
og Lampard
&«4"/,4) Tvær af stærstu stoð-

um Chelsea-liðsins, John Terry
og Frank Lampard, eru í samningaviðræðum við félagið þessa
dagana. José Mourinho, stjóri
Chelsea, segir að þeir eigi að vera
áfram enda tilheyri þeir félaginu.
„Það væri hreint frábært að
hafa þá hér áfram og ég tala nú
ekki um ef það er hægt til ársins
2010. Ég myndi elska að vera með
þá áfram hjá mér. Þeir tilheyra
Chelsea og eru hluti af sögu
Chelsea. Þegar leikmenn sem eru
svona sterkar stoðir innan félagsins og eru svona samofnir sögu
þess þá er alger óþarfi að gera
breytingar,“ sagði Portúgalinn
skemmtilegi sem staðfesti enn og
aftur að hann ætlaði sér ekki að
yfirgefa félagið - sama hvað sögurnar um ósætti hans og Abramovich, eiganda Chelsea, væru háværar.
„Svona er bara fótboltinn. Það
er alltaf eitthvað ef. Ég er búinn
að endurtaka 50 sinnum á síðustu tíu dögum að ég vil vera
áfram hjá Chelsea. Hvernig væri
að menn færu að taka mark á því
sem ég segi.“
HBG

Nám í Fjöltækniskóla Íslands hentar m.a. þeim sem vilja ljúka
stúdentsprófi af náttúrufræðibraut með véltækni,- raftækni,- skipstæknieða einkaflugmannsprófi.
Þeim sem vilja verða skipstjórar, flugmenn, vélstjórar, vélfræðingar hjá
orkufyrirtækjum eða vilja undirbúa sig fyrir háskólanám á tæknisviði.

SKRÚFUDAGUR
Opið hús í Fjöltækniskólanum við Háteigsveg í dag kl. 13:00 - 16:30.
Lukkupottur, heppnir gestir 15 ára og eldri geta unnið útsýnisflug yfir
Reykjavík og tíma í flughermi. Þyrla Landhelgisgæslunnar sýnir
björgun kl. 13:30.
Komdu og taktu þátt í skemmtilegri dagskrá og kynntu þér það
nám sem er í boði.
NÁMSKYNNING
Stúdentspróf
Einka- og atvinnuflugmannspróf
Vélstjórnar- skipstjórnarpróf
Alþjóðleg réttindi

DAGSKRÁ
Véla-, siglinga- og flughermar
Nemendur og kennarar að störfum við vélar og tæki
Þyrla Landhelgisgæslunnar sýnir björgun kl. 13:30
Turninn verður opinn gestum
Ókeypis ferðir á milli Fjöltækniskólans og Flugskólans á
Reykjavíkurflugvelli
Dregið úr lukkupotti kl. 16:00. Tímar í flughermi og útsýnisflug yfir
Reykjavík í verðlaun. Útsýnisflugið er strax að útdrætti loknum
Kvenfélögin Hrönn og Keðjan selja kaffiveitingar gegn vægu gjaldi

Allir velkomnir
HÁTEIGSVEGI

105 REYKJAVÍK

SÍMI 522 3300

WWW.FTI.IS
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Íslandsmeistaratitillinn á hraðferð í Garðabæinn

(!2¨)2 3VERRE *AKOBSSON OG 2ËBERT
'UNNARSSON TAKA HÁR FAST ¹ HINUM FR¹
B¾RA &RAKKA .IKOLA +ARABATIC Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨"/.'!243

+IEL LAGÈI 'UMMERSBACH

Gummersbach
úr leik
(!.$"/,4) Hann var þétt setinn

bekkurinn í Kölnarena í gærkvöld
þegar Kiel sótti Íslendingaliðið Gummersbach heim. Alls voru
seldir 19.400 miðar á leikinn og
komust mikið færri að en vildu
á völlinn. Kiel var fyrir leikinn í
efsta sæti deildarinnar en Gummersbach sat í því þriðja tveimur
stigum á eftir Kiel og því gríðarlega mikið undir í leiknum.
Fyrri hálfleikur var ógnvænlega hraður og minnti á köflum
á tennis. Liðin keyrðu miskunnarlaust upp hraðann og það bar
til tíðinda þegar stillt var upp í
venjulega sókn.
Róbert Gunnarsson fór hreint
á kostum í hálfleiknum þar sem
hann skoraði ein sex mörk og tók
fjölda frákasta.
Kiel leiddi lengstum í hálfleiknum og það gátu þeir ekki
síst þakkað franska landsliðsmarkverðinum Thierry Omeyer
sem varði eins og berserkur. Með
hann sem besta mann leiddu gestirnir í leikhléi með fimm marka
mun, 18-23.
Munurinn hélt áfram að aukast í síðari hálfleik. Omeyer varði
áfram eins og óður maður og þar
að auki töpuðu leikmenn Gummersbach boltanum klaufalega og
var refsað grimmilega.
Kiel gat líka skipt grimmt
af bekknum og það munaði um
breiddina í þessum leik. Lokatölur voru 37-42.
Vonir Gummersbach um þýska
meistaratitilinn eru nánast engar
eftir þetta tap.
HBG

(!.$"/,4) Þeir 130 áhorfendur sem
lögðu leið sína í Laugardalshöll í
gærkvöldi áttu eflaust allir von á
spennandi leik þegar tvö efstu lið
DHL-deildar kvenna, Stjarnan og
Valur, áttust við. Sú var ekki raunin því Stjarnan rúllaði yfir Val, 3320, og sýndi og sannaði að það er
langbesta lið deildarinnar í dag.
Stjarnan byrjaði leikinn af miklum krafti og komst í 8-1 strax á
fyrstu 10 mínútum leiksins. Þennan mun náði Valur ekki að minnka
þótt Stjarnan hafi ekki skorað
mark á síðustu sjö mínútum fyrri
hálfleiks. Vörn gestanna úr Garðabænum var frábær í leiknum og
fyrir aftan hana varði Florentina
Grecu eins og hún best getur.

