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Margir sitja uppi með íbúðir
Margir hafa gert skuldbindandi samning um kaup á íbúð án þess að vera búnir að sölutryggja íbúð sína.
Þetta gæti valdið vandræðum í því árferði sem nú er, segir framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.

„ÉG LEGGST EKKI Á
BEKK OG HUGSA.“
Gabríela Friðriksdóttir er bókuð
langt fram í tímann á sýningum
um heim allan.

FASTEIGNIR Margir hafa gert skuldbindandi samning um kaup á íbúð
án þess að hafa sölutryggt íbúð
sína. Þetta getur valdið snöggum
verðlækkunum á fasteignamarkaðnum þar sem kaupendur verða
tilneyddir til þess að lækka verðið mikið, að mati viðmælenda
Fréttablaðsins.
„Þetta er eitt af því sem getur
gerst. Það gæti valdið vandræðum,“ segir Grétar Jónasson,
framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.
Tölur um hversu margir eru í

fyrrnefndri stöðu liggja ekki
fyrir.
Hann telur það afar óheppilegt
að stjórnvöld hafi ekki tímasett
niðurfall á stimpilgjöldum fyrir
kaupendur á fyrstu íbúð. Það geti
haft slæmar afleiðingar þar sem
það sé engum til hagsbóta ef markaðurinn hrynji. „Stjórnvöld hafa
boðað það að stimpilgjöld verði
afnumin af kaupum á fyrstu íbúð.
Það eru góðar fréttir en óvissan
um hvenær það gerist er skaðleg,“
segi Grétar. „Það liggur í augum
uppi að fólk sem er að fara að

kaupa sína fyrstu íbúð kaupir hana
ekki ef það veit að það getur fengið
hundraða þúsunda afslátt innan
skamms. En hvenær kemur
hann?“
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra segir það tímaspursmál hvenær þetta verði tilkynnt. „Ég hugsa að stimpilgjöldin
ráði ekki úrslitum um hvort fólk
kaupir sér íbúð sem það kann vel
við eða ekki. En ég get tekið undir
það að óvissan er alltaf til ama.
Það mun ekki líða á löngu þar til
tímasetning verður tilkynnt á

þessu,“ segir Björgvin. Farið er að
hægjast um á fasteignamarkaði
eftir mikinn uppgang síðustu ár.
Veltan hefur dregist mikið saman
frá því í haust, og er næstum tvöfalt minni en hún var á sama tíma
í fyrra. Í síðustu viku minnkaði
veltan frá vikunni á undan og var
3,3 milljarðar samkvæmt Fasteignamati ríkisins. Hún var tæplega sex milljarðar á sama tíma í
fyrra. Íbúðalánasjóður lánaði rúmlega fimmfalt meira en bankarnir
til húsnæðiskaupa í janúar.
- mh / sjá síðu 38
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hælaskó
Dömulega sanseraða
með slaufu frá Erotokritos,
fást í Trilogiu, Laugavegi.

VIKUNNAR

innsetning
í Hong Kong Risastór í Hong
Chanel listsýning
Chanel var opnuð
kostuð af tískuhúsinu geim-legu rými. „Hong
hvítu
PavKong í fyrradag í
borg,“ sagði Bruno
Kong er svo orkumikil
Í rýminu er
tískudeildarinnar.
losky, yfrmaður
alþjóðlegra
á verkum tuttugu
frægu
að finna sýningar
eru öll byggð á hinni , sem
listamanna en þau
Gólf sýningarrýmisins
2,55 Chanel-tösku.
risavöxnum
Hadid, er þakið
er hannað af Zöhu loftinu fljóta um kristalsský
og í
kamelíublómum
Meðal annarra
og Michael Lim.
eftir Lori Cecchini
Araki, rússneski
listamanna eru ljósmyndarinn
Yoko Ono.
n Blue Noses og
gjörningahópurin

OKKUR
LANGAR Í
…

La Base Pro
frá Lancôme
– til að setja
undir farða
svo að húðin
ljómi og
verði gersamlega
fullkomin.

Dásamleg
vorleg og
sexí nærföt
í fölgrænu
og bleiku
frá Systrum,
Laugavegi.

DÝRSLEGT Jean-

.is
utlit@frettabladid

Paul Gaultier notaðist við dýraskinn
og pelsa í öllum
flíkum.

RÓMANTÍSKT

Fjólublátt
og gult hjá
Gaspard
Yurchievich.

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

ikjólar
Ghésquiere og gúmm

nir

í
en hún er að sjálfsögðu
áttu
lýkur nú um helgina
sýningum sem
Aðaltískuviku ársins París. Af um sex hundruð
hafi gífurleg
fjórar eða fimm sýningar eru
höfuðborg tískunnar,
er líklegt að einungis
árið og nokkrar
sér stað í haust
má nefna
almennings næsta
tum. Af slíkum
áhrif á tískustrauma
„must-see“ af tískuspekúlön
Balenciaga er eftirsóttasta
iðulega dæmdar
Nicolas
og Christian Dior.
eftir að hönnuðurinn Hann fær
sýningar Balenciaga
árum.
um þessar mundir
tískumerki heims við stjórnvölinn fyrir um tveimursnið og efni.
Ghésquiere settist frá gagnrýnendum fyrir frumleg
hefðu aldrei verið
lof
alltaf gífurlegt
nú um allar trissur
túlípanasjást
árum,
sem
tveimur
Glansandi leggingslínu Ghésquieres fyrir um
ljós. Svokallaðar
vinsæl nema fyrir hefðu heldur aldrei litið dagsins mundir í kjölfar
pils og víðar kápur komnar í allar búðir um þessar
skórnir sem
eru
Svo eru það „fetish“
„goucho“ buxur
í almennum
vetrarlínu hans.
eru farnar að birtast
síðustu haust- og
með en eftirlíkingarmagnaði hönnuður okkur einhvers
hann kom fyrst
mýkja
sinn sýndi þessi
og var búinn að og
skóbúðum. Í þetta
og vestrænna áhrifa
svörtum kokkteilkjólum
konar blöndu austrænna
ögn með kvenlegum
mynstrum. Mikið
ímynd Balenciaga pilsum við jakka í grafískum
m efnum sem eru
úr gúmmíkenndu Skór voru enn í
þröngum hnésíðum
sniðnum kjólum
fram á geimöld.
bar á undarlega
perspextil að færa okkur
með þríhyrndum
ef til vill tilraun
armböndum
og voru himinháir
með stórum glitrandi
undarlegri kantinum
allt
voru skreyttar
ár til að sjá þetta
hæl, og fyrirsætur er bara að bíða í svona sirka
ParísarNú
Önnur stórsýning
og hálsfestum.
í ódýrari merkjum. gaf að líta einhvers konar
en þar
saman endurspeglast
Galliano fyrir Dior voru klæddar í marglita
borgar var John
sem
Fyrirsætur
Það
.
Valley of the Dolls-keim.hár og dúkkulega augnmálningu og hártúberað
hin ýkta málning einstaksixtískjóla með
var, ef frá var tekin
fatnaði frá Gallianos, úr
vakti mesta athygli
voru, ólíkt mörgum
A-línu pilsum, bryddingartöskur úr
greiðsla, að fötin
stuttir jakkar með
eins og dásamlegar töskurnar
lega klæðileg –
að
fallegir litir. Fylgihlutir
enda veit Galliano
minkaskinni og
áberandi á pallinum
litríku leðri voru
kassann.
í
færa mestan pening

Capisco er
heilsuvænn
vinnufélagi

r
HÅG Capisco er margverðlaunaðu
hentar einstaklega
skrifstofustóll sem
að vinna við
vel fyrir þá sem kjósa
ð. Það
hæðarstillanleg rafmagnsskrifborlágri
sitja í mjög
er mjög auðvelt að
vera hálfstandandi.
stöðu upp í það að

Hönnuður
Peter Opsvik
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Tilboðsverð frá kr.

KVENLEGT

Falleg en
frumleg snið
hjá Nicolas
Ghésquiere fyrir
Balenciaga.
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C‘EST CHIC!

sem sýndu á
helstu hönnuðum glansefni,
í fyrirrúmi hjá
rokkuð
Frumlegheit voru
Balmain var með gegn með framúrsló aftur í
tískupöllum Parísarborgar.
hjá Balenciaga
grunnskólaNicolas Ghésquiere og Vivienne Westwood fékk
dýrastefnulegum sniðumá efnin. Jean-Paul Gaultier stuðaði pelsum
fyrirsætur íklæddar
krakka til að teikna
með því að senda
Gaspard
verndunarsamtök til táar, nýstjarnan á svæðinu,
kjóla og
og skinni frá toppi
síða draumkennda
með dásamlega
litríkri sixtíssýningu.- amb
Yurchievich, var
áhorfendur með
John Galliano heillaði
vikunnar.
hápunkta
Hér gefur að líta
ROKKAÐ

Stuttir
og sexí
kjólar hjá
Balmain.

78.273.-

BROS 0137/2007

Capisco skrifstofustóllinn
og
er með10 ára ábyrgð
lífstíðarábyrgð á hæðarpumpu

Á BARDAGASVÆÐUM Harry prins hefur

verið í Afganistan í tíu vikur. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ótti við morðtilraunir talibana:

Harry prins
sendur heim

ÞAÐ SEM KOMA

SKAL Rauður
kjóll úr glansandi
gúmmíefni hjá
Balenciaga.

VEÐRIÐ Í DAG
• Sími 533 5900 • www.skrifstofa.is
15:00
og laugard. 11:00 Ármúla 22 • 108 Reykjavík
- föstud. 9:00 til 18:00
Opnunartími: mánud.
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SIXTÍS Dúkkulegt

hjá John Galliano

útlit og skærir litir
fyrir Dior.
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BJART SYÐRA Í dag verður víðast
hæg norðaustlæg átt en þó strekkingur eða allhvasst norðan til og
á Vestfjörðum. Él nyrðra og eystra
en víða bjart sunnan og vestan til.
Frost yfirleitt 0-8 stig.
VEÐUR 4

Auglýsingasími

Í MATARTÍMA HJÁ GÆSAMÖMMU Fjöldi gæsa fékk sér gott í gogginn hjá Ástu í gær þegar ljósmyndari Fréttablaðsins leit þar
við. Skömmu eftir jól gaf Ásta fjórum gæsum í gogginn en þær hafa greinilega borið henni vel söguna því fljótlega voru um
sextíu gæsir farnar að venja komu sína í Hátúnið til Ástu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sextíu gæsir halda til hjá gæsamömmu í Hátúni:

Sannkallað gæsapartí í Hátúni
DÝRALÍF „Það er sennilega enginn með stærri hjörð
hérna inni í borginni,“ segir Ásta Pálsdóttir,
gæsamamma eins og hún kallar sig, en um sextíu
gæsir venja komu sína á planið fyrir utan heimili
hennar í Hátúni enda gefur hún þeim brauð í
gogginn margsinnis á dag.
„Þetta byrjaði á því að það voru hér fjórar
gæsir inni í garði hjá mér skömmu eftir jól og
þær voru eitthvað svo umkomulausar greyin að
ég gaf þeim brauð. Þær hafa svo greinilega
kjaftað frá því hinar voru fljótar að koma,“ segir
hún og hlær við.
Það getur verið tilkomumikið að sjá til Ástu

þegar hún bregður sér af bæ eða þegar hún er að
koma heim því þá fljúga gæsirnar nánast í fang
hennar. „Þetta er voðalega gaman og þær eru afar
spakar og éta úr lófanum á mér.“
En þessu fylgja nokkur útgjöld því gæsirnar
klára hæglega tíu brauðhleifa á dag. „Þeir hafa
reyndar hlaupið undir bagga í bakaríi Jóa Fel og
síðan Bakarameistarinn, sem er voðalega gott því
maður hefur varla efni á þessu.“
Fleiri vængjaðir njóta góðs af gæsku gæsamömmu því hún hefur komið fyrir körfum með
góðgæti fyrir þresti og snjótittlinga í garðinum.

C¢HIJBC>G7ÞA6G
– Mest lesið

BRETLAND, AP Harry prins hefur
undanfarnar tíu vikur verið við
herþjónustu í Afganistan en
verður nú kallaður heim eftir að
fjölmiðlar greindu frá veru hans
þar. Óttast er að talibanar reyni að
ráða hann af dögum.
Breska varnarmálaráðuneytið
greindi fjölmiðlum frá því að
Harry yrði sendur til Afganistan
en gerði við þá samkomulag um að
sitja á upplýsingunum til að stofna
ekki öryggi Harrys og sveitar hans
í hættu. Ástralskt tímarit og þýskt
dagblað láku fréttinni. Harry er
fyrsti meðlimur konungsfjölskyldunnar til að sinna herþjónustu á
bardagasvæðum frá því Andrés
frændi hans flaug þyrlum í
Falklandseyjastríðinu 1982.
- sdg
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28. febrúar
til 9. mars
Opið 10–18
alla daga

SPURNING DAGSINS
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Mikið vantraust landsmanna á borgarstjórnina í Þjóðarpúlsi Gallup:

Aftökur í Sádi-Arabíu:

Setja Íslandsmet í vantrausti

Fjórfalt fleiri
hálshöggnir

SVEITARSTJÓRNIR Íslendingar virðast bera afar

Steinþór, hvernig er að vera
unglingur í dag?
„Það er alveg ljómandi, sérstaklega
á mínum aldri.“
Steinþór Torfason hlaupársbarn fagnaði
sextugsafmæli í gær, á fimmtánda
afmælisdegi sínum.

Ráðherra um seðilgjöld:

Neytendastofa
geri úttekt
VIÐSKIPTI Björgvin G Sigurðsson
viðskiptaráðherra hefur óskað
eftir því við Neytendastofu að
hún geri úttekt á því í hversu oft
opinberar stofnanir og fyrirtæki
innheimti seðilgjöld og í hvaða
tilvikum séu fullnægjandi
lagaheimildir fyrir slíkri gjaldtöku.
Með þessu er hann að bregðast
við bréfi sem umboðsmaður
Alþingis sendi honum og óskaði
eftir upplýsingum um þetta.
Neytendastofu er ætlað að
kynna niðurstöður úttektarinnar
fyrir 1. apríl næstkomandi.
- jse

LOÐNUVINNSLA Mikið hefur verið að
gera í Vinnslustöðunni í Eyjum.

Loðnuskip á miðum:

Mikil veiði en
lítil kvótavon
SJÁVARÚTVEGUR Góð veiði var hjá

loðnubátum á miðum við suðurströndina. „Við sprengdum nótina
tvisvar,“ sagði Róbert Axelsson,
stýrimaður á Ingunni, þegar hann
var á heimstími með um 2.000
tonn eftir þrjú köst í fyrrakvöld.
En þrátt fyrir það dvínar von
manna um bætt verði við
kvótann. Árni Friðriksson var á
ferð austur fyrir Ingólfshöfða og
segir Agnar Sigurðsson rannsóknamaður að lítið hafi verið að
sjá. Skipið heldur nú enn austar
en þaðan hafa fengist þær fréttir
að einhverja loðnu sé að fá.
- jse

50%

takmarkað traust til borgarstjórnar Reykjavíkur því
samkvæmt Þjóðarpúls-könnun Gallups fyrir Ríkisútvarpið treysta aðeins níu prósent aðspurðra
borgarstjórninni.
Að því er sagði í fréttum Ríkisútvarpsins í gær eru
um einstakt met að ræða í mælingum sem Gallup
hefur gert á stofnunum íslensks samfélags. Verstu
mælinguna hingað til hafi Alþingi átt þegar það
mældist með 25 prósenta traust árið 1997. „Þetta er
langlanglægsta tala sem birst hefur í traustsmælingum Gallup frá upphafi.“ sagði Ríkisútvarpið.
Ekki náðist tal í gærkvöld af nokkrum af sex
borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks né Ólafi F.
Magnússyni borgarstjóra og aðstoðarkonu hans. Ekki
náðist heldur í oddvita minnihlutaflokkanna í
borgarstjórninni.
Í þjóðarpúlsi Gallup kom enn fremur fram að níutíu

BORGARSTJÓRNARMEIRIHLUTINN Mikill andbyr hefur mætt
nýjum borgarstjórnarmeirhluta allt frá stofnun hans 21. janúar
síðastliðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

prósent landsmanna treysta Háskóla Íslands, áttatíu
prósent treysta lögreglunni, 68 prósent heilbrigðiskerfinu, 42 prósent Alþingi og bönkum og dómskerfi
segjast um fjörutíu prósent aðspurðra bera traust til.
Gallup gerði könnun sína frá miðjum febrúar.
- gar