Stjarnan var sjö mörkum yfir í
hálfleik, 8-15, og hélt uppteknum
hætti eftir hlé. Eftir kortersleik í
seinni hálfleik var munurinn orðinn þrettán mörk, 11-24, og öll von
Valsstelpna um að ná stigi úr leiknum fokin út í veður og vind. Stjarnan gaf ekkert eftir þótt munurinn
hafi verið þetta mikill og kláraði
leikinn með stæl, 20-33.
Ágúst Jóhannsson þjálfari Vals
hefur gefið upp alla von um að ná
Stjörnunni þótt enn séu fimm umferðir eftir af mótinu. „Stjörnustúlkur áttu skilið að vinna þennan
leik og eru orðnar Íslandsmeistarar.“
Aðalsteinn Eyjólfsson þjálfari
Stjörnunnar var ekki sammála

kollega sínum hjá Val. „Mótið er
ekki búið. Það eru enn tölfræðilegir möguleikar á að við missum
þetta frá okkur.“
Aðalsteinn átti eins og flestir von á hörkuleik og kom honum
lítil mótstaða Vals á óvart. „Mínir
leikmenn mættu gríðarlega einbeittir til leiks og einbeitingin
skein úr hverju andliti. Ég er gríðarlega stoltur af mínu liði, stelpurnar hafa unnið mjög vel að því
að laga okkar leik eftir tapið gegn
Val 6. janúar. Allt sem við lögðum
upp með gekk upp.“
GMI
3)'52&!'. !ÈALSTEINN %YJËLFSSON

FAGNAÈI SIGRI SINNA STÒLKNA HREINT
ËGURLEGA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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²23,)4
Iceland Express-deild karla:

Grindavík getur tryggt sér sæti í undanúrslitum Íslandsmótins á morgun eftir
105-112 sigur á Skallagrími í Borgarnesi í framlengdum leik. Varnarleikurinn
var ekki í fyrirrúmi í leiknum en sóknarleikurinn þeim mun betri.

3+!,,!'2¥-52 '2).$!6¥+

+®2&5"/,4) Það er ljóst að allt

getur gerst í úrslitakeppni Iceland
Express deildar karla og dæmi um
það er 105-112 sigur Grindavíkinga í Borgarnesi í gær. Þorleifur
Ólafsson tryggði Grindvíkingum
framlenginguna þegar hann jafnaði leikinn í 94-94 en það var einkum frammistaða Jonathans Griffin í lokin sem lagði grunninn að
sigri Grindavíkur. Griffin skoraði
15 stig í fjórða leikhluta og framlengingu og refsaði Skallagrímsmönnum hvað eftir annað þegar
þeir gleymdu að stíga hann út en
hann tók 4 stór sóknarfráköst á
lokakaflanum.
„Þetta var svakaleikur og hörku
skemmtun og synd að þessi leikur
hafi ekki verið í sjónvarpinu. Tapið
í fyrra blundar ekkert í okkur í ár
því þeir voru bara betri en við í
fyrra. Við lítum öðruvísi á dæmið
í ár,“ sagði Páll Axel Vilbergsson,
fyrirliði Grindavíkur, eftir sigurinn í Borgarnesi. „Við erum búnir
að vera á mikilli uppsveiflu undanfarið og erum svo sem ekkert að
einbeita okkur að Skallagrími. Við
spiluðum vel í kvöld en erum samt
að fá á okkur alltof mörg stig. Það
þarf oft að minna okkur á það að
spila vörn. Við ætlum að spila
betri vörn á sunnudaginn og vinna
þann leik,“ sagði Páll Axel.
Skallagrímsmenn voru mjög
ósáttir í leikslok og létu reiðiköstin dynja á öllum sem heyra vildu
eftir leikinn en það eru hins vegar
leikmennirnir sem þurfa að bíta
í skjaldarrendurnar ætli þeir sér
ekki að fara snemma í sumarfrí
í ár. Það leit nokkrum sinnum út
fyrir að Skallagrímsskotvélin færi
almennilega í gang en Grindvíkingar náðu alltaf að svara, fyrst
með 20-4 spretti í lok annars leikhluta sem færði þeim fimm stiga
forustu í hálfleik, 54-59 og svo
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með því að komast aftur yfir eftir
að Skallagrímsmenn höfðu komið
mjög grimmir inn eftir leikhléið.
Lokaleikhlutinn var jafn og spennandi og liðin skiptust á að hafa forystuna.
Pallarnir í liði Grindavíkur, Axel
Vilbergsson og Kristinsson, voru
báðir erfiðir við að eiga og þá átti
Björn Steinar Brynjólfsson (17
stig, 5 þristar) frábæra innkomu
af bekknum. Griffin og Þorleifur
voru hins vegar þeir sem drógu
vagninn í sóknarleiknum í lokin.