SÁDI-ARABÍA, AP Maður sem
fundinn var sekur um morð í
Riyadh var hálshöggvinn á
miðvikudag. Alls hafa þar með 29
manns verið teknir af lífi með
þessum hætti í Sádi-Arabíu það
sem af er ári.
Yfirvöld í Sádi-Arabíu framfylgja mjög strangri túlkun
íslamskra laga. Samkvæmt þeim á
hver sá líflátsdóm yfir höfði sér
sem fundinn er sekur um morð,
fíkniefnasölu, nauðgun eða vopnað
rán.
Árið 2006 voru 38 menn
hálshöggnir í Sádi-Arabíu. Í fyrra
voru slíkar aftökur nærri fjórfalt
fleiri eða 137.
- aá

Sjávarútvegsráðherra:

í
Hjúkrunarfræðingar Rækjuveiði
Arnarfirði á ný
neita nýjum vöktum
SJÁVARÚTVEGUR Sjávarútvegsráð-

Langflestir 150 hjúkrunarfræðinga og geislafræðinga á Landspítalannum neita
að vinna eftir nýju vaktafyrirkomulagi. Trúnaðarmaður á skurðdeild segir nýja
vaktakerfið ógna öryggi sjúklinga. Formaður geislafræðinga segir kjörin rýrð.
HEILBRIGÐISMÁL
Yfirgnæfandi
meirihluti um 150 hjúkrunarfræðinga og geislafræðinga á
fjórum deildum Landspítalans
fellst ekki á boðaðar breytingar á
vaktafyrirkomulagi.
Deildirnar sem um ræðir eru
myndgreiningarsvið og kvennadeild og skurðstofur á Hringbraut
og í Fossvogi. Vigdís Árnadóttir,
trúnaðarmaður
skurðstofu
á
Hringbraut, segir breytingarnar
tefla öryggi sjúklinganna í tvísýnu. Í stað þess að sérhæfðir
hjúkrunarfræðingar séu bæði á
næturvakt á kvennadeild og á
skurðdeild eigi einn að sinna
báðum deildunum.
„Hjúkrunarfræðingur
af
kvennadeild veit ekki hvað snýr
upp og hvað snýr niður í hjartaaðgerð og hjúkrunarfræðingur af
skurðdeild þekkir ekki inn á keisaraskurði. Í báðum tilfellum er
um líf að tefla,“ segir Vigdís.
Hjúkrunarfræðingarnr fengu
frest út febrúar að samþykkja
eða synja að starfa samkvæmt
nýja kerfinu. „Við lítum svo á að
okkur hafi í raun verið sagt upp
störfum 1. febrúar og séum lausar 1. maí,“ segir Vigdís.
Katrín Sigurðardóttir, formaður Félags geislafræðinga, segir
geislafræðinga á myndgreiningarsviði vera dagvinnufólk á
lágum grunnlaunum sem hafi
getað bætt kjörin með gæsluvöktum. „Nú á að taka upp þrískipt
vaktakerfi sem þau telja afar
ófjölskylduvænt auk þess sem
tekjur þeirra muni rýrna verulega. Það telja þau óviðunandi,“
segir Katrín, sem telur langflesta

herra hefur heimilað veiðar á 150
tonnum af rækju í Arnarfirði en
þar hefur hún ekki verið veidd
síðan árið 2005. Hafrannsóknastofnunin hefur nýlokið könnun á
innfjarðarækjusvæðum í firðinum
og þá kom í ljós að stofnvísitalan
hefði hækkað og útbreiðsla
rækjunnar væri mun meiri en
undanfarna vetur. Einnig reyndist
rækjan mun stærri en oftast áður,
eða 188 rækjur í kílói.
„Þetta kætir okkur mikið enda
er þetta eini staðurinn þar sem
veiði á innfjarðarrækju er
heimiluð,“ segir Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra.
Jón Þórðarson, athafnamaður
frá Bíldudal, segir þetta ekki
nægja til þess að Rækjuverksmiðjan fari af stað á ný en verið
sé að bíða eftir tilboði í rækjuna
frá vinnslustöðum á Ísafirði og
Grundarfirði.

Pútín Rússlandsforseti:

Hvetur fólk að
greiða atkvæði
Á LANDSPÍTALANUM Um 150 hjúkrunarfræðingar og geislafræðingar líta þannig á að
þeim hafi verið sagt upp 1. febrúar með boðun nýs vaktakerfis.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

á myndgreiningarsviði hafa hafnað því að starfa eftir breyttu fyrirkomulagi.
„Vonandi átta yfirmenn okkar
sig á að því að breytingarnar eru
gjörsamlega óraunhæfar, annars
óttast ég verulega um sjúklingana,“ segir Vigís Árnadóttir.
Helga Kristín Einarsdóttir,
sviðsstjóri
skurðsviðs,
segir
breytingarnar eiga að færa vinnuvernd hjúkrunarfræðinga til
móts við kröfur ESB. Hún hafnar
því að öryggi sjúklinga minnki og
bendir á að sérfræðingarnir sem
um er rætt séu aðeins á spítalan-

um fjórar nætur í viku og ekki
um helgar. Með breytingunni
verði sérfræðingur ávallt á staðnum.
„Þessir skurðhjúkrunarfræðingar og svæfingarhjúkrunarfræðingar eru vel í stakk búnir að
fara á milli húsa,“ segir Helga,
sem kveður Landspítalann ekki
telja að hjúkrunarfræðingunum
hafi verið sagt upp þótt breyta
eigi vaktafyrirkomulagi utan dagvinnutíma. „Nú tek ég tíu daga í
að fara yfir rök og hugmyndir frá
hjúkrunarfræðingunum,“ segir
hún.
gar@frettabladid.is

RÚSSLAND, AP Þrátt fyrir að úrslit
forsetakosninganna í Rússlandi á
morgun þyki löngu
ráðin, þá ávarpaði
Vladimír Pútín
forseti þjóðina í
sjónvarpsávarði í
gær og hvatti fólk
til að mæta á
kjörstað og greiða
atkvæði.
Búist er við
DIMITRÍ
mikilli þátttöku í
MEDVEDEV
kosningunum, ekki
síst vegna þess að stjórnvöld og
fyrirtæki hafa beitt starfsfólk töluverðum þrýstingi, með hótunum
um uppsagnir þeirra sem ekki taka
þátt. Dimitrí Medvedev þykir
nánast öruggur um sigur þótt þrír
aðrir séu í framboði.
- gb

Dómsmálaráðherra tekur ekki undir hugmyndir um breytingu á skipan dómara:

afsláttur

Lokaákvörðun sé ráðherrans
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra
tekur ekki undir þá afstöðu Eiríks Tómassonar lagaprófessors að breyta þurfi fyrirkomulagi við skipan
dómara.
„Ég hef þá meginafstöðu í þessu máli, að lokaákvörðun eigi að vera í höndum ráðherra,“ segir
Björn í tölvupósti til Fréttablaðsins.
Eiríkur hefur lagt til að lögum verði breytt, að
mestu að danskri fyrirmynd, þannig að dómnefnd
bindi að mestu hendur ráðherra við skipan dómara.
Hugmynd Eiríks var reifuð á málstofu lagadeildar
Háskóla Íslands á miðvikudag. Björn tók ekki afstöðu
til hugmyndarinnar að öðru leyti.
Á málstofunni gagnrýndi Hrafn Bragason, fyrrverandi hæstaréttardómari, Björn Bjarnason. Sagði
hann að tillögum matsnefndar um hæfi dómara, og
mati Hæstaréttar, hefði verið fylgt að mestu þar til
Björn hefði tekið við embætti.
Þessu svarar Björn með því að vísa í úttekt á skipan héraðsdómara síðustu tíu ár. Þar kemur fram að
tíu héraðsdómarar hafi verið skipaðir frá árinu 2003
þegar Björn varð dómsmálaráðherra.
Samkvæmt úttektinni hefur í sjö tilvikum verið

STJÓRNSÝSLA

Móa
kjúklingabringur

1.398

kr.
kg.

50% afsláttur

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

ÓBUNDINN Björn Bjarnason

dómsmálaráðherra er ekki
hrifinn af hugmyndum lagaprófessors um að takmarka
vald ráðherra við skipan
dómara.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

farið að áliti nefndarinnar. Gengið var framhjá áliti
nefndarinnar í þrígang; árið 2004, árið 2006 og árið
2007.
„Einnig er ástæða til að velta því fyrir sér, hvort
þeir dómarar, sem hafa verið skipaðir eða settir af
mér, hafa ekki reynst fyllilega starfi sínu vaxnir,“
segir Björn.
- bj

VERKFÆRI FYLGJA EKKI

3.995
6.995

Verkfærataska
Mastermate, á hjólum, 2 skúffur,
690x355x410 mm.
5024620

3 rafhlöður
Hleðsluborvél

Gólfflís, Keope
Gegnheilar frostþolnar,
8.5 mm þykkar, 30x30 sm.

Hitachi, 12V,
3 rafhlöður, ljós,
67 stk bitar og
borar fylgja,
hleðslutími
40 mín

5
9
1.4
kr/m
2

5247028

19.499

29.995

8630030/31/33

50%

afsláttur

Smáhlutabox
Black&Decker, 420x334x70 mm
5024634

1.799
2.599

3.999
Veggmálning

699

Rúllusett
Anza, 23 sm

Venjuleg plastmáning með
gljástig 7, beinhvít, 10 ltr

1.399

7014821

7119800

40%

afsláttur

8k9r/m5
2

8.394

3

ÁRA

13.990

ÁBYRGÐ

Uppþvottavél
Electrolux,
ESF 64020X, stál, AAA,
5 þvottakerfi, 12 manna
1808860

59.990

Plastparket, Scénic 7 mm
Blöndunartæki
Fyrir handlaug.

Eikarlíki, 3ja stafa.
Borðastærð 194x1.292 mm.

8000095

146878

15 ára
ábyrgð
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur
Sterlingspund
Evra

65,47

65,79

129,88

130,52

99,52

100,08

Dönsk króna

13,353

13,431

Norsk króna

12,614

12,688

Sænsk króna

10,607

10,669

Japanskt jen

0,6271

0,6307

SDR

105,41

106,03

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
129,9155
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

TYRKJAHER Hermenn í snævi þaktri
íraskri fjallshlíð.
NORDICPHOTOS/AFP

Innrás Tyrkja í Írak á enda:

Tyrkir kalla herlið sitt heim
TYRKLAND, AP Tyrkneski herinn er

byrjaður að draga herlið sitt frá
norðurhluta Íraks að því er íraski
utanríkisráðherrann, Hoshyar
Zebari, greindi frá í gær.
„Tímasetningin er góð. Ég tel að
herinn hafi staðið við loforð sín um
að kalla heim tyrkneska hermenn
þegar aðgerðum gegn kúrdískum
uppreisnarmönnum væri lokið.“
Daginn áður hafði varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, Robert
Gates, skorað á tyrknesk stjórnvöld að binda enda á innrásina í
Írak sem fyrst.
Níu dagar eru síðan tyrkneski
herinn réðst inn í Írak til að
uppræta uppreisnarsveitir
kúrdíska verkamannaflokksins
PKK.
- sdg

ÞÝSKALAND
Kohl á sjúkrahús
Helmut Kohl, fyrrverandi kanslari
Þýskalands, var fluttur á sjúkrahús
eftir að hafa dottið á heimili sínu í
Ludwigshafen. Kohl er orðinn 77 ára
og gekkst nýverið undir aðgerð á hné.

ÁRÉTTING

Fimmta aftakan á fyrrverandi ráðamönnum Íraks hefur verið ákveðin:

Notuðu sérþjálfaða hunda:

Efnavopna-Ali verður líflátinn

Fundu fíkniefni
í háskólaþorpi

ÍRAK, AP Efnavopna-Ali verður tek-

inn af lífi innan mánaðar. Forsætisembættið í Írak gaf heimild til
þess í gær.
Ali Hassan al-Majid, jafnan
nefndur
Efnavopna-Ali,
er
náfrændi Saddams Hussein, fyrrverandi Íraksforseta, og var ásamt
tveimur öðrum liðsmönnum Saddams dæmdur til dauða fyrir aðild
sína að fjöldamorðum á Kúrdum
fyrir meira en tveimur áratugum.
Al-Majid verður fimmti liðsmaður stjórnar Saddams Hussein
sem tekinn er af lífi eftir að stjórninni var steypt af stóli.
Saddam var hengdur 30. desember árið 2006 fyrir að láta drepa

EFNAVOPNA-ALI Hlaut líflátsdóm fyrir
aðild sína að fjöldamorðum á Kúrdum á
valdatíma Saddams Hussein.
NORDICPHOTOS/AFP

meira en 140 sjía-múslima árið
1982. Tveir aðrir voru hengdir í
janúar á síðasta ári og sá fjórði í
mars.

- gb

ATVINNULÍF Um sextíu starfsmönnum var sagt upp hjá Decode,
móðurfélagi Íslenskrar erfðagreiningar, í gær. Meirihluti þeirra
vinnur hér á landi. „Ástæðurnar
eru tiltölulega einfaldar og ættu
að vera auðsjáanlegar hverjum
þeim sem horfir í kringum sig í
efnahagslífinu beggja megin Atlantshafsins,“ segir Kári Stefánsson, forstjóri fyrirtækisins.
„Fyrirtækið er rekið af tekjum
og svo fjármagni sem er aflað af
markaði. Þegar við öfluðum síðast
fjár á markaði var ástandið allt
öðruvísi en það er nú í dag þegar
enga fjármuni er að fá, hvorki í
Bandaríkjunum né hér heima á
Íslandi, og ekkert útlit fyrir að
það ástand breytist á næstunni.
Því litum við svo
á að það væri í
samræmi
við
ábyrgan rekstur
að herða belti og
láta það fé sem
við höfum milli
handanna núna
KÁRI STEFÁNSSON nýtast lengur en
við
reiknuðum
með áður.“ Hann segir enn fremur
að þessi aðgerð muni ekki bitna á
kjarnastarfsemi fyrirtækisins.
Helmingur þeirra sem sagt var
upp lætur af störfum nú þegar en
hinir starfa út uppsagnarfrestinn.
Á meðal þeirra sem sagt er upp
eru allir starfsmenn dótturfyrirtækisins nCode. Um 450 manns
starfa fyrir Decode og því nær
uppsögnin til um þrettán prósenta
starfsmanna.

Virðing
Réttlæti

þremur íbúðum í háskólaþorpinu
á Bifröst á fimmtudagskvöld. Þau
áttu þrír nemendur skólans; tveir
karlmenn og ein kona.
Fjölmennt lögreglulið ásamt
tollgæslumönnum leitaði í
íbúðunum. Þrír sérþjálfaðir
fíkniefnahundar voru notaðir.
Leitað var í samráði við skólayfirvöld. Samkvæmt upplýsingum
lögreglu fannst lítilræði af
kannabis, amfetamíni og kókaíni í
öllum þremur íbúðunum. Efnin
voru ætluð til einkanota. Nemendunum var vísað úr skólanum í
gær.
- sþs

Fagnar grein
Bjarna og Illuga
EFNAHAGSMÁL Geir H. Haarde

forsætisráðherra fagnar blaðagrein þingmannanna Bjarna
Benediktssonar og Illuga Gunnarssonar sem birtist í Morgunblaðinu
í fyrradag.
Þar
vörpuðu
þingmennirnir
upp þeirri spurningu hvort Seðlabankinn ætti að
breyta áherslum
sínum og víkja
tímabundið
frá
verðbólgumarkGEIR H. HAARDE miði sínu.
„Það er gott og
merkilegt að þingmenn í ábyrgðarstöðu setjist niður og vinni svona
grein,“ segir Geir. „Ég hef ekki
tekið efnislega afstöðu til hennar
en sumt af því sem ríkisstjórnin er
að gera er í samræmi við tillögur
þeirra. Við erum að vinna sameiginlega með bönkunum og ríkisstofnunum að því að komast út úr
þessu erfiða ástandi.“
- sþs/bþs

Ótti við ofbeldi í Sarajevo:

Útgöngubann
lagt á unglinga

HÖFUÐSTÖÐVAR DECODE Uppsagnirnar ná til um þrettán prósenta starfsmanna
Decode. Kári Stefánsson segir þær þó ekki vega að kjarnastarfsemi fyrirtækisins.