Það munaði miklu fyrir Skallagrím að Makedónarnir Dimitar
Karadzovski og Jovan Zdravevski,fundu ekki fjölina sína og settu
sem dæmi aðeins niður 2 af 12
þriggja stiga skotum sínum. Grindvíkingar höfðu góðar gætur á Darrell Flake sem á endanum missti
þolinmæðina og fékk á sig afdrifaríka óíþróttamannslega villu þegar
mínúta var eftir af framlengingu.
Grindvíkingar fengu fyrir vikið
fimm stiga sókn og leikurinn var
þeirra.
OOJ FRETTABLADIDIS
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¥SLANDSMEISTARAR .JARÈVÅKUR HËFU ÒRSLITAKEPPNINA MEÈ GËÈUM SIGRI ¹ (AMRI3ELFOSS  
'2¡4!2 2!&. +OMINN Å ¹TTA LIÈA ÒRSLIT

5%&! BIKARSINS MEÈ LIÈI SÅNU

$REGIÈ Å 5%&! BIKARNUM

AZ Alkmaar
mætir Bremen
&«4"/,4) Það var dregið í átta liða

úrslit UEFA-bikarsins í gær.
Íslendingaliðið AZ Alkmaar,
sem Grétar Rafn Steinsson leikur
með, mætir þýska liðinu Werder
Bremen og spilar fyrri leikinn á
heimavelli.
Sevilla og Tottenham mætast
einnig í mjög áhugaverðri viðureign. Espanyol mætir síðan Benfica og að lokum mætast Bayern
Leverkusen og Osasuna.
Sigurvegari leiks AZ og Bremen mætir vinningsliðinu úr leik
Espanyol og Benfica. Sigurvegarinn úr leik Leverkusen og Osasuna mætir því annað hvort Sevilla
eða Tottenham.
Leikirnir fara fram 26. apríl og
3. maí.
HBG

Hamar/Selfoss stóð í Íslandsmeisturunum
+®2&5"/,4) Fyrir leikinn í kvöld

mátti búast við öruggum sigri
heimamanna er Njarðvík tók á
móti Hamar/Selfoss í 8-liða úrslitum Iceland Express deildar karla
í körfuknattleik. En leikurinn var
allt annað en ójafn því mikil spenna
var í leiknum undir lokin þar sem
Njarðvík knúði fram sigur á lokasekúndum leiksins, 79-75.
Ekki var mikið skorað á upphafsmínútum leiksins en deildarmeistararnir náðu þó fljótlega
tökum á leiknum og voru ávallt
skrefinu á undan.
Annar leikhluti var keimlíkur
þeim fyrsta, Njarðvíkingar voru
að leika fínan körfubolta á meðan
Hamar/Selfoss voru að einbeita
sér að allt öðrum hlutum – tuði í
dómurum leiksins. Gestirnir voru
þó fljótir að jafna sig á því og
komust inn í leikinn með frábærum kafla undir lok leikhlutans og
staðan í hálfleik var 40-39.

Jafnræði var með liðunum í
upphafi þriðja leikhluta og skiptust liðin á að skora. Njarðvík var
þó ávallt með stóru tána á undan
en Hamar/Selfoss var í baráttuhug
komst yfir í fyrsta sinn í leiknum
48-51 þegar tæpar 4 mínútur lifðu
af þriðja leikhluta.
Gestirnir héldu áfram að sýna
góðan karakter og leiddu eftir þrjá
leikhluta, öllum að óvörum, 58-60.
Lið Hamars/Selfoss var ekkert á
því að gefa Njarðvíkingum færi
á sér í upphafi síðasta leikhlutans
og komust fljótlega í 61-65 þegar
7 mínútur voru eftir af leiknum.
Þegar 5 mínútur voru eftir af
leiknum hafði Hamar/Selfoss bætt
við forskotið, 63-70, og sýndu enga
miskunn. Brenton jafnaði leikinn í 70-70 þegar aðeins 3 mínútur voru eftir og mikil spenna kominn í leikinn.
Njarðvíkingar sigu svo framúr á lokasekúndunum með stig-

um af vítalínunni, en Hamar/Selfoss fékk dæmt á sig tæknivíti
undir lokin sem reyndist liðinu
dýrt. Þess má einnig geta að þegar
6 sekúndur voru eftir og Njarðvík
átti boltann komu gestirnir ekki
inn á völinn og létu leiktímann
renna út í mótmælaskyni.
Einar Árni Jóhannsson, þjálfari
Njarðvíkur, var sáttur með sigurinn en alls ekki spilamennsku liðsins. ,,Þetta var ekki erfiðara heldur en ég bjóst við. Ég var alls ekki
sáttur með leik minna manna.“
Hefur þú séð lið ekki mæta til leiks
undir lok leiks eins og í kvöld?
,,Nei, aldrei séð það áður. Ætli
þeir hafi ekki séð marga fótboltaleiki að undanförnu. En ég hlakka
til að mæta þeim í næsta leik”.
HÎÖ

4),¶2)& %GILL *ËNASSON TREÈUR Å

LEIKNUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6¥+52&2¡44)2

TÓNLIST - TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR OG DVD TÓNLIST

DVD MYNDIR

DVD TÓNLIST

1.399 kr.

TÓNLIST

1.499 kr.

1.299 kr.

999 kr.

999 kr.

849 kr.

TÖLVULEIKIR

499 kr.