Tap á rekstri Decode nam um
fimm og hálfum milljarði árið
2006 og rúmlega fjórum milljörðum árið þar á undan. Því var Kári
spurður hvort farið væri að hrikta
í stoðum fyrirtækisins. „Við erum
á ósköp svipuðum stað og við
höfum verið þau tólf ár sem fyrirtækið hefur starfað. Líftæknin er
ekki einföld iðngrein til að vinna í
en það er þó ekkert erfiðara nú en
það hefur verið oft áður.“
Hann harmar mjög þessar
aðgerðir. „Það er ekki gert af
neinni léttúð að segja upp sextíu
manns nú í þessu ástandi þegar

BOSNÍA, AP Stjórnvöld í Sarajevo

fólk gengur ekki úr einni vinnu í
aðra svo einfaldlega. Þetta er allt
mjög hæfileikaríkt fólk og ég
vona það svo sannarlega að því
farnist vel,“ segir Kári. „Satt best
að segja held ég að fréttum á við
þessa eigi eftir að fjölga því
ástandið hér á landi sem og annars staðar er þannig að ég tel líklegt að menn fari að einbeita sér
mjög mikið að sparnaðarþættinum. Við erum að taka á þessu
snemma því við teljum að það sé
skynsamlegt svo áhrfin komi
fram sem fyrst.“
jse@frettabladid.is

hafa lagt útgöngubann á unglinga,
sem gildir eftir klukkan 23 á
kvöldin og fram á morgun.
Foreldrar geta þurft að greiða
sektir ef börn þeirra eru á ferli
utandyra á þessum tíma.
Ástæða bannsins er gróft
ofbeldi unglinga, sem dæmi eru
um á síðustu vikum. Í janúar
kveiktu þrír unglingspiltar í 72
ára gamalli konu og í byrjun
febrúar réðust þrír unglingspiltar
á sautján ára dreng í sporvagni
og myrtu hann.
Íbúar borgarinnar hafa efnt til
fjölmennra mótmæla og krafist
þess að stjórnvöld grípi til
aðgerða.
- gb

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
6

10
-4
-3

HELGIN
Almennt má segja
að vindur verði
hægur þessa
helgina, en þó ekki
alls staðar. Þannig
verður strekkingur
með norðurströndinni og allhvasst
á Vestfjörðum
þegar líður á
daginn. Á morgun
potast lægð upp
að vestanverðu
-3
landinu og þá
hvessir þar með
ofankomu.
Á MORGUN
3-13 m/s, hvassast
sunnan og vestan til

-1

-3

Veðurfræðingur

Mundu eftir að kjósa í atkvæðagreiðslu
um nýjan kjarasamning.

LÖGREGLUMÁL Fíkniefni fundust í

Geir H. Haarde:

Uppsagnir um sextíu starfsmanna hjá Decode eru viðbrögð við breyttu efnahagsástandi segir Kári Stefánsson forstjóri. Hann harmar aðgerðirnar og telur
að fleiri fyrirtæki eigi eftir að bregðast við með sama hætti á næstu misserum.

Sigurður Þ.
Ragnarsson

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK
S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Tveir aðrir félagar al-Majids
hlutu dauðadóm um leið og hann
fyrir sömu sakir, Hashan Rashid
Mohammed og Sultan Hashim alTaie, en forsætisembættið hefur
ekki fallist á líflátsdóm þeirra.
Sérstakur stríðsglæpadómstóll í
Írak dæmdi þessa þrjá menn til
dauða fyrir aðild þeirra að útrýmingarherferð gegn Kúrdum. Meira
en 200 þúsund manns voru drepnir í þeirri herferð.
Forsætisembættið í Írak er
skipað þremur mönnum, Kúrdanum Jalal Talabani, sem er forseti,
og tveimur varaforsetum, Abdel
Abdul Mahdi og Tariq al-Hashimi.

Um sextíu manns
sagt upp hjá Decode

F í t o n / S Í A

Frétt birtist í blaðinu í gær um að
fyrirlesari á tölvuöryggisráðstefnu
í Smárabíói í gær hefði brotist inn
í kerfi Reykjavíkurborgar til að sýna
fram á veikleika kerfisins. Það skal
áréttað að fyrirlesarinn fór ekki inn í
sjálft tölvukerfið heldur sýndi áhorfendum hvaða öryggisgalla í kerfinu
væri hægt að nota til að brjótast inn.

1. mars 2008 LAUGARDAGUR
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MÁNUDAGUR
5-13 m/s, hvassast
allra syðst
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Kaupmannahöfn
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Eindhoven
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Las Palmas

21°

New York

4°

Orlando

24°

San Francisco

14°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

RÓSIR OG RÓMANTÍK

LEYFÐU OKKUR AÐ AÐSTOÐA VIÐ BRÚÐKAUPSUNDIRBÚNINGINN
Kæru verðandi brúðhjón! Komið og skráið ykkur í gestabókina og fáið
15 % afsláttarkortið „Brúðarvöndurinn og annað fyrir brúðkaupið“
BRÚÐKAUPS- OG RÓSASÝNING
1. OG 2. MARS
Dagskrá
Laugardagur

Sunnudagur

15:00 Tvö hjörtu tískusýning
16:00 Brúðarkjólaleiga Dóru /
Anna Design tískusýning

15:00 Brúðarkjólaleiga Dóru /
Anna Design tískusýning
16:00 Tvö hjörtu tískusýning

Brúðarvendir Garðheima verða sýndir á öllum fjórum sýningunum!

Lukkupottar – hver hlýtur?
:: Brúðkaupsferð frá Icelandair
:: Brúðarsvítu á Grand Hótel
:: Brúðarvönd og barmblóm
frá Garðheimum
:: Gjafabréf frá öllum fyrirtækjunum á
Brúðarsýningu Garðheima 2008

Kynnir

BJARNI ARA

Veisluföng :: skreytingar :: föndur :: förðun
sýnikennslur :: kynningar

Opið 10.00 til 21.00
laugardag og sunnudag

RÓSASÝNING
YFIR 60 TEGUNDIR AF RÓSUM
– Veljið réttu rósina í brúðarvöndinn!

KJÓSTU FEGURSTU
RÓSINA

RÓSATILBOÐ
Í BLÓMABÚÐINNI
heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

og þú átt kost á
fögrum rósavendi!
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KJÖRKASSINN

Grunnnámið hefur hækkað hlutfallslega mest í HR, kostar nú 274 þúsund á ári:

Íslensk stjórnvöld:

Skólagjöld hækkað um 40 prósent

Hyggjast viðurkenna Kosovo

Skólagjöld til grunnnáms í Háskólanum í Reykjavík
(HR) hafa hækkað um tæplega
fjörutíu prósent síðan 2005. Á
sama tíma hafa skólagjöld til
meistaranáms hækkað um 21 til
24 prósent. MBA-námið hefur
hækkað minnst, eða um sautján
prósent.
Nemandi í grunnnámi þarf nú
að greiða 274 þúsund fyrir skólaárið. Í meistaranámi borgar hann
622 til 728 þúsund eftir því á hvaða
braut hann er. MBA-námið kostar
1,45 milljónir á ári.
Aðspurður segir Jóhann Hjartarson, fjármálastjóri HR, verðlagsbreytingar aðalástæðuna fyrir

MENNTUN

Á að breyta reglum um skipan
dómara?
Já

81%
19%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG?

Á danska ríkisstjórnin að
biðjast afsökunar á Múhameðsteikningunum?

1. mars 2008 LAUGARDAGUR

þessum hækkunum. Grunnnámið
hafi hækkað hlutfallslega mest
vegna þess að gjöldin fyrir árin á
undan hafi ekki fylgt verðlagi.
Meistara- og MBA-námið hafi
hins vegar byrjað árið 2005.
Tekið skal fram að í MBA-námi
í HR gildir sú regla að nemandi
borgar sama skólagjaldið á hverju
ári allt námið sitt, þó gjöldin
hækki fyrir nýja nemendur.
Nemendur sem voru í Tækniháskólanum, sem sameinaðist HR
árið 2005, borga einnig mun lægri
skólagjöld eða tæpar fimmtíu
þúsund krónur á ári. Þó eru fáir
slíkir nemendur eftir í skólanum
og fækkar ört, segir Jóhann. - sþs

UTANRÍKISMÁL Íslensk stjórnvöld

SKÓLAGJÖLD Í HR
Meistaranám – Viðskiptadeild
Meistaranám – Aðrar deildir
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hafa ákveðið að viðurkenna
sjálfstæði Kosovo. Endanleg
ákvörðun um dagsetningu liggur
þó ekki fyrir.
Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneytinu er tekið fram að
„vegna hinna sérstöku aðstæðna
í Kosovo“ muni „viðurkenning á
sjálfstæði þess ekki hafa
fordæmisgildi“.
Kosovohérað lýsti 17. febrúar
yfir stofnun sjálfstæðs ríkis. Nú
þegar hafa mörg ríki á Vesturlöndum viðurkennt nýja ríkið,
þar á meðal Bandaríkin og
helstu ríki Evrópusambandsins.
- gb

Stórt skref í eflingu
starfsmenntunar
Menntafélagið ehf. yfirtekur rekstur Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækniskóla
Íslands í sumar. Skólarnir verða reknir sem einn og fá nýtt nafn sem hefur ekki
verið ákveðið. Skólameistarar verða tveir núverandi stjórnendur skólanna.
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MENNTUN Skrifað hefur verið
undir þjónustusamning um að
Menntafélagið ehf. taki yfir
rekstur Iðnskólans í Reykjavík
og Fjöltækniskóla Íslands 1. júlí.
Skólarnir verða reknir sem einn
og fá nýtt, sameiginlegt nafn en
ekki hefur verið ákveðið enn
hvað nýi skólinn mun heita. Hann
tekur til starfa í haust.
Tveir menn munu stýra skólanum; Baldur Gíslason, skólameistari Iðnskólans í Reykjavík,
og Jón B. Stefánsson, skólameistari Fjöltækniskólans. „Skólinn
verður á nokkrum stöðum til að
byrja með en við erum metnaðarfullir stjórnendur og horfum auðvitað til þess að geta komið skólunum í eitt hús þegar tímar líða,“
segir Baldur, „en það er ekki
komið lengra.“
Hann bendir á að tilgangur
yfirtökunnar sé sá að efla iðn- og
starfsmenntun. Talsverð samlegðaráhrif fáist. „Með þessu
teljum við okkur vera að stíga
mjög stórt skref í því að efla iðnog starfsmenntun í landinu,“
segir hann.
Í Fréttablaðinu kom nýlega
fram að óánægja hefði verið
meðal kennara Iðnskólans með
það hvernig staðið hefði verið að
sameiningunni, upplýsingaflæði
hefði verið af skornum skammti
og ekkert samráð verið haft við
kennara.
Baldur segir engan veginn
hægt að segja að veruleg óánægja
sé meðal kennara. „Svona
óánægja er alltaf einstaklingsbundin. Í upphafi vann fámennur
hópur gegn þessu. Í þeim hópi
hefur mjög fækkað en það verða
alltaf einhverjir sem ekki eru
sáttir við svona aðgerð. Við erum
að tala um stóra stofnun með 160170 starfsmenn og þó að einhver

MENNTAMÁLARÁÐHERRA UNDIRRITAÐI Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra undirritaði nýlega þjónustusamning um að Menntafélagið ehf. tæki yfir
rekstur Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækniskóla Íslands í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FJÖLTÆKNISKÓLI ÍSLANDS

IÐNSKÓLINN Í REYKJAVÍK

sé óánægður endurspeglar það
ekki stöðuna,“ segir hann.
Baldur segir að hugmyndin
hafi verið kynnt fyrir rúmu, eða
1. febrúar í fyrra. „Við kynntum
hugmyndina á stórum fundi og
síðan er liðið heilt ár og rúmlega
það þar til hugmyndinni er lokað
í dag. Fyrir þessa kynningu höfðu
menn ekki fengið að fylgjast með
en eftir fundinn hafa kennarar

verið upplýstir reglulega um
gang mála.“
Menntafélagið ehf. er í eigu Samtaka iðnaðarins, Landssambands
íslenskra útvegsmanna, Samorku,
Sambands íslenskra kaupskipa og
Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. Kennarafélag Iðnskólans ætlar
að biðja umboðsmann Alþingis að
kanna lögmæti samrunans.
ghs@frettabladid.is

Hættu við að borga þegar eigandi gallaðrar eldhúsinnréttingar „fór í blöðin“:

Ikea hunsar álit Neytendastofu
NEYTENDAMÁL Ikea ætlar ekki að

Ferðaskrifstofa

hlíta áliti kærunefndar lausafjárog þjónustukaupa hjá Neytendastofu. Nefndin hafði úrskurðað að
Ikea bæri að taka þátt í kostnaði
við endurnýjun eldhúsinnréttingar
sem var gölluð.
Upphaflega ætlaði fyrirtækið að
hlíta álitinu en hætti við, meðal
annars vegna þess að Fréttablaðið
sagði frá niðurstöðu nefndarinnar.
Málið snýst um eldhúsinnréttingu sem Guðjón Einarsson keypti
hjá Ikea í nóvember 2002. Fjórum
árum síðar kvartaði hann við Ikea
og vildi fá nýja innréttingu. Sú
gamla hefði elst hratt og orðið
fljótlega mött og flekkótt. Tíu ára
ábyrgð er á innréttingunni.
Í rökstuðningi Ikea var því

hafnað að fyrirtækið ætti að
útvega nýja innréttingu. Skemmdirnar mætti rekja til slæmrar
umgengni.
Aðspurður
segist
Þórarinn
Ævarsson,
framkvæmdastjóri
Ikea, hafa hætt við að una niðurstöðunni eftir að hafa skoðað málið
betur. Ástæðan sé meðal annars sú
að Guðjón hafi „farið í blöðin“.
Einnig geri hann athugasemdir
við vottorð sem lagt var fyrir
nefndina, frá manni sem sé titlaður trésmíðameistari. Maðurinn sé
trésmiður, ekki trésmíðameistari.
„Ég fékk þau skilaboð að Ikea
ætlaði ekki að hlíta álitinu en mér
væri velkomið að fara með þetta
fyrir dómstóla,“ segir Guðjón. „Þá
verð ég bara að gera það.“ - sþs/ghs

IKEA Eigandi eldhúsinnréttingarinnar

sem um ræðir vildi fá nýja innréttingu
vegna skemmda á hinni gömlu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Sýrlensk-bandarískur íslamsfræðingur fjallar um hagi múslima í Bandaríkjunum:

Stuðlað að skilningi trúarhópa
TRÚMÁL Íslamstrú og heimi múslima hefur verið ranglega lýst í
fjölmiðlum vesturlanda. Lykillinn
að skilningi og friði milli ólíkra
trúarog
menningarhópa
í
síminnkandi heimi nútímans er að
sýna vilja til að kynnast náunganum fordómalaust. Þetta segir
íslamsfræðingurinn dr. Mohamad
Bashar Arafat, sem jafnframt er
imam eða safnaðarformaður múslimasöfnuðar í Maryland í Bandaríkjunum.
Arafat, sem er af sýrlenskum
uppruna en flutti vestur um haf
fyrir um fimmtán árum, flutti í
gær erindi um íslamska guðfræði í
Háskóla Íslands en hann mun í

hádeginu í dag fjalla um líf múslima í Bandaríkjunum á málfundi á
vegum ungliðahreyfinga stjórnmálaflokkanna. Fundurinn verður
á kaffihúsinu Sólon.
Arafat er stofnandi og stjórnandi samtaka sem á ensku kallast
Civilizations
Exchange
and
Cooperation Foundation (CECF),
en markmiðið með starfsemi þeirra
er að stuðla að auknum skilningi
milli ólíkra trúarhópa og forða því
að trúarbragðadeilur leiði til átaka.
Arafat er nýkominn úr ferð á
vegum samtakanna með bandarísk
ungmenni til Jórdaníu og Egyptalands. Hann gerir sér líka vonir um
að Íslendingar sýni því áhuga að

MOHAMED BASHIR ARAFAT Boðar sam-

lyndi trúarhópa.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

taka þátt í að kynna sér líf og viðhorf fólks í múslimalöndum. Það
geti þeir til dæmis gert með því að
taka þátt í starfi CECF.
- aa

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SAMKOMULAG UM SAMSTEYPUSTJÓRN Mwai Kibaki og Raila Odinga skrifuðu undir
samkomulagið undir vökulu auga Kofi Annan, fyrrverandi framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Samið um
frið í Kenía
Eftir níu vikna ófrið í Afríkuríkinu Kenía eru horfur
á friði. Stjórnarandstöðuleiðtoginn Raila Odinga
verður forsætisráðherra við hlið Mwai Kibaki forseta.
KENÍA, AP Stjórnarandstöðuleiðtog-
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inn Raila Odinga lýsti í gær yfir að
hann yrði forsætisráðherra í nýrri
samsteypustjórn í Kenía sem muni
binda enda á þau blóðugu átök sem
hafa geisað í landinu frá umdeildum kosningum 27. desember síðastliðinn. Ekki var greint frá
hvenær Odinga tæki við forsætisráðherraembættinu til að stjórna
landinu við hlið Mwai Kibaki forseta en Kibaki sagðist ætla að
kalla saman þingið 6. mars næstkomandi til að hefja vinnu við þær
stjórnarskrárbreytingar sem til
þarf. Odinga og Kibaki, sem var
endurkjörinn forseti í kosningunum, náðu samkomulagi á fimmtudaginn með aðstoð Kofi Annan,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna, sem hefur
unnið að því að miðla málum í deilunni undanfarinn mánuð.
Odinga sakaði Kibaki um að
hafa staðið fyrir umfangsmiklu
kosningasvindli og Kibaki sakaði

Odinga um slíkt hið sama. Deilurnar um úrslit kosninganna
leiddu til átaka víða um Kenía,
sem hefur verið eitt stöðugasta
ríki álfunnar. Yfir þúsund manns
hafa fallið í átökunum og 600.000
flúið heimili sín.
Mikið af átökunum átti sér stað
milli ættbálka þar hinn valdamikli
Kikuyu-ættbálkur, sem Kibaki tilheyrir, hefur átt í útistöðum við
flesta aðra ættbálka landsins.
Stjórnmálamenn hafa einnig verið
sakaðir um að kynda undir ófriðarbálinu. Fyrsta stóra verkefni
nýrrar samsteypustjórnar verður
að koma á friði í landinu og
afvopna hópa sem hafa gengið
harðast fram í átökunum undanfarnar níu vikur.
Odinga sagðist í samtali við AP
fréttastofuna í gær viss um að
þetta samkomulag héldi og að
hann byggist ekki við því að Kibaki
„gengi á bak orða sinna“.
sdg@frettabladid.is
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ÍSLAND OG EVRÓPA

MÓTUM
EIGIN
FRAMTÍÐ
Evrópumálin verða til umræðu á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins
á Grand Hótel Reykjavík, fimmtudaginn 6. mars.
Dagskrá hefst kl. 13.00 og lýkur kl. 16.00.