999 kr.
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Herra Kolbeins í kláminu
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&RÎNSK VERÈLAUNAMYND FR¹  EFTIR
-ICHAEL (ANEKE 'EORGE ,AURENT SEM
ER UMSJËNARMAÈUR BËKMENNTAÖ¹TT
AR Å SJËNVARPI F¾R SENDAR PERSËNULEG
AR KVIKMYNDIR AF SÁR OG FJÎLSKYLDU SINNI
SEM HAFA VERIÈ TEKNAR Å LAUMI (ANN
VEIT EKKI HVER SENDANDINN ER EN SM¹M
SAMAN VERÈA MYNDIRNAR PERSËNULEGRI
OG LÅKLEGT ER AÈ SENDANDINN HAFI ÖEKKT
'EORGE Å NOKKURN TÅMA 'EORGE STEND
UR EKKI ¹ SAMA EN ÖAR SEM EKKI ER UM
NEINAR BEINAR HËTANIR AÈ R¾ÈA NEITAR
LÎGREGLAN AÈ HJ¹LPA HONUM AÈ KOMAST
TIL BOTNS Å M¹LINU -EÈAL LEIKENDA ERU
$ANIEL !UTEUIL OG *ULIETTE "INOCHE

34®¨  +, 
+APPAKSTURSBJALLAN (ERBIE
'AMANMYND FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA
MEÈ ,INDSAY ,OHAN Å AÈALHLUTVERKI
-YNDIN ER ÒR SMIÈJU $ISNEYS OG ER
NÕ MYND Å HINUM SÅVINS¾LA OG SÅ
GILDA MYNDAFLOKKI UM UNDRABÅLINN
(ERBIE ¶ËTT HANN SÁ BARA LÅTIL BJALLA
Ö¹ ER (ERBIE ËTRÒLEGA GËÈUR KAPP
AKSTURSBÅLL SÁRSTAKLEGA EF BÅLSTJËRINN
ER GËÈUR VIÈ HANN OG AÈRA (ERBIE ER
NEFNILEGA BÅLL SEM HEFUR SJ¹LFST¾ÈAN
VILJA TILFINNGINAR OG GETUR MEIRA AÈ
SEGJA ORÈIÈ SKOTINN Å ÎÈRUM BÅLUM
!ÈALHLUTVERK -ATT $ILLON -ICHAEL
+EATON ,INDSAY ,OHAN ,EIKSTJËRI
!NGELA 2OBINSON

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  ,AUGARDAGUR TIL LUKKU 
&RÁTTIR  -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS 
&RÁTTIR  ²T UM GR¾NA GRUNDU 
&RÁTTIR  6EÈURFREGNIR
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 'L¾TA
 -EÈ LAUGARDAGSKAFFINU
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 /RÈ SKULU STANDA

 &IMM FJËRÈU
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 (LUSTIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 ¥SLENSK ÖJËÈMENNING 5PPRUNI
¥SLENDINGA
 0IPAR OG SALT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

F

N
0%GNU
1JÁ0RMÖ

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN 'UMMERS
BACH 4(7 +IEL

 0RO BULL RIDERS 0HOENIX !: 0HO
ENIX /PEN

Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

 7ORLD 3UPERCROSS '0  
 ."! DEILDIN -ILWAUKEE 3AN
!NTONIO

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN (AMBURG
&LENSBURG "EIN ÒTSENDING

 )CELAND %XPRESSDEILDIN 
+EFLAVÅK 3N¾FELL "EIN ÒTSENDING

 'ÎTUBOLTI
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 3P¾NSKI BOLTINN 2ECREATIVO "AR

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð

CELONA "EIN ÒTSENDING %IÈUR 3M¹RI 'UÈ
JOHNSEN ER AÈ STIMPLA SIG INN Å LIÈ "ÎRSUNGA
EFTIR AÈ HAFA FARIÈ RËLEGA AF STAÈ ¹ NÕJU ¹RI

 0'! 4OUR  "EIN ÒTSENDING
 !LIS TH
 (NEFALEIKAR %RIK -ORALES -!
"ARRERA

 "ARRERA VS *UAN -ARQUEZ

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ

 0YSJPOPBALUBA  &IFFI OG BLOMSTERBARNA
 "OSSE  (ARRY MED BzTTA FULL AV DINOS
AURER  -IKKES KLUBBHUS  *UBALONG 
+½RNI OG "ÐRNI  .2+S SPORTSLzRDAG  6 CUP
SKISKYTING  6 CUP LANGRENN  6 CUP SKISKYT
ING  6 CUP LANGRENN  6 CUP KOMBINERT
 6 CUP KOMBINERT  6 CUP ALPINT 
3PORT I DAG  *UBALONG  &AMILIEN 
,ÐRDAGSREVYEN  ,OTTO TREKNING  (VILKET
LIV  4OPP   -ED HJARTET P½ RETTE STA
DEN  ,ÐVEBAKKEN  6ETERIN¾R P½ SAFARI
 +VELDSNYTT  3ALTO SALMIAKK OG KAFFE
 !LFRED (ITCHCOCK PRESENTERER

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

DYNAMO REYKJAVÍK

 'URLI 'RIS  .ODDY  $ISNEY 3JOV 
&RIKVARTER  +¾RE 3EBASTIAN  $RAGEJ¾GERNE
 4ROLDSPEJLET  ,OVENS VOGTERE 
"ÐRNEBL¾KSPRUTTEN  5NGDOMSPROGRAM
 6IFTEN  46 !VISEN  0OUL -ARTINSEN
KAVALKADE  /"3  "OOGIE ,ISTEN 
$ANISH -USIC !WARDS   (IV STIKKET UD
MED -ASTER &ATMAN  &ÐR SÐNDAGEN 
(ELD OG ,OTTO  +AJ OG !NDREA  .½R
PANDAEN F½R TÐMMERM¾ND  46 !VISEN MED
VEJRET  3PORT.YT  $ANNI  -ATADOR
 +RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY  ,IBERTY
3TANDS 3TILL  $EN  TIME  "OOGIE
,ISTEN

*m.v. 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt, vextir 4,27%) Aukbúnaður á mynd: Álfelgur

VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!