Helgi Magnússon
Ávarp formanns
Samtaka iðnaðarins

Jón Karl Ólafsson,
formaður Samtaka ferðaþjónustunnar
Krónan og ferðaþjónustan – Nauðsyn
á kennslu í sveifluhagfræði

Össur Skarphéðinsson
Ávarp iðnaðarráðherra

Sigrún Davíðsdóttir, blaðamaður
Ísland og Evrópa –
Mótum eigin framtíð.
Já af hverju ekki?

Illugi Gunnarsson,
alþingismaður
ESB, evra og breytt
heimsmynd

Hörður Arnarson, forstjóri
Marel Food Systems hf.
Lífskjör ráðast af
samkeppnishæfni fyrirtækja

Valgerður Sverrisdóttir,
alþingismaður
Framtíðin liggur í
heimsvæðingunni

Þinginu stýra Árni Snævarr, fréttamaður,
og Erna Indriðadóttir, framkvæmdastjóri
hjá Alcoa Fjarðaáli.

6. mars
Taktu
daginn frá

Þingið er opið og aðgangur ókeypis.
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Karlmaður dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gagnvart stúlku:

Þuklaði á fjórtán ára barnapíu
DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-
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aldri var í fyrradag dæmdur í
tveggja ára fangelsi fyrir að hafa
misnotað fjórtán ára stúlku kynferðislega á heimili sínu aðfaranótt 13. maí í fyrra. Hann þuklaði
gróflega á stúlkunni og beraði sig.
Maðurinn var auk þess dæmdur
til þess að greiða stúlkunni 750
þúsund í miskabætur auk einnar
milljónar í sakarkostnað.
Stúlkan hafði verið að passa
fjögurra og ellefu ára gamla syni
mannsins fyrr um kvöldið. Fór
maðurinn út að skemmta sér í tilefni þess að það var kosninganótt.
Hann kom heim um sex um morguninn þar sem stúlkan var enn

ásamt vinkonu sinni, sem fór síðan
út í verslun. Áttu atburðirnir sem
maðurinn var dæmdur sekur um
sér stað þegar hann og stúlkan
voru tvö saman í íbúðinni.
Í skýrslutöku hjá lögreglu sagðist stúlkan hafa orðið „stjörf“ af
hræðslu og ekki getað hreyft legg
né lið þegar maðurinn beraði kynfæri sín og gerði sig líklegan til
þess að koma fram vilja sínum.
Stúlkan fór á neyðarmóttöku
Landspítalans fyrir fórnarlömb
kynferðisofbeldis daginn eftir og
komst málið í kjölfarið í
rannsóknarfarveg.
Maðurinn sem fundinn var
sekur um kynferðisbrot gagnvart

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Fram-

burður stúlkunnar þótti trúverðugur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

stúlkunni hafði ekki áður gerst
sekur um refsiverð lögbrot. - mh

SOGN Fram kemur í skýrslu, sem unnin var fyrir heilbrigðisráðuneytið og skilað fyrir tveimur árum, að þrefalda þurfi fjölda rýma á
réttargeðdeildinni að Sogni. Ekkert hefur verið aðhafst í þeim málum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Erfitt að vista geðsjúka á Litla-Hrauni
Lækningarforstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands segir vandræði hafa skapast vegna þess hve veikir menn hafi verið vistaðir á Litla-Hrauni. Samkvæmt
skýrslu frá 2006 þarf að þrefalda fjölda rýma á réttargeðdeildinni að Sogni.
HEILBRIGÐISMÁL „Við höfum höfum

lent í vandræðum á Litla-Hrauni
vegna þess hve veikir menn hafa
verið vistaðir þar. Menn sem
þyrftu svo sannarlega að vera
vistaðir á heilbrigðisstofnun,“
segir Óskar Reykdalsson, lækningarforstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands.
Undir embætti hans heyrir
heilbrigðisþjónusta fangelsisins
og réttargeðdeildin að Sogni.
Hann segir að oftar þurfi að leita
til
geðheilbrigðisyfirvalda
í
tengslum við afbrot manna sem
eigi við geðræn vandamál að etja.
Eins og staðan sé nú sé það aðeins
gert ef mjög alvarleg brot eigi
sér stað.
Fréttablaðið greindi frá því í
gær að samkvæmt skýrslu um
Sogn, sem unnin var fyrir heil-

brigðisráðuneytið og skilað var
fyrir tveimur árum, væri þörf á
því að stækka stofnunina úr sjö
rýmum í tuttugu.
Skýrslunni var skilað í ráðherratíð Sivjar Friðleifsdóttur en
ekki hefur enn verið brugðist við
niðurstöðum skýrsluhöfunda á
nokkurn hátt.
Þó að aðeins séu sjö rými á
Sogni hefur þörfin fyrir fleiri
pláss verið svo brýn að frá aldamótum hafa þar verið vistaðir
fleiri menn en gert er ráð fyrir,
eða upp í átta til níu manns.
Á fundi sem boðaður var í heilbrigðisráðuneytinu með fulltrúum ráðuneytisins, Landlæknis
og Geðhjálpar í janúar síðastliðnum var farið yfir stöðu réttargeðdeildarinnar og voru fundarmenn
sammála um að úrbóta væri þörf.

Meðal annars þyrfti að ráða nýjan
geðlækni.
„Við höfum ekki fengið viðbótarfjármagn til þeirra ráðninga en
við viljum gera allt sem í okkar
valdi stendur til að bæta geðheilbrigðisþjónustuna. Fjölgun rýma
á Sogni myndi skila miklu í þeim
efnum,“ segir Óskar.
„Ég vil ekki segja af eða á hvort
það eigi að fjölga rýmunum á
Sogni, það er pólitísk ákvörðun
sem heilbrigðisráðuneytið verður
að taka,“ segir Matthías Halldórsson aðstoðarlandlæknir. „Við
höfum haft eftirlit með Sogni eins
og það er í dag, og niðurstaðan
hefur verið frekar góð í síðustu
heimsóknum.“ Þó segist hann
sammála því að réttargeðdeildin
sé á köflum of lítil.
karen@frettabladid.is / salvar@frettabladid.is

Sex menn handteknir í Noregi og Svíþjóð grunaðir um að fjármagna hryðjuverk:

Tveir menn þegar látnir lausir
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OSLÓ, AP Þrír menn voru handteknir í Stokkhólmi og
þrír menn í Osló nýlega grunaðir um að undirbúa
hryðjuverk í öðrum löndum og fjármögnun þeirra. Þá
tók lögreglan tölvur í sómölsku netkaffihúsi í Osló í
sína vörslu. Tveir hinna handteknu hafa þegar verið
látnir lausir í Noregi.
Hinir handteknu eiga allir uppruna sinn að rekja til
Sómalíu og eru grunaðir um að fjármagna þar
hryðjuverk. Einn hinna handteknu rekur fyrirtæki í
Svíþjóð og hefur rekstur þess verið til rannsóknar hjá
efnahagsbrotadeild sænsku lögreglunnar. Hann er
meðal annars grunaður um að hafa sent peninga til
Sómalíu í gegnum fyrirtæki sitt en ekki er vitað um
hversu háar upphæðir er að ræða.
Handtökurnar áttu sér stað í samstarfi norsku og
sænsku öryggislögreglunnar. Einn hinna handteknu
var þó með teikningar af listamanninum Lars Vilks
sem gerði skopmyndirnar af Múhameð sem dönsk
dagblöð endurbirtu nýlega. Fjármögnun hryðjuverka
er vandamál sem er talið fara vaxandi í Evrópu.
Grunur leikur á að hryðjuverkahópar eigi óformlegt
hæli á Norðurlöndum þar sem þeir geta skipulagt og
fjármagnað hryðjuverk í ró og næði.
Minnst tuttugu Svíar hafa verið handteknir víða um
heim vegna gruns um þátttöku í hryðjuverkum síðustu

EINN HINNA HANDTEKNU Þrír menn af sómölskum uppruna
voru leiddir fyrir rétt í Stokkhólmi í gær. Á myndinni má sjá
einn þeirra í dómsalnum.
NORDICPHOTOS/AFP

ár en aðeins tveir hafa verið dæmdir í Svíþjóð. Þetta
eru íraskir Kúrdar sem voru dæmdir í lífstíðarfangelsi
og þeim vísað úr landi fyrir að fjármagna hryðjuverk.
Mennirnir höfðu sent 148 þúsund dollara frá Svíþjóð til
Ansar al-Islam hryðjuverkasamtakanna í Írak.
- ghs
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Móðir á Indlandi:

Heilbrigðiseftirlitið ítrekar að Einingaverksmiðjan Borg reki steypustöð í Kópavogi án leyfis:

Missti nýfætt
barn sitt úr lest

Bærinn boðar hálfa milljón í dagsektir

INDLAND, AP Nýfædd stúlka féll
niður um klósett á járnbrautarlest skammt frá Ahmabad á
Indlandi á þriðjudaginn. Barnið
fannst nærri tveimur tímum síðar
heilt á húfi.
Móðirin fór ein á klósettið þar
sem barnið fæddist átta til tíu
vikum fyrir tímann. Móðirin
missti síðan meðvitund og barnið
féll niður og lenti á milli járnbrautarteinanna. Ættingjar
móðurinnar tóku í neyðarhemil
lestarinnar eftir að hafa fundið
móðurina meðvitundarlausa og
hófst þá leit að barninu. Lögreglan telur ekki ástæðu til að efast
um sögu móðurinnar.
- gb

SVEITARSTJÓRNIR Einingaverksmiðjan Borg á yfir höfði sér allt að 500
þúsund króna sekt á hverjum degi
ef fyrirtækið hættir ekki rekstri
steypustöðvar í Kársnesi.
Forsvarsmennn
Borgar
og
bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa
deilt um hvort fyrirtækið hafi leyfi
til að framleiða og selja steypu.
Bæjaryfirvöld telja Borg aðeins
hafa leyfi til að framleiða steypu
til nota fyrir framleiðslu sína á
forsteyptum einingum en eigendur Borgar telja sig hafa leyfi til
reksturs almennrar steypustöðvar. Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis gerir nú þá
kröfu að Borg hætti þegar í stað

Jón áfram vegamálastjóri:

Ráðherra bað
um tvo mánuði
STJÓRNMÁL Jón Rögnvaldsson mun

að beiðni Krisjáns L. Möller
samgönguráðherra áfram gegna
starfi Vegamálastjóra næstu tvo
mánuðina. Jón
hefur sagt starfi
sínu lausu og
áætlaði að láta af
störfum hinn 1.
mars.
„Hann hefur
að beiðni minni
JÓN
fallist á að vera
RÖGNVALDSSON
áfram næstu tvo
mánuði,“ segir Kristján. Ástæðuna segir hann vera að niðurstöðum stjórnsýsluúttektar Ríkisendurskoðunar á Vegagerðinnni
sé að vænta og þar geta komið
fram tillögur sem Kristján vill þá
skoða betur. Er úttektin gerð að
beiðni ráðherra og má vænta
niðurstaðna eftir um tvo mánuði.
„Á þeim tíma munum við auglýsa
starfið,“ segir Kristján.
- ovd

VINNUVÉLIN UTANVEGAR Í EYJUM Skotlyftan með skóflunni var uppi og varnaði
því að vélin færi alveg á hvolf.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Ók með skotlyftuna uppi:

Velti vinnuvél
í Eyjum
VESTMANNAEYJAR Ökumann sakaði

ekki þegar hann velti vinnuvél
við Hamarsveg í Vestmannaeyjum í gærmorgun. Mjög dimmt
var á slysstað og mikill snjór og
hálka. Ók ökumaðurinn með
svokallaða skotlyftu og áfasta
skóflu uppi til að minnka slysahættu gagnvart öðrum bifreiðum.
Líklegt þykir að við það hafi
stöðugleiki vélarinnar verið
minni en annars. En staða
skotlyftunnar kom í veg fyrir að
vélin færi alveg á hvolf og á hús
vinnuvélarinnar sem ökumaðurinn sat í.
- ovd

PÓLLAND
Lech Walesa fékk gangráð
Læknar í Houston í Bandaríkjunum
komu í gær fyrir gangráði í Lech
Walesa, fyrrverandi forseta Póllands,
í þeirri von að hann þurfi þá ekki að
fá nýtt hjarta. Walesa var lagður inn á
sjúkrahúsið í Houston fyrr í vikunni til
rannsókna.

UMHVERFISMÁL
Ellefta landgræðslufélagið
Landgræðslufélag Hrunamanna var
stofnað á mánudag og er það ellefta
landgræðslufélag Íslands. Nýja félagið
mun stuðla að uppgræðslu lands og
stöðva jarðvegs- og gróðureyðingu.

allri steypusölu frá lóð sinni á
Bakkabraut í Kársnesi. Þess er
einnig krafist að Borg þrífu „upp
eftir þá ólöglegu starfsemi sem
verið hefur á lóðinni“ og bæti
ásýnd og umgengni um lóðina.
„Vakin er athygli á að hafi
rekstraraðili ekki sinnt fyrirmælum innan tiltekins frests getur
heilbrigðisnefnd ákveðið honum
dagsektir þar til úr er bætt og er
hámark þeirra 500.000 krónur á
dag,“ segir heilbrigðiseftirlitið.
Borg hefur skotið málinu til
Úrskurðarnefndar um hollustuvernd og mengunarvarnir og er
nú beðið niðurstöðu nefndarinnar.
- gar

BORG Framleiðir forsteyptar einingar og selur einnig steypu frá lóð sinni í Kársnesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHLEM
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Skráningu nýnema í grunnskóla Reykjavíkur lauk í gær:

Fimm ára bekkur með hausti
MENNTUN Haldið verður áfram

með vinnu vegna tillögu meirihluta leikskólaráðs, um að
næsta haust verði í fjórum
grunnskólum Reykjavíkur sérstakur bekkur fyrir fimm ára
börn, þrátt fyrir að skráningu
nýnema hafi lokið í gær.
Það að skráningu sé lokið útilokar ekki að fimm ára börn
komist í skólana í haust, segja
fulltrúar meirihlutans.
„Það er auðvitað ekki allt
gert í einu,“ segir Sigurlaug
Sveinbjörnsdóttir, fulltrúi Flista og varaformaður leikskólaráðs. Undirbúningur muni
halda áfram til haustsins. Hún

segir einnig að stutt sé síðan
meirihlutaskipti urðu í borgarstjórn og lítið verið fundað í
leikskólaráði.
„Við samþykktum þetta sem
prufuverkefni og ég get ekki
ímyndað mér annað en að hægt
verði að skrá börnin, þetta var
jú samþykkt.“
Sigurlaug segist ekki þekkja
til þess hvort lagaheimild skorti
fyrir fimm ára bekknum, en
Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir
úr Samfylkingu hélt því fram
hér á dögunum í Fréttablaðinu.
„Þetta er auðvitað bara fyrsta
skrefið,“ segir Sigurlaug.

SIGURLAUG SVEINBJÖRNSDÓTTIR Varafor-

maður leikskólaráðs er hrifin af hugmynd
sjálfstæðismanna um að boðið verði upp á
fimm ára bekki í grunnskólum landsins.

- kóþ

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SEÐLABANKI ÍSLANDS Stjórnarformaður Kaupþings telur að bankinn eigi að bakka út
úr því öngstræti sem hann hafi komið sér í.

Stjórnarformaður Kaupþings um Seðlabankann:

ATA R N A

Ýta á verðbólgumarkmiði til hliðar
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Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn ætti
að bakka út úr því öngstræti sem
hann hefur komið sér í, og ýta
verðbólgumarkmiði tímabundið
til hliðar. Þá má einbeita sér að því
að búa atvinnulífi betri skilyrði,
segir Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings.
„Einhvern tímann var jú sagt: Ef
þú ert kominn ofan í holu, hættu þá
að moka,“ sagði Sigurður, sem var
meðal frummælenda á málþingi
BSRB um málefni lífeyrissjóðanna
í gær. Þar vitnaði hann til ummæla
Davíðs Oddssonar, seðlabankastjóra og þáverandi forsætisráðherra, frá 17. júní 2001.
Segja má að krónan hafi verið
markaðssett sem hávaxtamynt,
sagði Sigurður. Seðlabankinn hafi
hækkað vexti undanfarin ár og
styrkt þar með gengi krónunnar
og breitt yfir innlenda verðbólgu.
Gallinn við þessa aðferð sé að
stöðugt gengi krónunnar hafi ekki
áhrif á gengisvísitölu neysluverðs.
Því hafi Seðlabankinn þurft að
styrkja gengi krónunnar sífellt
meira. Þetta hafi aftur leitt til
mesta viðskiptahalla sem þekkst
hafi meðal ríkja OECD.

C¢HIJBC>G
E6?:GD?:EE6G
De^&%"&-k^g`VYV\Vd\&%"&)aVj\VgYV\V
AVj\VkZ\^&,)
@aZii]{ah^ &&

hb^*.%*%)%
hb^*.%*%)%

lll#W^aVi]^c\#^h
W^aVi]^c\5W^aVi]^c\#^h



SIGURÐUR EINARSSON „Einhvern tímann var jú sagt: Ef þú ert kominn ofan í
holu, hættu þá að moka.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í hagkerfi sem fjármagni sig í æ
ríkari mæli í erlendri mynt auki
gengisstyrking þenslu með því að
auka eftirspurn eftir innfluttri
vöru og lækka fjármagnskostnað
erlendra lána.
„Það er spurning hvort ekki sé
rétt að Seðlabankinn bakki út úr
þessu öngstræti, ýti verðbólgumarkmiði tímabundið að minnsta
kosti til hliðar og þjóðin stöðvi
erlenda skuldasöfnun og búi
atvinnulífinu
samkeppnishæf
rekstrarskilyrði með heilbrigðara
vaxtastigi og raungengi,“ sagði
Sigurður.
- bj

28. FEBRÚAR – 2. MARS

TILBOÐ
BETRI NOTAÐIR BÍLAR Á MÖGNUÐU AFSLÁTTARVERÐI
Dagana 28. febrúar til 2. mars stendur yfir Tilboðstími
hjá Toyota – Betri notuðum bílum á Nýbýlaveginum.
Nú er þinn tími kominn til að tryggja þér magnaðan
afslátt og einstök fjármögnunarkjör á Úrvalsbílum
og Gæðabílum.

+Frábært tilboðsverð
+Flugmiðar til Evrópu fyrir tvo fylgja fyrstu 100 bílunum*
+Allt að 100% fjármögnun
+Lengri afgreiðslutími dagana 28. feb. til 2. mars

Hvað er Gæðabíll?
Er ekki í verksmiðjuábyrgð. 3 mánaða viðbótarábyrgð:
• Vélbúnaðar

• Drifbúnaðar

• Fjöðrunarbúnaðar

• Rafbúnaðar

• Hemlakerfis

• Stýrisbúnaðar

Hvað er Úrvalsbíll?
Er í verksmiðjuábyrgð. 12 mánaða viðbótarábyrgð á ofangreindum atriðum.
• Ef

bíllinn bilar sjáum við um að
láta gera við hann
• Við lánum þér annan bíl á meðan

• 14

daga skiptiréttur
á bremsuhlutum (sliti)
• Neyðarsími 570 5000
• Umframábyrgð

BNB - sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri
og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í
flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar
bjóðum við þér hann ekki.

28.
FEB.

LENGRI AFGREIÐSLUTÍMI >
ÍSLENSKA SIA.IS TOY 41136 02/08

Opið frá: 9-20

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

*Flugmiðar með Icelandair, gildir út árið 2008. Flugvallarskattur ekki innifalinn.

www.toyota.is

ÐSTÍMI
MARS

02.

MARS

01.

Opið frá: 12-17

Opið frá: 12-17

FEB.

29.
Opið frá: 9-20

BETRI NOT
NOTAÐIR
OTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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Áhrif dóms vegna ummæla á bloggsíðu augljós á Lúkasarmál:

Bloggdómur gefur línuna
DÓMSMÁL „Þessi dómur gefur lín-

una sem við getum búist við að dómarar fylgi. Hæstiréttur á þó enn
eftir að taka á málinu,“ segir Erlendur Þór Gunnarsson, lögmaður Helga
Rafns Brynjarssonar, um dóminn
sem féll á þriðjudag þar sem
Gaukur Úlfarsson bloggari var
dæmdur til að greiða Ómari Valdimarssyni 300 þúsund krónur í
miskabætur vegna umfjöllunar um
hann á síðu sinni.
Helga Rafni var hótað líkamsmeiðingum og fleiru að ósekju
vegna misskilnings um að hann
hefði banað hundinum Lúkasi sem
aldrei drapst. Helgi Rafn var sakaður um að hafa sparkað í hann þar

sem hann var ofan í íþróttatösku á
tjaldsvæði á Akureyri.
Erlendur segir málið enn vera í
rannsókn hjá lögreglu. „Miðað við
þann tíma sem rannsóknin hefur
tekið reikna ég með því að fá ítarlega og vandaða niðurstöðu frá lögreglunni í hendurnar von bráðar.
Annars er okkar mál rannsakað
sem refsimál, þar sem þess er krafist að þeir sem skrifuðu og hótuðu á
netinu verði dæmdir til refsinga og
greiðslu bóta.“
Í dómnum yfir Gauki voru skrif á
netinu færð undir prentlögin, sem
til þessa hafa aðeins náð yfir skrif í
dagblöðum og öðru prentuðu efni.
Erlendur segir það vera jákvætt

ERLENDUR ÞÓR GUNNARSSON Telur
bloggdóm jákvæðan og gefa línuna í
Lúkasarmálinu svokallaða. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skref að færa prentlögin yfir á skrif
á netinu þar sem þau eigi það til að
fara úr böndunum.
- mh

ORF Líftækni hf. fékk Nýsköpunarverðlaunin 2008:

Fremst í heimi á sínu sviði
VIÐURKENNING Fyrirtækið ORF Líftækni hf fékk í ár
Nýsköpunarverðlaun Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar og Útflutningsráðs.
ORF Líftækni er eina fyrirtækið í heiminum sem
framleiðir sérvirk prótein mannslíkamans í fræjum
byggplöntunnar. Próteinin, sem kallast vaxtarþættir,
gegna mikilvægu hlutverki í líkama mannsins.
Vaxtarþættir sem framleiddir eru á rannsóknastofum hafa mikið notagildi við rannsóknir á stofnfrumum, krabbameini, vefjaverkfræði, í ofnæmisfræðum og við lyfjaframleiðslu.
Björn Lárus Örvar, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir að með tilkomu framleiðslutækni þess
verði framleiðsla á vaxtarþáttum mun hagkvæmari
og öruggari en áður. Hingað til hafi próteinin fyrst
og fremst verið framleidd í bakteríum og spendýrafrumum, sem er bæði flókið og dýrt.
Byggplönturnar eru ræktaðar í nýju 2.000
fermetra hátæknigróðurhúsi í Grindavík. Sérstakar
náttúrulegar aðstæður hér á landi veita fyrirtækinu
samkeppnisforskot þar sem ræktun byggs í gróðurhúsum krefst mikillar orku í formi jarðhita og
rafmagns.

NÝSKÖPUNARVERÐLAUNIN VEITT Heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, veitti þeim Birni Lárusi Örvar, Einari Mäntylä
og Júlíusi B. Kristinssyni Nýsköpunarverðlauninn 2008.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Björn Lárus segir verðlaunin hafa mikla þýðingu
fyrir fyrirtækið. „Í þeim felst viðurkenning á þeirri
tækniþróun sem fyrirtækið hefur staðið fyrir, auk
þess sem þau auðvelda okkur markaðssetningu og
sölustarf erlendis.“
- aá

KÖFUNARKÚPAN OG FIÐRILDIÐ
FRUMSÝND 29. FEBRÚAR Í REGNBOGANUM

TILNEFNINGAR TIL
4 ÓSKARSVERÐLAUNA

BESTI LEIKSTJÓRI
Julian Schnabel
Besta handritið - Ronald Harwood
Besta myndatakan - Janusz Kaminski
Besta klippingin - Juliette Welfling

GLOBE
2 GOLDEN
VERÐLAUN
Besti leikstjórinn - Julian Schnabel
Besta erlenda myndin

„Sannkölluð veisla. Það er engu líkara
en að kvikmyndaformið hafi hér með
gengið í endurnýjun lífdaga.“
- David Denby, The New Yorker.

„Stórfengleg! Skemmtilega ljóðræn
og snertir gríðarlega við manni.“
- Andrew Sarris, New York Observer.

„Vitnisburður um takmarkalausa
möguleika og getu mannshugans.“
- Steven Rea, The Philadelphia Inquirer

„Tilfinningalega sannfærandi
og konfekt fyrir augun.“
- Jan Stuart, Newsday
KLIPPIÐ HÉR!

1

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is -

Skráning í Bíóklúbb Græna ljóssins margborgar sig

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ný verslun í Holtagörðum
Höfum opnað nýja
og stórglæsilega verslun
í Holtagörðum.
Fjöldi opnunartilboða.

Asics Kayano 13
hlaupaskór

Jamis reiðhjól

Verð: 18.300 kr.

Árgerð 2007

12.990 kr.

Opnunartilboð:

Opnunartilboð:

40% afsláttur

Heelys hjólaskór
Verð: 9.990 kr.

Chrysalis
dúnsvefnpoki

Opnunartilboð:

7.990kr.

frá The North Face
Verð: 25.990 kr.
Opnunartilboð:

17.990 kr.

Jamis barnahjól
Árgerð 2008
Opnunartilboð:

Nike T- bolir

20% afsláttur

Opnunartilboð:

20% afsláttur

Stórglæsileg
North Face deild
ÍSLENSKA SIA.IS UTI 41262 02.2008

Opnunartilboð:

20% afsláttur
af öllum
North Face vörum

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

SÍMI 545 1500

Casall fatnaður
Opnunartilboð:

20%

afsláttur
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TIL ATLÖGU GEGN FORDÓMUM

Mótmæli eru umhyggja
Hörður Torfason hlaut á dögunum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í
flokknum Til atlögu gegn fordómum. Hann er þjóðþekktur leikari, leikstjóri
og tónlistarmaður en er ekki síður þekktur fyrir baráttu sína fyrir réttindum samkynhneigðra. Vigdís Þormóðsdóttir ræddi við Hörð um ferilinn og
baráttuna.
Það má með sanni segja að Hörður sé vel að verðlaununum kominn enda hefur hann fært þjóðinni
boðskap sinn um umburðarlyndi
og virðingu svo áratugum skiptir
og hefur aldrei látið bugast þrátt
fyrir talsvert mótlæti á stundum.
Það liggur því beint við að hefja
spjallið á að óska Herði til hamingju með verðlaunin og spyrja
hvernig honum lítist á þau.
„Það er ákaflega gott að fá
klapp á bakið þegar maður er
búinn að vera í baráttu í áratugi,“
segir Hörður. „Ég hef verið að í
langan tíma og því hafa óneitanlega fylgt hæðir og lægðir. Viðurkenning sem þessi er því ánægjuleg, sérlega ef hún kemst til skila
út í þjóðfélagið. Það er nauðsynlegt að fólk viti af því að verið sé
að verðlauna fólk fyrir góðverk;
við þurfum á slíkri umfjöllun að
halda, ekki síst þar sem við verðum stöðugt fyrir neikvæðu áreiti,
til dæmis frá fjölmiðlum. Ég reyni
að forðast þessa neikvæðni og á
til dæmis ekki sjónvarp; ég vil
ekki fá slenið og ofbeldið sem því
fylgir inn á heimilið.“

Ástandið var skelfilegt
Viðhorf til samkynhneigðra hafa
tekið miklum breytingum hérlendis á undanförnum áratugum.
Samkynhneigðir hafa þannig tekið
skrefið frá því að vera ósýnilegir
og jafnvel fyrirlitnir yfir í að vera
áberandi og viðurkenndir þjóðfélagsmeðlimir. Hörður man vel
þá tíma þegar vissara þótti að
halda samkynhneigð leyndri.
„Ég var um tvítugt þegar ég
uppgötvaði að ég væri hommi. Þá
var ástandið í réttindamálum
samkynhneigðra alveg skelfilegt
hér á landi; það þótti eðlilegt að
tala illa um homma og ofsækja þá.
Ég fann fyrir þessu þegar ég
kynntist öðrum hommum því á
meðal þeirra var eiturlyfjanotkun
og ofdrykkja mjög algeng enda
var sjálfsvirðingin engin. Ég var
á þessum tíma í námi í Leiklistarskólanum, en eftir útskriftina
þaðan fór að þróast sú hugmynd
hjá mér að ég gæti notað leikhúsið
og tónlistina til þess að sýna andóf
við þessu ástandi og koma á framfæri mínum boðskap um mannréttindi og virðingu fyrir öllum
manneskjum.“
Á þessum tíma var Hörður á
fljúgandi uppleið í samfélaginu;
hann var vinsæll leikari og tón-

listarmaður og naut góðs af. „Já,
ég var frægur og því litu þeir sem
vissu af því að ég var hommi í
gegnum fingur sér við mig, en á
sama tíma var verið að berja vini
mína úti á götu og ráðast inn á
heimili þeirra með ofstopa. Það
var því tvískinnungur í gangi og
það kunni ég ekki við; mér fannst
að ef ráðist væri á aðra homma
væri líka verið að ráðast á mig.
Svo ég opinberaði kynhneigð mína
þegar ég var þrítugur og vakti
það gríðarlega sterk viðbrögð. Ég
missti allt út úr höndunum í kjölfarið, gat hvergi fengið vinnu og
það var alls staðar ráðist að mér.
Á endanum fór það svo að ég
þurfti að flýja land. Ég stakk
greinilega á gríðarlega stóru kýli
með opinberuninni.“

Fordómar eru fræðsluskortur
Þrátt fyrir erfiðleikana sem yfirlýsing Harðar olli honum og fjölskyldu hans sér hann ekki eftir
neinu. Enn fremur er hann ekki á
þeirri skoðun að Íslendingar séu á
nokkurn hátt fordómafyllri en
aðrar þjóðir. „Þegar ég lýsti því
yfir að ég væri samkynhneigður
fékk ég ekki vinnu hér í Reykjavík. Ég fór þá að ferðast um landið, leikstýra og halda tónleika hér
og þar. Ég þori að fullyrða að 95
prósent þeirra sem ég hitti á ferðum mínum um landið voru gott
fólk og fordómalaust. Það vantaði
aftur á móti upplýsingar og
fræðslu. Þegar ég kom á staðinn
mætti fólk mér oftast með þögn
og varúð, þó að stundum hafi einn
og einn ráðist að mér með látum.
Megnið af þessu fólki fór varlega
í byrjun en gaf mér tækifæri. Svo
komu frá þeim setningar á borð
við: „Þú ert öðruvísi en ég hélt að
þú værir.“ Þá vissi ég að ég var að
ná árangri með starfi mínu.
Þannig hefur grunnurinn að mínu
starfi verið. Áhugaleikhúsið fjármagnaði tónleikahaldið lengi
framan af og þannig gat ég haldið
uppi minni mannréttindabaráttu.“
Listin hefur því verið góður
miðill fyrir boðskap Harðar og
hefur, ásamt þrautseigju og góðri
framkomu, reynst lykillinn að því
að ná til fólks. „Ég hélt oft tónleika jafnvel þótt enginn keypti
sig inn. Ég hef stundum bent á það
að þó að húsvörðurinn hafi verið
eina manneskjan sem var viðstödd, þá spilaði ég bara fyrir hús-

vörðinn. Svo næst þegar ég kom
að spila þá kom húsvörðurinn
kannski aftur og tók með sér vini
sína. Baráttan hefur því byggt á
óendanlegri þolinmæði, enda fæ
ég oft að heyra hvað ég er þolinmóður. En maður verður að reyna
að skilja fólk; þú lemur fólk ekki í
hausinn af því að það veit ekki
hvað þú ert að tala um heldur sest
þú niður með því og ræðir við það
svo báðir njóti góðs af.“

Allir hafa afstöðu
Þó að nokkuð hafi dregið úr fordómum gagnvart samkynhneigðum á undanförnum áratugum
virðast annars konar fordómar
sífellt verða sýnilegri, til að
mynda þeir sem beinast gegn innflytjendum. Herði þykir þó eðlilegt að allir hafi sína skoðun á
málunum og að fólk sé ekki alltaf
sammála. „Ég forðast sjálfur að
nota orðið fordómar; allar manneskjur hafa tiltekna afstöðu. Ég er
búinn að benda á það allan minn
feril að það að grípa til ákveðinna
varna eru einfaldlega eðlileg viðbrögð við því að kynnast einhverju framandi. En það á ekki að
umbera mannvonsku, hatur og
afneitun á þekkingu sem lífsviðhorf. Manneskjum sem telja sig
ofar öðru fólki vegna trúarviðhorfs og ástundar ofsóknir á ekki
að veita neina virðingu. Það er
einfaldlega rangt í alla staði að
útiloka, ofsækja og niðra aðra
mannesku eða þjóðfélagshóp.
Slíkt á ekki undir neinum kringumstæðum að líðast. Aldrei.“
En hvernig væri best, að mati
Harðar, að stemma stigu við hvers
konar fordómum í samfélaginu?
„Með því að upplýsa og fræða og
ræða. Börnin eru bergmál fullorðna fólksins. Því fannst mér það
skipta mestu máli á sínum tíma að
stofna Samtökin 78 og virkja
þannig fleiri í að berjast fyrir
réttindum samkynhneigðra. Það
er svo mikilvægt að standa ekki
bara einn í svona baráttu eins og
ég var búinn að gera þá í nokkur
ár.“
Tónleikar fram undan
Þó svo að nokkuð hafi hægt á tónleikastarfseminni hjá Herði vegna
veikinda stefnir hann að tónleikahaldi þegar í næstu viku. „Ég er
að undirbúa svokallaða kertaljósatónleika sem ég hef lengi haldið á
þessum árstíma. Næstkomandi

HÖRÐUR TORFASON Hefur svo áratugum skiptir unnið að því að vekja athygli á mál-

efnum og réttindum samkynhneigðra og annarra minnihlutahópa.