Lacetti
364 
 "OLIBOMPA H¼LSAR P½  -ECKAR -ICKE
 $AGENS VISA  :OÁ +ÁZAKO  )
-UMINDALEN  +ARAMELLI  3AGOTR¼DET 
+LISTER  3KIDSKYTTE 6¼RLDSCUPEN  
$IREKT 3OCIALDEMOKRATERNAS EXTRAKONGRESS 
!NTIKRUNDAN  3- FINAL I BANDY  ,EENDE
GULDBRUNA ÎGON  3½ SKA DET L½TA 
$ISNEYDAGS  3KOKARTONGENS HEMLIGHET
 2ADIOHJ¼LPEN 6¼RLDENS BARN  2APPORT
 3PORTNYTT  3TINA  "ROTTSKOD
&ÎRSVUNNEN  4HE 2OBINSONS  "INGO
2OYALE  2APPORT  "ERLIN !LEXANDERPLATZ
 3¼NDNINGAR FR½N 364

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði.
Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.
Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Guðbjörg gerði mistök með skrifum sínum
Grímur Sigurðarson
!LDUR  ¹RA
3TARF ,ÎGMAÈUR ¹ /PUS
&JÎLSKYLDA +V¾NTUR 'UÈRÒNU
(ELGADËTTUR FLUGMANNI HJ¹ !TLANTA
&ORELDRAR 3IGURÈUR 'RÅMSSON
T¾KNIFR¾ÈINGUR OG "IRNA 0¹LSDËTTIR
VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR
"ÒSETA !ÈALSTR¾TI Å 2EYKJAVÅK
3TJÎRNUMERKI 3TEINGEIT

„Staða Guðbjargar er óbreytt
og hún má halda áfram að sinna
kennslu í þeim námskeiðum sem
hún er skráð fyrir,“
segir
Þorbjörn
Broddason, prófessor í félagsfræði og ábyrgðarmaður fyrir nám
í
fjölmiðlafræði
til BA-prófs. Á vefsíðum í gær var
því haldið fram
að Guðbjörg Hildur Kolbeins hefði

'RÅMUR 3IGURÈARSON OG FÁLAGAR HANS ¹
LÎGMANNSSTOFUNNI /PUS KYNNTU Å VIKUNNI
Ö¹ NÕJUNG AÈ STOFAN VERÈUR OPIN AÈ
N¾TURLAGI
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,2¡44  G¹SKI  TËNLISTARMAÈUR 
HALLANDI  TÅMABILS  KLAKI  FIMUR
 R¾KILEGAR  SKËLI  ÎRN  VEITT
EFTIRFÎR  STÎÈUG HREYFING  ÖR¹ÈUR
,«¨2¡44  ÅL¹T  Å RÎÈ  BAPTISTI 
LOKA  HRINGUR  FORSÎGN  LÅÈA VEL
 TITRA  SKREF  Å RÎÈ
,!53.
,«¨2¡44  SK¹L  RS  SKÅRARI  L¹S
 KRINGLA  SP¹  UNA  RIÈA 
FET  TU
,2¡44  ¾RSL  KK  SK¹  ¹RS 
ÅS  LIPUR  N¹NAR  FG  ARI 
ELT  IÈ  TAUG

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 -ONA 3AHLIN
 "JARNI 'UÈMUNDSSON
 +HALID 3HEIK -OHAMMED
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,%+4/2 'UÈBJÎRG (ILD
UR +OLBEINS HEFUR EKKI
VILJAÈ TJ¹ SIG UM M¹LIÈ
VIÈ FJÎLMIÈLA

sagt starfi sínu lausu sem stundakennari í fjölmiðlafræði í skeyti
til nemenda en Þorbjörn segir það
vera fjarri sanni. „Mér hefur í
það minnsta ekki borist slíkt bréf.
Og ég sem ábyrgðarmaður þessa
náms myndi fá slíkt bréf,“ útskýrir Þorbjörn.
Hart hefur verið sótt að Guðbjörgu Hildi Kolbeins eftir að hún
skrifaði færslu á bloggsíðu sinni
um forsíðu fermingarbæklings
Smáralindar. Mörgum þótti skrifin vera meiðandi og gróf og Fréttablaðið greindi nýverið frá því að
foreldrar fyrirsætunnar íhuguðu
að höfða meiðyrðamál á hendur
Guðbjörgu. Þá hefur Háskólinn og
fjölmiðlafræðin verið dregin inn
í umræðuna og hann sakaður um

að hygla þessum skoðunum og að
þær séu jafnvel runnar undan rifjum deildarinnar. Þorbjörn segir
þetta af og frá. Þessi skrif hafi
algjörlega verið á ábyrgð Guðbjargar og hafi ekkert með félagsvísindadeildina né Háskólann að
gera. „Við kærum okkur ekkert
um að vera bendluð við þessa umræðu,“ segir Þorbjörn en vill þó
ekki meina að ástæða hafi verið til
að ávíta Guðbjörgu fyrir skrif sín.
Hann hafi heldur ekki rætt þetta
við Guðbjörgu en vildi að öðru
leyti ekki tjá sig um stöðu hennar
innan háskólans.
Þorbjörn viðurkennir að vissulega hafi Guðbjörgu orðið á með
skrifum sínum en áréttar þó að
hún hafi vakið máls á mjög mik-

36%).. !.$2) 36%).33/. !¨$2«44!.)2 '25.$6®,,52 &92)2 -,3«+.