þriðjudagskvöld held ég slíka tónleika í Borgarleikhúsinu og mun á
þeim fjalla um ástina. Ég fékk vel
rökstudda áskorun frá föstum
tónleikagesti um að taka ástarsöngva mína fyrir á tónleikum og
þegar ég fór að skoða málin sá ég
að ég á mikið af slíkum söngvum.
Eðlilega, því ástin er alls staðar í
lífinu og á sér mörg andlit og er
því söngvaskáldum óþrjótandi
uppspretta efnis.“ Auk tónleikahalds er Hörður einnig að vinna
að ævisögu sinni í samstarfi við
Ævar Örn Jósepsson og er því
með mörg járn í eldinum.
Það væri þó vart við hæfi að
ljúka samtali við jafn einarðan
baráttumann fyrir mannréttindum og Hörð á öðru en pólitískum
nótum. Talið berst að aðstæðum
aldraðra, sem Herði þykir ábótavant. „Ég hef séð um háaldraðan

Halldór Bergþórsson
Viðskipavinur Glitnis
Endurgreiðsla

föður minn í nokkur ár. Það er
gríðarlega mikil vinna að sjá um
aldrað foreldri sem treystir á
mann. Þar er mikla fegurð og mikinn þroska að finna. En illa er
komið fyrir þeim sem eru aldraðir og eiga engan að, aðstæður
þeirra eru afar dapurlegar. Þegar
maður verður vitni að slíku langar mann til að sparka öllum stjórnmálamönnum langt út í hafsauga.
Fólk er oft að hnýta í mig fyrir að
vera duglegur að mótmæla en
mér finnst skipta máli að vera
sýnilegt atkvæði og láta í sér
heyra ef maður er ósáttur. Með
því sýnir maður að manni er ekki
sama. Manni á ekki að vera sama
um borgina sína, landið sitt eða
meðborgara sína, sjálfan sig eða
hvernig stjórnmálamenn haga
sér. Um það snýst málið. Mótmæli
eru umhyggja.“

Ingveldur Finnsdóttir
Viðskipavinur Glitnis
Endurgreiðsla

www.glitnir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

DÆMI UM
ENDURGREIÐSLU
Viðskiptavinur
í Vildarþjónustu Glitnis með
11,4 milljóna kr. óverðtryggt
skuldabréfalán og með
220.000 kr. tryggingariðgjald
í Stofni hjá Sjóvá fær samtals
85.000 kr. endurgreiddar.

ENDURGREIÐSLA ÁRSINS 2007
Viðskiptavinir Glitnis geta glaðst því að bankinn endurgreiðir
þeim nú á annað hundrað milljónir króna vegna ársins 2007!
Þeir heppnu eru annars vegar skilvísir viðskiptavinir í Vildarþjónustu Glitnis sem fá endurgreidda vexti skuldabréfalána*
og hins vegar þeir sem eru í Vildarklúbbi Glitnis og í Stofni
hjá Sjóvá. Þeir fá viðbótarendurgreiðslu af tryggingariðgjöldum
í formi Glitnispunkta.
Kynntu þér endurgreiðslur á www.glitnir.is.
www.glitnir.is

*Gildir ekki um verðtryggð húsnæðislán með föstum vöxtum

www.glitnir.is
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 440
Velta: 7.332 milljónir

OMX ÍSLAND 15
4.887
-0,21%
MESTA HÆKKUN

MESTA LÆKKUN

EIMSKIPAFÉLAGIÐ +2,22%
FØROYA BANKI
+2,19%
ALFESCA
+0,76%

BAKKAVÖR
ATLANTIC AIR.
365

-2,52%
-1,36%
-1,28%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 8,16 +0,49% ... Bakkavör
40,65 -2,52% ... Eimskipafélagið 29,90 +2,22% ... Exista 12,05
-0,33% ... FL Group 9,45 -1,15% ... Glitnir 16,95 -0,29% ... Icelandair
25,20 +0,27% ... Kaupþing 731,00 +0,27% ... Landsbankinn 26,80
-0,37% ... Marel 91,00 -0,33% ... SPRON 5,42 +0,19% ... StraumurBurðarás 11,77 -0,68% ... Teymi 5,20 -0,57% ... Össur 92,50 +0,00%

Umsjón:

nánar á visir.is

Skjálfti á 19. bjórdegi

Þriðjungur til Danmerkur

Í dag eru liðin nítján ár frá því sala á bjór var
heimiluð á ný hér á landi og látið var af drykkju
bjórlíkis, en svo nefndist görótt blanda vodka,
eða annars spíra, pilsners og mögulega maltöls. Í tilefni af þessum
tímamótum er í dag markaðssett af túndru Suðurlandsundirlendis ný bjórtegund
sem nefnist Skjálfti. Skjálfti er
fimm prósent að áfengisstyrkleika og kynntur
undir þeirri yfirskrift
að „skjálfti upp á
5 á Richter skeki
landið“. Framleiðandi bjórsins er
Ölvisholt brugghús í Ölvisholti í
Flóa.

„Viðtökurnar hafa verið frábærar og við vonum
að það verði eins þegar bjórinn er kominn á
almennan markað,“ segir Bjarni Einarsson, framkvæmdastjóri Ölvisholts, en hér til hliðar má sjá Jón Elías Gunnlaugsson,
stjórnarformann Ölvisholts, og Árna
M. Mathiesen, fjármálaráðherra og
æðsta yfirmann ÁTVR, skála eftir
að fyrstu Skjálftaflöskurnar runnu
af færibandinu. Framleiða
á 300 þúsund lítra á ári
til að byrja með og þar
af fer þriðjungur í sölu
í Danmörku, undir
merkjum Gourmetbryggeriet A/S í
Hróarskeldu.

Stórkaupmenn deila um stefnu
uð hagsmunasamtök,“ segir
Stjórn Félags íslenskra stórhann og bendir á að innan
kaupmanna (FÍS) er klofin í
SVÞ séu jafnólík fyrirtæki
afstöðu sinni um hvort samog 365, RÚV, flutningafyrireina beri félagið Samtökum
tæki á borð við Eimskip og
verslunar og þjónustu (SVÞ).
Samskip, auk lögmannsstofa
Innan FÍS er hart deilt um
og fleiri fyrirtækja. Þótt fyrmálið, en félagsmenn kjósa
irtækin innan SVÞ séu góð
um framhaldið á aðalfundi
og gild segist hann óttast að
eftir viku.
BIRGIR RAFN
rödd fyrirtækja, svo sem í
Birgir Rafn Jónsson, fram- JÓNSSON
heildsölu, sem þjónusti
kvæmdastjóri Kjarans ehf.,
önnur fyrirtæki (businesssem er fyrrverandi formaðto-business), hverfi í stærri samur FÍS og sat í stjórn samtakanna í
tökum.
um áratug, segist ekki geta skrifað
upp á fullyrðingar um að með sam„Hin hliðin er svo þessi blanda af
einingu verði til „einhver langþráðstærð fyrirtækja. Okkar fyrirtæki
ur sameinaður vettvangur“ fyrireru minni og meðalstór, líkt og
tækja í verslun. „Þetta er nefnilega
algengt er í verslun, en í SVÞ eru
ekki félag verslunar heldur blöndöll stærstu fyrirtæki landsins.

Tuttugu stærstu fyrirtækin þar
hafa meira atkvæðavægi en öll 200
fyrirtækin sem eru í FÍS þannig að
við
gjörsamlega
drukknum,“
bendir hann á.
Á seinni hluta síðasta árs varð
ljóst að stjórn FÍS var klofin í
afstöðu sinni til sameiningar við
SVÞ, þrír stjórnarmenn með og
þrír á móti. Þá voru blásnar af viðræður sem verið höfðu í gangi um
sameiningu félaganna. Nú liggur
fyrir aðalfundi FÍS, 7. mars, tillaga
um að leggja félagið niður og hefja
á ný viðræður um sameiningu við
SVÞ. „Eðlilegra væri að einstök
fyrirtæki færðu sig bara yfir í hitt
félagið ef þau finna sig ekki innan
FÍS,“ segir Birgir.
- óká

La Marina
Kæri Sumarbústaðaeigandi á Spáni

Erum að senda stórann gám til Spánar á La Marina svæðið
Það er ennþá pláss fyrir 4 potta.
Það eru spes verð í gangi fyrir þessa einu sendingu.
ATH!! Opin alla helgina.
Laugardag 10.00-16.00
Sunnudag 12.00-16.00

MARKAÐSPUNKTAR

Peningaskápurinn ...

Ath: Það þarf ekki að greiða
24,5% vsk af vörunni hérna
þar sem um útﬂutning er að ræða.

Arctic Spas Faxafeni 9
Sími: 554 7755 www.arcticspas.is

Ákveðið var á aðalfundi Existu í fyrradag að greiða ekki út arð vegna síðasta árs þrátt fyrir hagnað upp á 50
milljarða króna. Lýður Guðmundsson
stjórnarformaður sagði ekki útilokað
að ákvörðunin yrði endurskoðuð
bötnuðu aðstæður á fjármálamörkuðum síðar á árinu.
Heimsmarkaðsverð á hráolíu fór í
rúma 103 dali á tunnu í Bandaríkjunum í gær og hafði aldrei verið
hærra. Áframhaldandi lækkun á gengi
Bandaríkjadals skýrir verðhækkunina
að mestu.
Einkaneysla jókst um 0,4 prósent
í Bandaríkjunum í janúar. Þetta er
nokkru yfir væntingum. Sé horft til
verðbólguþróunar á sama tíma er
aukningin engin og þykir auka líkurnar á stöðnun í efnahagslífinu.

LÁNSHÆFISEINKUNN BANKANNA TIL LANGS TÍMA
Kaupþing
febrúar 2008
apríl 2007
febrúar 2007
ágúst 2006

A1
Aa3
Aaa
A1

Glitnir
febrúar 2008
apríl 2007
febrúar 2007
maí 2005

A2
Aa3
Aaa
A1

Landsbanki
febrúar 2008 A2
apríl 2007
Aa3
febrúar 2007 Aaa
mars 2005
A2

MOODY‘S-KVARÐINN
Aaa:
Hæsta einkunn Moody‘s.
Lánaáhætta talin hverfandi.
Aa1, Aa2, Aa3
Skuldbindingar mjög traustar.
Lánaáhætta talin mjög lítil.
A1, A2, A3
Skuldbindingar yfir meðallagi traustar.
Lánaáhætta lítil.
Baa1, Baa2, Baa3 Skuldbindingar í meðallagi traustar.
Lánaáhætta nokkur.

Staða Kaupþings
kom á óvart
Það kom á óvart að lánshæfiseinkunn Kaupþings
lækkaði ekki eins mikið og
hinna bankanna. Það er á
skjön við skoðun margra
og skuldatryggingarálag
Kaupþings hefur aldrei
verið hærra.
Það kom mörgum á óvart að langtíma lánshæfiseinkunn Kaupþings
lækkaði ekki um tvo flokka hjá
alþjóðlega
matsfyrirtækinu
Moody‘s eins og varð í tilfelli
Landsbankans og Glitni. Eftir boðaða endurskoðun áttu allir von á
því að einkunnir bankanna myndu
lækka. En fáir töldu Kaupþing
standa eitthvað betur að vígi en til
dæmis Landsbankinn, sem hefur
metið stöðu sína mjög sterka, sérstaklega ef tekið er mið af svokölluðu skuldatryggingarálagi. Þar
hefur Landsbankinn notið hagstæðustu kjara allra íslensku
bankanna.
Í
skuldatryggingarálaginu
endurspeglast mat sérfræðinga á
að bankinn (lántakinn) geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar.
Skuldatrygging er trygging lánveitenda og telji hann meiri líkur
á vanefndum á lánasamningi
hækkar álagið á skuldatryggingunni.

Sérstaða Kaupþings
Nokkrar ástæður ráða því helst að
Kaupþing lækkar ekki um tvo
flokka eins og Landsbankinn og
Glitnir. Þeirra mikilvægust er að
bankinn hefur dreifðari áhættugrunn. Tekjumöguleikar bankans
eru meiri og víðfeðmari, sem er
mikilvægt í samdrætti og minni
umsvifum. Staða bankans er góð í
Bretlandi og Skandinavíu. Það
gerir bankanum mögulegt að
vinna gegn hugsanlegu tekjutapi
sem fylgir færri og smærri verkefnum í náinni framtíð. Það má
segja að Kaupþing njóti þess núna
að hafa verið umfangsmikið á
erlendri grund.
Þá hafði það jákvæð áhrif að
hætt var við kaupin á hollenska
bankanum NIBC. Það hefði klárlega dregið úr fjárhagslegum
styrk bankans enda hefur Kaupþing verið í endurmati hjá Moody‘s
frá því í fyrrahaust þegar tilkynnt
var um kaupin.
Umdeilt er hvort tilkynning um
sölu eigna Singer & Friedlander í
Bretlandi hafi haft mikil áhrif á
þessar niðurstöður. Það er ljóst að

gangi þau áform eftir losar Kaupþing um 130 milljarða, sem léttir á
fjármögnun bankans. Það skiptir
miklu máli í því árferði sem ríkir
á lánsfjármarkaði þar sem peningar til fjármögnunar eru mjög
dýrir, sérstaklega hjá Kaupþingi
með hátt skuldatryggingarálag.

Galinn munur á bönkunum
Viðmælandi Fréttablaðsins taldi
galið að gera þennan greinarmun
á íslensku bönkunum, sérstaklega
þegar kæmi að mati markaðarins
á stöðu Landsbankans. Var jafnvel
gengið svo langt að segja að lánshæfiseinkunn Moody‘s skipti ekki
eins miklu máli og áður. Matsfyrirtækið hefði misst trúverðugleika þegar það hækkaði lánshæfiseinkunn allra bankanna í kjölfar
breyttrar aðferðarfræði.
Nýja aðferðafræðin gekk út á að
endurmeta áhrif ríkisaðstoðar,
Seðlabankans, til að forða bönkum
frá gjaldþroti til þess að vernda
fjármálakerfi í viðkomandi landi
frá hruni. Moody‘s varð fyrir
harðri gagnrýni fyrir þessa
aðferðafræði og er nú að hörfa
frá
Í apríl í fyrra voru allir íslensku
bankarnir í kjölfarið lækkaðir um
þrjá flokka, fóru úr Aaa í Aa3 (sjá
töflu). Þrýstingur á frekari lækkun hefur vaxið síðustu mánuði,
sem varð til þeirrar niðurstöðu
sem Moody‘s kynnti í fyrradag.
Stuðningur ríkisins ítrekaður
Á símafundi í gær ítrekuðu samt
sérfræðingar Moody‘s að ríkið
gæti komið til hjálpar ef íslensku
bankarnir lentu í vandræðum. Það
væru miklar líkur til þess og
Seðlabankinn hefði burði til þess.
Vægi þessa þáttar skiptir þó minna
máli í heildareinkunn en hann
gerði í febrúar 2007 þegar allir
bankarnir fengu Aaa í einkunn.
Skuldatryggingarálag
allra
bankanna hækkaði í gær. Frá því á
fimmtudagsmorgun til gærmorguns hækkaði álag á Landsbankann
um 65 punkta, 35 punkta á Kaupþing og 30 punkta á Glitni. Landsbankinn er þó enn með lægsta
álagið, um 480 punkta, Glitnir með
670 punkta og Kaupþing með 715.
Það hefur aldrei verið hærra.
Fulltrúar allra bankanna eru
ánægðir með að ákveðinni óvissu
hafi verið eytt. Lausafjárstaða
bankanna sé viðunandi og nú sé
verkefni að tryggja traustan
rekstur íslenskra fjármálafyrirtækja.
bjorgvin@frettabladid.is
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„Hér mátti heyra eina af þessum venjubundnu
ræðum Vinstri grænna sem í stuttu máli eru þannig
að þeir eru á móti málinu alveg sama hvað lagt er til
og alveg sama hversu langt er gengið til móts við
þeirra sjónarmið og þegar þeir geta ekki lengur
staðið gegn framgangi máls leggja þeir til að málinu
verði frestað og sett í allsherjar-, ítarlega, heildstæða skoðun og úttekt.“
Kristinn H. Gunnarsson, Frjálslynda flokknum
„Frú forseti. Þessi andsvör háttvirts þingmanns eru
ekki þess virði að ég fari í umræðu um þau.“
Atli Gíslason, VG

stjornmal@frettabladid.is

nánar á visir.is

Unnið í níu mánuði að lækkun lyfjaverðs
lyfjaverðs. Spurði hann sérstaklega út í loforð um afnám virðisaukaskatts af lyfjum.
Guðlaugur sagði æskilegt og
mikilvægt að lækka þann skatt en
að fleiri þyrftu að koma að þeirri
ákvörðun en bara hann. Birki fannst
þau svör heldur rýr og innti ráðherra eftir afdráttarlausari yfirlýsingum. Þær fékk hann ekki.