*ËNAS &REYDAL Å MEIÈYRÈA
M¹L VIÈ 4RYGGVA Å &OLD
„Þetta eru alvarlegar aðdróttanir. Allsvakalegar. Og ljóst að skjólstæðingur minn ætlar ekki að láta
þetta yfir sig ganga. Augljósasti
kosturinn í stöðunni er að höfða
meiðyrðamál,“ segir Sveinn Andri
Sveinsson hæstaréttarlögmaður.
Jónas Freydal, annar sakborninga í því sem kallað hefur verið
Stóra
málverkafölsunarmálið,
hyggur á meiðyrðamál á hendur
Tryggva Páli Friðrikssyni, listaverkasala í Galleríi Fold. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins munu bótakröfur nema tugum
milljóna. Sveinn Andri segir að téð
ummæli, sem hafa birst í Listapóstinum sem Gallerí Fold gefur
út – meðal annars á netinu þar sem
þau er enn að finna – hafi valdið Jónasi ómældum skaða en tilgangurinn með kæru sé tvíþættur.
„Fá það tjón bætt sem menn verða
fyrir og síðan kemur í ljós hvernig tekst að meta það tjón. Hitt er
svo aðalmálið að menn þurfa að
þola ómerkingu orða sinna og bera
kostnað við að auglýsa þá ógildingu.“
Umræddar aðdróttanir í Listapóstinum taka til langs tíma en þar
er oftlega varað við því að fólk eigi
í viðskiptum við Jónas, sem kallaður er „hrappur“ og það fullyrt
að hann sé falsari. Dæmi: „Síðan
hófust falsanirnar fyrir alvöru.
Pétur Jónas málaði myndir á færibandi, oft upp úr listaverkabókum,
og Jónas Pétur var eins og þeytispjald um alla Danmörku að leita
uppi myndir sem líktust
verkum íslenskra málara.“
Eru ummæli af þessu
tagi að finna víða á
myndlist.is en höfundar greina þar eru Jóhann Ágúst Hansen
og Tryggvi Páll.
Ábyrgðarmaður
429''6) ¥ &/,$

3EGIR *ËNAS HAFA
FENGIÈ DËMA FYRIR
ALLS KONAR AFBROT

¶/2"*®2.
"2/$$!3/.

3EGIR ÖAÈ EKKI
Å SÅNU VALDI
HVORT 'UÈ
BJÎRG BIÈJIST
AFSÎKUNAR
EÈA EKKI

&2¡44)2 !& &«,+)
%GILL ®RN *ËHANNSSON FRAM
KV¾MDASTJËRI *06 ÒTG¹FU HEFUR
ALIÈ VEL GULLK¹LF SINN OG UPPGÎTVUN
(UGLEIK $AGSSON SEM HEFUR VERIÈ
IÈINN VIÈ KOLANN &ORLAGIÈ
HEFUR NÒ GERT SAMNING
VIÈ (UGLEIK UM ÒTG¹FU
TVEGGJA BËKA TIL VIÈBËT
AR OG ER SÒ FYRSTA V¾NT
ANLEG NÒ STRAX Å APRÅL OG
BER VINNUHEITIÈ «KEI
B¾
/G ÖAÈ ER N¹KV¾MLEGA ÖAÈ SEM
¶ËRIR 'UÈMUNDSSON ¹ 6ÅSI SEGIR
«KEI B¾ ¶Ë EKKI VIÈ 6ÅSI HELDUR
+OMP¹S ÖAR SEM HANN HEFUR VERIÈ
Å RITSTJËRN %RU KENNINGAR UPPI UM
AÈ ÖAR R¹ÈI NOKKRU ÕFING
AR FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTAR
INS VIÈ BISKUPSSTOFU EN
ÖAR ER KONA HANS !DDA
3TEINA "JÎRNSDËTTIR
TALSMAÈUR BISKUPS (ERRA
+ARL 3IGURBJÎRNSSON
SETTI ÒT ¹ FRÁTTAFLUTN
ING +RISTINS (RAFNS
SONAR UM STÎÈU KIRKJUNNAR Å Ö¾TT
INUM +RISTINN SVARAÈI TIL
BAKA MEÈ GREINARGERÈ
UM M¹LIÈ EN EKKI ER AÈ
V¾NTA FREKARI VIÈBRAGÈA
FR¹ BISKUPSSTOFU .EMA
Ö¹ KANNSKI ÖESSARA OG
Ö¹ MEÈ AFAR ËBEIN
UM H¾TTI

36%).. !.$2) *ËNAS VAR SÕKNAÈUR OG

SAMFÁLAGIÈ VIRKAR EKKI ÖANNIG AÈ SKOT
LEYFI SÁ ¹ MENN SEM HAFI S¾TT ¹K¾RU

Listapóstsins er Elín Björk Jónsdóttir, kona Tryggva.
Sveinn Andri segir algerlega
borðleggjandi að þarna sé grundvöllur fyrir meiðyrðamál. Svo
mörg og svæsin séu ummælin. Og
vísar til þess að Jónas var sýknaður í Hæstarétti síðla í maí árið
2004. „Þótt mönnum sé í nöp við
umbjóðanda minn er ekki þar með
sagt að þeir hafi á hann skotleyfi.
Þannig virkar samfélagið ekki.“
Að sögn lögmannsins er svo til
sérstakrar skoðunar þáttur Ríkisútvarpsins í málinu en þangað
inn virðast ýmis ummæli óvildarmanna Jónasar hafa runnið hindrunarlaust inn.
„Alveg klár afstaða í fréttaflutningi og virðist fréttastofa útvarps
hafa misst fótanna í þessu listaverkamáli á sínum tíma,“ segir
Sveinn Andri.
Jóhann Ágúst segir aðspurður
að þessi væntanlega kæra komi
flatt upp á sig. Og hann kannast
ekki við að hafa vegið ómaklega að
Jónasi með skrifum sínum á Listapóstinn.
„Ég get ekki ímyndað mér að
ég hafi sagt eitthvað um hann
sem ekki hefur verið sagt
um hann einhvers staðar
annars staðar. En okkur
hefur ekki borist nein
kæra enn og því erfitt að kommentera á
þessu stigi,“ segir Jóhann sem vill meina
að engin óvild sé ríkj-