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra upplýsti á Alþingi á
fimmtudag að hann hefði unnið að
því í níu mánuði að lækka verð á
lyfjum; sem sagt allar götur frá því
hann varð ráðherra.
Enn hefur ekkert gerst – lyfjaverð er óbreytt.
Guðlaugur upplýsti að ástæður
þess væru að málið væri vandasamt
enda giltu aðrar reglur um lyf en
aðrar vörur á evrópska efnahagssvæðinu. Hins vegar styttist í að
hann legði fram frumvarp í þinginu
sem miðaði að því að opna markaðinn og auka samkeppnina.
Birkir Jón Jónsson Framsóknarflokki spurði Guðlaug út í málið og
hermdi upp á hann fögur orð úr
kosningabaráttunni um lækkun

SETIÐ UNDIR UMRÆÐUM Á myndinni má
meðal annars sjá Ragnheiði Elínu Árnadóttur og Gunnar Svavarsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

VIKA Í PÓLITÍK
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

Vináttulandsleikur
Eftir fundi Geirs H. Haarde með fimm
kommisörum Evrópusambandsins á miðvikudag hefur afstaða hans til Evrópumála
ekki breyst. Ekkert kom fram á fundunum
fimm sem breytir skoðunum hans. Aðild er
enn ekki á dagskrá.
En bjóst einhver við því í alvöru að Geir
kæmi út úr Berlaymont og lýsti því yfir að
hann hefði skipt um skoðun? Varla. En
kannski einhver hafi vonað það – svona
innst inni. Suma dauðlangar í Evrópusambandið.
Samfylkingin er í þeim hópi. Flokkurinn
vill að Ísland sæki um aðild og hefji viðræður þar að lútandi. Sjálfstæðisflokkurinn telur
hins vegar aðild ekki þjóna hagsmunum
þjóðarinnar eins og málum er háttað. Þessi
gjá er brúuð í stjórnarsáttmálanum með því
að segja skýrslu Evrópunefndar grundvöll
nánari athugunar á hvernig hagsmunum Íslendinga verði í framtíðinni best
borgið gagnvart Evrópusambandinu. Einnig með að koma á fót nefnd sem
á að fylgjast með þróun mála í Evrópu og leggja mat á breytingar út frá
hagsmunum Íslendinga. Sú nefnd tekur senn til starfa.
Þetta þýðir ekki óbreytt ástand. Það á að skoða málin. Og þingmenn
Samfylkingarinnar mega og eiga að halda skoðunum sínum á lofti. Enda
hafa þær engin áhrif á daglega starfsemi í höfuðstöðvunum í Belgíu. Þar
vita menn að á Íslandi er samsteypustjórn og að í samsteypustjórnum
kunna að ríkja ólík sjónarmið.
Það er svo rétt að halda því til haga að Geir fór ekki til Brussel til að láta
Barroso og félaga reyna að sannfæra sig um ágæti þess að Ísland gerist
aðili. Heimsóknin var farin til að treysta ágætt samband Íslands og ESB.
Þetta var vináttulandsleikur. Ekkert meira og ekkert minna. Það varð markalaust jafntefli og eins og sæmir skiptust liðin á treyjum að leik loknum.

RJÓMINN ER EKKI Í BOÐI EINN OG SÉR Geir H. Haarde forsætisráðherra og José Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar

Evrópusambandsins, ræddu samskiptin á fundi í Brussel á miðvikudag.

FRÉTTABLAÐIÐ/BÞS

Kakan öll eða ekki neitt
Hafi einhver vonast eftir
að Evrópusambandið væri
til í að leyfa Íslendingum
að taka upp evru en standa
utan sambandsins getur sá
hinn sami hætt að láta sig
dreyma. Það er ekki í boði.
José Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins, hefur endanlega afgreitt
málið. Eftir fund þeirra Geirs H.

www.forlagid.is

Haarde forsætisráðherra í höfuðstöðvum sambandsins í Brussel á
miðvikudag sagði hann upptöku
evru aðeins á færi aðildarríkja
ESB.
„Það eru ákveðnir skilmálar
fyrir því að fá að taka þátt í þessu
evrusamstarfi og menn geta ekki
fleytt rjómann ofan af því með einhliða ákvörðunum. Það er alveg
skýrt og ef eitthvað er, enn skýrara
en það var áður en við komum
hingað,“ sagði Geir við íslenska
blaðamenn eftir fundi með fimm af
helstu forvígismönnum Evrópusambandsins.
„Það er ljóst að umræðan heima
var á villigötum fyrir viðskiptaþingið og það er staðfest hér af
öllum að við myndum lenda í pólitískum vandræðum gagnvart Evrópusambandinu ef okkur dytti í hug
að taka upp evruna einhliða,“ sagði
Geir og útskýrði að slík pólitísk
vandræði gætu falist í vandræðum
í kringum samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og Schengen.
„Þeir gætu lagt stein í okkar götu.“
Á fundinum með Barroso var
rætt um sjávarútvegsmál en sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins
er til endurskoðunar. Skýrði hann
frá því að sambandið gæti hugsað
sér að líta til íslenska fiskveiðistjórnunarkerfisins við þá vinnu.
Geir sagði ekki undan neinu að
kvarta í samskiptunum við Evrópusambandið sem fara fram í
gegnum EES og Schengen. Það hafi
enda ekki verið ástæða funda hans
heldur væru þeir hluti af pólitísku
samstarfi við ESB.

Auk þess að ræða við Barroso
hitti Geir Javier Solana, utanríkismálastjóra ráðherraráðsins, Benitu Ferrero-Waldner, framkvæmdastjóra á sviði utanríkismála,
Joaquín Almunia, framkvæmdastjóra á sviði efnahags- og peningamála og Olli Rehn, framkvæmdastjóra á sviði stækkunarmála.
Fundarefnin voru jafnan samskipti
Íslands og Evrópusambandsins,
staða efnahagsmála á Íslandi og
ýmis alþjóðamál.
Í ljósi þess að ekkert var rætt
um mögulega aðild Íslands að
sambandinu var Geir spurður
hvort ekki hefði verið rétt að tæpa
á slíkum málum, til dæmis til að fá
að vita hve langan tíma aðildarviðræður gætu tekið. Geir svaraði
því neitandi. „Það á ekki að vera
að gefa undir fótinn með hluti sem
eru ekki á dagskrá,“ sagði hann og
bætti við að það lægi ljóst fyrir
hvernig ferlið gengur fyrir sig
auk þess sem Ísland hafi þegar
tekið upp stóra kafla úr Evrópusambandssamningnum með aðild
að EES-samningnum.
Í ferðinni ræddi Geir einnig við
starfsbræður sína í Lúxemborg og
Belgíu. Á þeim fundum kom meðal
annars í ljós að hvorugt ríkið ætlar
að greiða Íslandi atkvæði í kosningu til öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna; bæði hafi heitið Austurríkismönnum og Tyrkjum atkvæði
sín. „Við erum auðvitað vonsviknir
yfir þessu, sérstaklega með Lúxemborg því það er land sem við höfum
átt mikið og gott samstarf við,“
sagði Geir.
- bþs

FÁNARNIR HVER AF ÖÐRUM Úr anddyri höfuðstöðva ráðherraráðs Evrópusambands-

ins í Brussel.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Það vilja allir valdið hafa.

Varist á báða bóga
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

D

ómarar hér á landi, og þá sérstaklega hæstaréttardómarar, hafa þurft að verjast tvenns konar gagnrýni af hendi núverandi dómsmálaráðherra. Annars
vegar er það núverandi deila um það hvort dómarar séu að seilast um of inn á yfirráðasvæði framkvæmdavaldsins. Þetta á að gerast með þeim hætti að dómarar,
og þarf af leiðandi dómsvaldið, vilji hafa um of að segja um ráðningar annarra dómara.
Hins vegar er það eldri og alþjóðlegri deila, sem snýr að því
hvort dómarar séu að seilast um of inn á yfirráðsvæði löggjafavaldsins. Það myndu þeir gera með lagatúlkun sinni í dómsniðurstöðu sem færi lengra en lögin gefa til kynna. Svo langt í
raun að þeir séu ekki í raun lengur að túlka lögin í úrskurðum
sínum, heldur skrifa ný lög.
Sum lög virðast þannig að það sé nauðsynlegt að þau séu opnari
fyrir lagatúlkun en önnur lög. Má þar til dæmis nefna stjórnarskrárbundin mannréttindi og mannréttindasáttmála. Á sama
tíma verða til deilur um túlkanir á slíkum lögum, eins og sést
hefur á umræðu um dómaþróun Mannréttindadómstóls Evrópu.
Hætta er á að dómstólarnir fari inn á svið löggjafans í lagatúlkun
sinni á óskýrum og ónákvæmum lagatexta, sem hluti mannréttindatexta er óhjákvæmilega. Það er ekki hægt að setja nákvæma
útlistun á því hvað það þýðir til dæmis að allir skuli vera jafnir
fyrir lögum og njóta mannréttinda og hvað í því felst fyrir dómstólana. Að þessu leyti má segja að nauðsynleg aðkoma dómstóla
vegna mannréttindamála, auk friðhelginnar sem mannréttindi
njóta, gangi jafnvel of langt í að takmarka vald löggjafans.
Þegar rætt hefur verið um þrískiptingu ríkisvaldsins hér á
landi, og stöðu hvers meiðs þess, sýnist flestum að staða framkvæmdavaldsins sé í raun of sterk. Gert er ráð fyrir þeirri
meginreglu að löggjafinn semji lögin, framkvæmdavaldið framkvæmi lögin og dómsvaldið skeri úr um hvort lögum hafi verið
framfylgt.
Þeir sem telja að framkvæmdavaldið sé hér heldur sterkt
benda á að raunverulegt valdsvið framkvæmdavaldsins sé æði
sterkt miðað við löggjafarvaldið, þrátt fyrir að ríkið kallist þingræðisríki. Þetta megi meðal annars sjá á því að nánast öll framlögð frumvörp eru stjórnarfrumvörp. Nánast öll lög sem samþykkt eru voru stjórnarfrumvörp. Það er ekki þar með sagt að
alþingismenn, hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu,
geti ekki haft áhrif til breytinga á frumvörp, sérstaklega innan
þeirra nefna sem þeir starfa í á þingi. Það breytir því ekki að
frumkvæðið að nánast öllum lögum sem samþykkt eru hér á
landi kemur frá framkvæmdavaldinu.
Með það í huga er kannski hægt að velta fyrir sér hvort varðstaða löggjafarvaldsins gagnvart dómsvaldinu í því hversu langt
þeir megi eða eigi að ganga í lagatúlkun sé í raun varðstaða löggjafans eða framkvæmdavaldsins til að verja þann lagatexta
sem það samdi.
Hvort sem það er framkvæmdavaldið eða löggjafarvaldið sem
leggur til lagatextann er eðlilegt að gera þá kröfu að textinn sé
sæmilega skýr og að dómarar þurfi ekki að leggjast í mikla rannsóknar- og túlkunarvinnu til að komast að niðurstöðu um meiningu þeirra. Lögin geta þó aldrei orðið það skýr að aldrei komi til
túlkun dómara.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís
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Enn ein ferjan
Sagt var frá því í vikunni að árið 2006
seldi ríkið Sæferðum ferjuna Baldur
fyrir tæpar 38 milljónir, án þess að
auglýsa hana til sölu. Stuttu síðar
seldu Sæferðir ferjuna fyrir hundrað
milljónir. Meðal ráðgjafa Sæferða
voru Einar Hermannsson og Navís,
þeir sömu og voru Vegagerðinni
innan handar þegar Grímseyjarferjan
var keypt. Þótt það klúður hafi
verið á ábyrgð Sturlu Böðvarssonar reyndi Kristján Möller
samgönguráðherra að
bjarga málinu í horn með
því að skella skuldinni á
Einar. Það mistókst.
Kristján heggur
ekki í sama
knérunn í þetta
sinn og hefur

greinilega lítinn áhuga á að sitja aftur
uppi með óhreina tauið frá Sturlu.
Þess í stað heldur hann til á kontór
bæjarstjórans í Kópavogi og maular
snúða með góðri samvisku.

Loksins góðar fréttir
Það kom að því að Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra fengi tilefni
til að flytja góðar fréttir – ekki aðeins
eina heldur tvær. Á miðvikudag voru
loðnuveiðar heimilaðar á ný
og í gær gaf ráðherra
leyfi fyrir rækjuveiðum í Arnarfirði. Eftir
hver ótíðindin á fætur
öðrum hefur sjálfsagt
heyrst siguröskur
á skrifstofu
sjávarútvegsráðherra

þegar góðar fréttir rak loks á fjörur
hans.

VG gengur menntaveginn
Ung vinstri græn halda stjórnmálaskóla
fyrir ungt fólk á Akureyri í dag. Skólinn
hefst klukkan 11 með erindi Steingríms
J. Sigfússonar um stofnun og sögu
hreyfingarinnar. Á hádegishléi verður
svöngum róttæklingum boðið upp á
pitsur. Klukkan 13 hefst skólastarf að
nýju. Þá verður fjallað um stefnu VG
og UVG, ungt fólk í pólitík og fundi og
mótmæli. Líklega er Vinstrihreyfingin
– grænt framboð eini stjórnmálaflokkurinn sem býður upp á skipulagða
kennslu í mótmælum. Sem bendir til
að ungliðahreyfing VG búi
sig undir áframhaldandi
stjórnarandstöðu.
bergsteinn@frettabladid.is

Hitað upp fyrir ESB
H

álf Reykjavík var mætt til
Brussel á þriðjudagskvöldið. Hjaltalín lék fyrir skrafi á
opnun íslensku menningarhátíðarinnar, Iceland on the Edge, í
Bozar-listamiðstöðinni, einhverju mesta húsbákni sem
undirritaður hefur villst inn í, og
gestir gleyptu í sig hangikjötstartar og hákarl au vin brulé.
Þrjár íslenskar sýningar voru
opnaðar sama kvöldið og tveir
íslenskir ráðherrar voru mættir,
annar þeirra í fylgd tveggja
lífvarða frá Evrópusambandinu.
Íslensk menningarinnrás í
Brussel var hafin, með pomp og
pragt, myndlistar-, leik- og
kvikmyndasýningum, tónleikum
og upplestrum, og þrotlausri
fjölmiðlaumfjöllun um Ísland og
íslenska menningu. Tuttugu
belgískir blaðamenn höfðu mætt
á skerið síðastliðið haust og
spurt mannskapinn úr spjörum.
Glæsilegt verkefni fór vel af
stað. Allir sem veitingum gátu
valdið voru mættir, með sitt
„voila!“ og „ca veut dire“, og
ráku sín konunglegu nef upp í
landans geð og sín þaulæfðu
augu inn fyrir fossatjöld Rúríar,
að ljósmyndum Spessa og Kela,
og myndböndum Ragga Kjartans
og Gjörningaklúbbsins. Málarameistarar vorir, Kjarval,
Davíðsson og Guðni urðu því
miður eilítið hornreka í þessu
samhengi, hengdir upp á
furðulegum og alltof litlum
gangi lengst uppi á lofti.