ilvægum hlut sem sé sá boðskapur sem birtist í auglýsingum.
Hvort hann teldi rétt að hún bæðist afsökunar sagði Þorbjörn: „Það
verður hver að eiga
það við sig hvort
hann biðst afsökunar eða ekki.“
Ekki náðist í
Guðbjörgu við
vinnslu
fréttarinnar.
FGG

*«.!3 &2%9$!, ,ÎGMAÈUR HANS 3VEINN
!NDRI SEGIR *ËNAS EKKI ¾TLA AÈ L¹TA ÖESS
AR SVAKALEGU AÈDRËTTANIR YFIR SIG GANGA

*«(!.. '²34 .EITAR ÖVÅ AÈ &OLDARFËLKI

SÁ Å NÎP VIÈ *ËNAS &REYDAL

andi í garð Jónasar frá Listapóstsfólki eða Galleríi Fold.
„Ég nenni nú ekki að ræða við
þig um Jónas Freydal,“ segir
Tryggvi í Fold og lætur sér hvergi
bregða. En bætir þó þessu við:
„Jónas Freydal hefur fengið dóm
fyrir alls konar afbrot, meðal annars falsanir. Og það er ekkert
flóknara. Það er eina sem þarf að
hafa eftir mér í þessu.“

/G MIKIL SPENNA RÅKIR MEÈAL STARFS
FËLKS +AUPÖINGS FYRIR ¹RSH¹TÅÈ
BANKANS Å KVÎLD %INS OG &RÁTTA
BLAÈIÈ HEFUR GREINT FR¹ ER %UROV
ISION ÖEMA KVÎLDSINS OG HAFA
ÕMSAR BOLLALEGGINGAR VERIÈ MEÈAL
STARFSFËLKSINS UM HVER VERÈI LEYN
IGESTUR KVÎLDSINS 3AMKV¾MT
HEIMILDUM &RÁTTABLAÈSINS VERÈA
ÖAÈ HINIR SÅK¹TU OG ALDÎNSKU
/LSEN BR¾ÈUR SEM STÅGA STOKK
UNDIR KVÎLD OG FLYTJA LAGIÈ &LY ON
THE 7INGS OF ,OVE EN ÖAÈ NAUT
MIKILLA VINS¾LDA FYRIR NOKKRUM
¹RUM +AUPÖINGSMENN VITA SÅNU
VITI OG KUNNA BEST VIÈ GËÈ RAUÈVÅN
SEM ELDAST BEST ENDA ER SKEMMST
AÈ MINNAST SPILAMENNSKU $URAN
$URAN Å ¹RAMËTAVEISLU R
MANNS ¶OR
VALDS
SONAR Å
,ONDON
JGBHDM

JAKOB FRETTABLADIDIS

Flott að fá Emmy-verðlaun í afmælisgjöf
„Þetta er náttúrlega rosalega
gaman en það hefur verið svo
brjálað að gera hjá mér að ég hef
eiginlega ekki enn gert mér grein
fyrir þessu,“ segir Máni Svavarsson en hann er tilnefndur til
Emmy-verðlauna fyrir tónlistarstjórnun og tónverk í Latabæjarþáttunum.
Flokkurinn sem Máni er tilnefndur í er fyrir sjónvarpsefni að degi til og meðal keppinauta íslenska tónlistarmannsins
er tónlist úr hinum geysivinsælu
Sesam Street og Bratz. „Við erum
á síðustu metrunum í framleiðslu
næstu syrpu og þetta er góð innspýting fyrir þá vinnu,“ bætir
Máni við. Hann hefur fengið gríðarlega mikið af heillaóskaskeytum

og þá sérstaklega frá samstarfsaðilum Latabæjar í Bandaríkjunum. „Fyrir þá er þetta stórmál
enda eru þetta stærstu verðlaunin
í bandarísku sjónvarpi þótt við á
Íslandi höfum kannski ekki fylgst
vel með þeim,“ segir Máni.
Verðlaunin verða afhent 15. júní
og reiknar Máni fastlega með því
að halda til Los Angeles og ganga
niður rauða dregilinn með öllum
hinum sjónvarpsstjörnunum fyrir
framan Kodak Center, sömu höll
og Óskarinn er afhentur. „Ef ekki
núna hvenær þá?“ segir Máni en
svo skemmtilega vill til að tónskáldið fagnar fertugsafmæli sínu
sama dag. „Vonandi fær maður
því bara verðlaunin í afmælisgjöf, það væri nú varla hægt að

hugsa sér betri gjöf,“ segir Máni
og hlær.
Latabæjarþættirnir eru því
komnir með tvær tilnefningar
til Emmy-verðlaunanna en þeir
Magnús Scheving og Jonathan
Judge voru sem kunnugt er tilnefndir fyrir leikstjórn þáttarins í
sérstökum barnaflokki Emmy. Þá
hefur þátturinn gert strandhögg
á breskri grundu og tókst smáskífunni Bing Bang að komast í
fjórða sæti smáskífulistans þar í
landi auk þess sem stefnan er sett
á að koma á fót orkuátaki meðal
breskra barna.
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Bjart og ferskt

N

ú eru um það bil fjögur ár
síðan ég rölti ásamt Tóta félaga
mínum niður á Lækjartorg í mildu
veðri á föstudegi, í kaffipásu frá
vinnu, til þess að mótmæla stuðningi Íslands við innrásina í Írak.
Þarna var talsvert af fólki. Búið
var að setja upp pall og þar voru
ræður haldnar. Skeggjaður smiður
fór þarna í forsvari og talaði sköruglega yfir hópinn. Síðar um daginn gerðu nokkrir menn (ekki ég og
Tóti samt) sér lítið fyrir og máluðu
slagorð gegn stríðinu með rauðri
málningu á Stjórnarráðið.

9&)2

áttatíu prósent þjóðarinnar
voru á móti stuðningnum við innrásina. Sameinuðu þjóðirnar voru
á móti þessari innrás og vopnaleitarmenn í Írak og sérfræðingar í málefnum þess, eins og Hans
Blix og fleiri, voru á móti. En samt
einhvern veginn gerðist hið undarlega, hið gjörsamlega ófyrirsjáanlega, á einum eftirmiðdegi: Íslendingar studdu þetta stríð. Voru
komnir á lista yfir svokallaðar
staðfastar þjóðir sem vildu fara
með hernaði, í trássi við alþjóðalög, á hendur öðru ríki.

SVEPA kanna 1 l 195,-

KAVALKAD 3 pottar, 1 l, 1,5 l og 2 l
hentar fyrir gas-, keramik- og járnhellur

¶%44! var grundvallarbreyting á

allri utanríkisstefnu Íslands. Andstaðan við þessa ákvörðun magnaðist, en samt einhvern veginn gerðist ekki neitt. Sama ríkisstjórnin
hélt velli áfram. Og svo sagði forsætisráðherrann að allt væri í stakasta lagi í Írak og að þeir sem væru
á móti þessum stuðningi væru afturhaldskommatittir. Og svo kom
annar forsætisráðherra og sagði
að stuðningur okkar skipti engu
máli vegna þess að við sem þjóð
skiptum engu máli á alþjóðavettvangi hvort sem er.

995,-

DIOD glas
25 cl ýmsir litir 195,-

PLASTIS ísmolabox 18x18 cm
ýmsir litir/ýmsar gerðir 150,CHARMÖR hliðardiskur 11x21 cm 250,CHARMÖR djúpur diskur 21x21 cm 495,CHARMÖR skál 15x15 cm 295,Einnig til í hvítu

195,-

CHARM eplaskeri
Ø10,5 cm 295,-

SYNTES skál Ø14 cm

-%..
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750 þúsund manns hafa látist í stríðinu í Írak. Það er tvöföld
íbúatala Íslands og ríflega það.
Upplýsingar streyma fram á sjónarsviðið í hverjum mánuði um það
hvernig rökstuðningur hinna staðföstu fyrir innrásinni var byggður á lygum og blekkingum, eins
og margir reyndar vissu alla tíð.
Þetta voru staðfastar blekkingar.

IDEALISK
tesía 195,-

ALLEBY vinda Ø24, H15 cm

KONTRA espressóbolli
m/undirskál 195,-

%.

það er eins og allt þetta bíti
ekki neitt. Nú tala menn bara um
að ráðast inn í Íran, eins og svoleiðis innrás sé upplagt og elegant
næsta verkefni. Mér er spurn: Mun
þá sagan endurtaka sig? Stigvaxandi lygar og blekkingar. Stuðningur Íslands. Mótmæli á föstudegi. Skeggjaður smiður. Málning
á stjórnarráðið. Áttatíu prósent
á móti. Ráðherra hrópar „Afturhaldskommatittir“. Um 750 þúsund manns deyja og enginn axlar
ábyrgð á neinu? Ef öflin sem flæktu
okkur í Íraksstríðið vilja ekki gera
þann stuðning sinn upp, hver er þá
tryggingin fyrir því að þau flæki
okkur ekki í stríð við Íran líka?

595,SLIPAD hnífastandur
5 hnífar, marglitað 1.390,-

IKEA/365+ sykurkar/
rjómakanna/bakki/
sykurtöng 995,-

LENA metravara
B150 cm, ýmis mynstur 595,-

Tilefni til breytinga
Dagana 8. mars - 22. apríl

AKUT eldhúsáhöld
3 stk. 75,-

295,-

EDERA servíettur
33x33 cm

Morgunmatur

Kryddbakaður lax

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

með graslaukssósu, kartöflum
og grænmeti

195,IKEA Restaurant & Café

490,IKEA Restaurant & Café

HÄLSA hitabrúsi úr
stáli 0,5 l 595,-

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun
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hafa farið undan í flæmingi í allar áttir með þennan stuðning, en eitt stendur eftir kristaltært:
Kröfu okkar afturhaldskommatitta
um að stuðningur Íslendinga við
þetta stríð verði dreginn til baka
hefur alls ekki verið sinnt. Þvert
á móti hafa yfirvöld beinlínis lagt
fé í flutning stríðsgagna til Íraks,
um 44 milljónir á síðasta ári samkvæmt fréttum. Við erum beinir, blygðunarlausir, þátttakendur
eftir sem áður.