Sigling sígandi og hæg
Samkvæmt fréttum nýtti
forsætisráðherra ferðina til
funda með forkólfum Evrópusambandsins. Sú staðreynd
styrkti grun sem listamenn
höfðu leikið sér með í vélinni
fyrr um daginn: Hvers vegna
Brussel? Jú, er ekki verið að hita
upp fyrir aðildarumsókn að
ESB?

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Útrás
Íslenski menningarherinn er
sendur inn til að fitla við menn
og kitla konur svo þau mæti
hlæjandi mjúk að samningaborði
þegar þar að kemur. „Þegar þar
að kemur“ virðist hins vegar
óþarflega langt undan. Þeir
sjálfstæðismenn sem spurðir
voru hæfilega kæruleysislegra
spurninga á opnun svöruðu æstir
sem einn að málið væri ekki á
dagskrá. Ekki einu sinni á
menningardagskrá. Annaðhvort
stefnir því í íhaldsstjórn XD og
VG á komandi árum, með allt í
bakkgír og enn hærri vöxtum,
eða Sjálfstæðisflokkurinn mun
sætta sig við verðandi hlut og
halda áfram innrásinni í Brussel.
Líklega benda krampakennd
viðbrögð sjalla til þess að málið
sé eldfimt í þeirra flokki,
annaðhvort það eða formaðurinn
hefur þegar ákveðið sig og
enginn má segja frá því.
Síðari möguleikinn er reyndar í
anda hins hófstillta forsætisráðherra. Hans sigling er sígandi
hæg og varkár en virðist þó alltaf
skila málum í höfn. Það hvarflar
að manni að Geir hafi fyrir
Íslands hönd þegar ákveðið að
sækja um inngöngu í ESB, en bíði
eftir því að umræðan heltaki
flokkinn og málið verði sjálfsagt.
Samkvæmt öllum teiknum virðist
það ætla að verða fyrr en síðar.

Hvar er gengið inn?
Þá er bara spurning HVAR
gengið er inn í ESB. Hin marg-

slungna Brussel lumar á
mörgum hurðum og anddyrum
en ekki fundum við Halldór
Guðmundsson innganginn í
Evrópusambandið á rölti okkar
um miðbæinn. Hann var enda
truflaður nokkrum sinnum af
blaðamönnum heima sem vildu
vita allt um þá gleðifrétt sem
braust út þennan dag þess efnis
að Ísland verði fókusland á
Bókamessunni í Frankfurt 2011.
Að sögn diplómata hafa þýskir
messumenn gengið á eftir okkur
með grasið í skónum um árabil
en það þurfti þýskumælandi
handboltakonu með keppnisskap
á ráðherrastól og ögn nútímalegri samstarfsflokk til að skilja
mikilvægi málsins; að það er
hægt að sækja fram völlinn með
annað en bolta í hönd.
Til hamingju, Ísland. Annar
kafli útrásar er því hafinn. Þeim
fyrsta lauk með viðskiptamönnum inni á klósetti að skoða sjálfa
sig í spegli. Minnisvarðar fyrsta
kaflans standa þó enn. Þetta er
skrifað á herbergi 810 á Hótel
Íslandi í Riga. Yfir skrifborðinu
hangir falleg ljósmynd af
Mývatni. Yfir rúminu vakir
Jökulsárlón. Á hæðinni fyrir
ofan standa ráðstefnusalirnir
Óðinn og Freyja og niðri í lobbíi
sýna klukkurnar tímann hér og
heima og út af Restaurant
Reykjavík ómar Friðrik Ómar.
Skrúfi maður frá baðkrananum
blasir við blátt vatn, á la Blue
Lagoon.
Út um gluggann blasir við
borg sem stendur föstum fótum í
ESB. Lettar eru um margt líkir
Íslendingum. Lítil þjóð með
stóra drauma og nýlendusögu á
bakinu. Sauðsvartur almúgi í
bland við bankamenn á Porschejeppum. Er ekki gott að vera í
EB? spyr ég mitt fólk. „Bæði
og“, segir það. „En það verður
bara gott þegar við fáum loksins
evruna.“

Notar þú ekki örugglega smokkinn?
en öruggt um gleðinnar dyr. Það er
ekki öfundsverð aðstaða að þurfa að
hringja í fyrrverandi bólfélaga og
segjast hafa greinst með kynsjúkdóm
og biðja þá um að fara í „tékk“, til
ynsjúkdómar eru stöðug ógn héröryggis. Né að gangast undir þær
lendis. Ástráður, Jafningjafræðslan
læknismeðferðir sem til þarf til að
í Reykjavík og FKB hafa því ákveðið að
losna við kynsjúkdóma.
blása til vitundarvakningar um notkun
Eitthvað er um að fólki finnist
smokksins.
smokkurinn feimnismál, finnist
Langalgengasta leiðin til að fá
óþægilegt að verða sér úti um hann og/
kynsjúkdóma er með því að stunda
eða ræða notkun hans við bólfélagann.
kynlíf. Með kynlífi á ég við munnmök,
HRUND
Þá má velta fyrir sér hvort manneskjan
endaþarmsmök og samfarir. Slímhúð
MAGNÚSDÓTTIR
sé nógu þroskuð til að stunda kynlíf og
við slímhúð. Einungis eru þekktar tvær
bera þá ábyrgð sem kynlíf krefst. Niðurstaðan
leiðir til að komast hjá kynsjúkdómasmiti;
er að stundi fólk kynlíf á annað borð og vilji
skírlífi eða að nota smokkinn, rétt. Ef smokkurkomast hjá kynsjúkdómum er eina ráðið að nota
inn rifnar, sem stundum gerist, getur kynsjúksmokkinn. Nota smokkinn, og vera ekki feiminn
dómasmit átt sér stað sem og þungun. Þegar og
að ræða þessi mál við bólfélagann. Og ef fólk
ef fólk stundar kynlíf með nýjum félaga getur
hyggst sleppa smokknum að fara, bæði, í
það ekki vitað hvort manneskjan er með kynkynsjúkdómapróf, til dæmis á göngudeild húðsjúkdóm.
og kynsjúkdóma eða hjá heimilislækni. Notar þú
Fólk getur borið með sér kynsjúkdóma án þess
ekki örugglega smokkinn?
að finna fyrir einkennum sjúkdómsins, jafnvel í
lengri tíma, og er því grunlausir smitberar. Gott
ráð er því að fara í kynsjúkdómarannsókn áður
Höfundur er félagi SEKS
en farið er að stunda óvarið kynlíf, ganga hægt
(Samtök einstaklinga um kynsjúkdóma).

UMRÆÐAN
Kynfræðsla

K

Ný sending!
Full búð af spennanndi vor-vörum

Laugavegi 53 • s. 552 3737
opið mánudag til föstudag 10-18
laugardag 10-17

Þú sparar 536 kr/kg

30%

afsláttur

1.250 kr/kg. áður 1.785 kr/kg.
Goða hunangsgrísakótilettur

Mexíkódagar

30%

afsláttur

30% afsláttur

af öllum Casa ﬁesta vörum

40%

Þú sparar 424 kr/kg

40%

afsláttur

afsláttur

299 kr/kg. áður 498 kr/kg.

Goða blandað hakk pre pc

Ísfugl veisluvængir

989 kr/kg.

279 kr/kg. áður 449 kr/kg.

Danpo kjúklingabringur

Vínber - Rauð

Hönnun: Víkurfréttir

635 kr/kg. áður 1.059 kr/kg.

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 28. febrúar. til 2. mars eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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Sunnudagsbíltúr
á meginlandi Evrópu
Í dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um baráttu lífs og dauða, hroka og stærilæti, nasistafangelsi, viðskipti við þýsku lögregluna og fagurt mannlíf í fögru umhverfi.
LAUGARDAGUR, 23. FEBRÚAR.

Auðmýkt og stærilæti

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar
FÖSTUDAGUR, 22. FEBRÚAR.

Stormur eða gjörningaveður?
Nýjustu fréttir frá Íslandi fjalla enn
um að Vilhjálmur ætli „að standa af
sér storminn“. „Gjörningaveður“
væri kannski betra orð en „stormur“ í þessu tilviki.
Össur vinur minn er búinn að æsa
mannskapinn heldur betur upp með
óborganlegum pistli um Gísla
Martein á sínu fræga næturbloggi.
Mikið er ég feginn að einhver úr
þessari ríkisstjórn skuli leyfa sér,
þó ekki sé nema stund og stund, að
tjá sig eins og venjuleg manneskja í
staðinn fyrir að herma eftir mörgæsum í ráðherraleik.
Grátbroslegast er þegar fólk heldur að Össur skrifi þessa pistla öls
við pel. Það er greinilega erfitt að
trúa því að stjórnmálamaður skuli
þora að tjá sig hreinskilnislega um
pólitík ódrukkinn.

Greint er frá því á fréttavefnum
visir.is í dag að það sé Geir H.
Haarde, formanni Flokksins, og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur varaformanni ekki að skapi að Vilhjálmur skuli ætla að halda áfram.
„Þetta hefur visir.is eftir heimildarmönnum sem sagðir eru úr
innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins.
Fréttastofa reyndi að ná tali af formanninum við opnun ljósmyndasýningar í dag. Honum fannst dónaskapur að vera spurður um þetta
mál og svaraði ekki spurningum
fréttamanns.“
Eitthvað sýnist mér vera farið að
skorta upp á auðmýktina þarna hjá
þessum þriðja æðsta starfsmanni
þjóðarinnar og minni á að af dauðasyndunum sjö er hrokinn hættulegastur.
Því ofar sem öldufaldurinn ber
mann upp á ströndina þeim mun
meiri auðmýkt þarf maður að temja
sér gagnvart mannhafinu. Annars
getur maður endað sem seðlabankastjóri.

SUNNUDAGUR, 24. FEBRÚAR.

Sunnudagsbíltúr á meginlandi Evrópu
Þórir vinur minn hefur áhyggjur af
því að ég rykfalli hérna við lyklaborðið. Hann kom og sótti mig í
morgun og fór með mig í skoðunarferð til Terezín og Dresden.
„Litla virkið“ (Malá pevnost) í
Terezín eða Theresienstadt eru

gamlar herbúðir sem Jósep II keisari lét reisa og nefndi í höfuðið á
mömmu sinni, Maríu Theresu.
Þegar herbúðirnar úreltust voru
þær notaðar til að vista pólitíska
fanga. Frægastur þeirra er Gavrilo
Princip sem 28. júní 1914 hleypti af
skotunum sem komu fyrri heimsstyrjöldinni af stað þegar hann
sallaði Franz Ferdínand erkihertoga
og spúsu hans niður í Sarajevó.
Princip sálaðist svo „úr berklum“
í klefa númer eitt í Terezín vorið
1918 – áður en stríðinu lauk.
Í júní 1940 tók þýska öryggislögreglan, Gestapo, við stjórninni í Terezín og gerði Litla virkið að fangabúðum og stóru herbúðirnar, þorpið
Theresienstadt, að gettói eða samastað gyðinga sem millilendingu á
leiðinni til Auschwitz eða annarra
útrýmingarbúða. Og þarna var tekið
til óspilltra málanna við misþyrmingar, morð og glæpi gegn mannkyni þar til í maí 1945 þegar nasistar hörfuðu undan Rauða hernum.
Við Þórir fórum um Terezín og
skoðuðum Litla virkið.
Veðrið var einstaklega fagurt. Sólskin og nær 20 stiga hiti. Samt var
eins og helkuldi ríkti þarna inni og
sólin næði ekki að skína þarna inn.
Við komum í lítinn garð umlukinn
háum múrveggjum. Þar rann lækjarsytra í gegn og á bakkanum stóð
dáldill trépallur og á honum lítil
þriggja þrepa trappa og þvertré
yfir. Það tók mig nokkra stund að
átta mig því að sem betur fer hafði
ég aldrei séð alvöru gálga áður.
Þarna voru þeir hengdir sem ekki
voru skotnir eða barðir eða sveltir
til dauða.
Handan við múrinn varð andrúmsloftið hlýrra. Við vorum komnir út úr fangabúðunum sjálfum og
yfirgáfum svæðið með því að ganga
í gegnum íbúðahverfi starfsfólksins
sem vann við að kvelja og tortíma
þeim sem bjuggu hinum megin við
vegginn. Þar var útisundlaug og allt
skipulag bar vott um mikla snyrtimennsku og hagsýni.
Æ, þetta var óþægileg en þörf
áminning. Prívat og persónulega
finnst mér að útskriftarferðir skólanema eigi fremur að hafa viðkomu á
stöðum eins og Terezín en á sólarströndum Suðurlanda.
Því miður væri það fullmikil
bjartsýni að ætla að mannlegt eðli
hafi tekið grundvallarbreytingum
frá því á miðri síðustu öld. Þess
vegna verðum við að gefa því gaum
hvernig valdi er beitt í umhverfi
okkar. Jafnvel þótt við búum sundlaugarmegin við múrvegginn.
Hálftíma eftir að við Þórir yfirgáfum Terezín vorum við handteknir af vopnaðri lögreglu. Engin
gæsla er á landamærum Tékklands

og Þýskalands en fljótlega eftir að
við vorum komnir yfir fjöllin og
niður í þýska sveit urðu lögreglumenn á vegi okkar sem gáfu okkur
merki um að stoppa og báðu okkur
síðan um að sýna skilríki.
Það var ónotaleg tilfinning að
vera stöðvaður af vopnuðum þýskum lögreglumönnum – verandi
nýkominn frá Theresienstadt.
Þeir létu það þó gott heita lögreglumennirnir þegar Þórir sagðist
vera íslenskur ræðismaður í sunnudagsbíltúr.
Mér fannst reyndar skrýtið að
þeir skyldu trúa honum því að í
mínum augum lítur hann út fyrir að
vera að minnsta kosti sendiherra.
Kvöldmatinn okkar borðuðum við
í Dresden sem iðar af mannlífi og
uppbyggingu. Þangað ætti borgarstjórn Reykjavíkur að drífa sig í
kynnisferð til að sjá hvernig með
góðu skipulagi og útsmognum arkítektúr er hægt að samræma gamalt
og nýtt og reisa úr rústum menningu og verðmæti sem skemmdarskrín eyðilögðu á öldinni sem leið.
Þarna hefur tekist að byggja upp lifandi borgarmiðju og fagurt mannlíf
í fögru umhverfi.
Ótrúlegt að vera í miðri Evrópu
og borða kvöldmatinn sinn utanhúss
í 15 stiga hita í febrúarmánuði.

ÞRIÐJUDAGUR, 26. FEBRÚAR.

Samstarf með munkum
Landar mínir hérna í Prag keppast
við að sýna mér ræktarsemi. Í dag
kom Jón Ragnarsson veitingamaður
í heimsókn og mátti ekki heyra
minnst á annað en ég gerði mér
dagamun og færi með honum að
skoða eitt af mörgum glæsihótelum
sem hann rekur í samvinnu við
Valdimar son sinn.
Jón er fundvís á merkilega staði.
Hann rak Valhöll á Þingvöllum og
nú er hann farinn að reka glæsihótel

í samstarfi við munkana í hinu forna
Strahov-klaustri rétt við Borgarvirkið í Prag. Þrátt fyrir samstarfið
við munkana og klaustrið er ekki
hægt að segja að Jón sé sestur „í
helgan stein“.

FIMMTUDAGUR, 28. FEBRÚAR.

Klapp á kollinn
Björn Bjarnason klappar Héraðsdómi Reykjavíkur á kollinn fyrir
góða frammistöðu í meiðyrðamáli
ræðismanns El Salvadors og blaðafulltrúa Impregilo á hendur kjaftforum bloggara og segir dóminn
„ekki koma sér á óvart“.
Og svo bætir dómsmálaráðherrann við – væntanlega til leiðbeiningar fyrir Hæstarétt:
„Ég tel æskilegt, að einnig verði
látið reyna á ábyrgð þeirra, sem
halda úti síðum, þar sem nafnleysingjar geta vegið að samborgurum sínum með hvers kyns óhróðri
og svívirðingum.“
Auðvitað er takmarkið að þjóðfélagsumræða fari fram á kurteisan máta án upphrópana og illyrða
– en umræða án borgaralegrar siðfágunar, menntunar og greindar
er betri en engin umræða og óttaslegin þögn.
Og það er frumstætt að halda að
hlutverk dómstóla skuli vera að
kenna alþýðunni mannasiði.
Þetta hefur verið góð vika.
Vond veðurspá fyrir helgina.
Gott veður til skrifta.

Um leið og þú sérð hana langar þig í hana. Hún air bara þannig.
Fislétt: 1,36 kg
Örþunn: 4–19,4 mm
Sýningareintak er komið í verslunina að Laugavegi 182
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Keppnismaður í einu og öllu
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Einhverjir vildu meina að hann væri allt að því nískur og
uðmundur Þórður Guðmundsson var kynntur sem
mikill peningamaður en aðrir fullyrtu að það ætti alls ekki
nýr þjálfari karlalandsliðs Íslands í handbolta
við rök að styðjast þar sem hann væri í raun mjög aðhaldsfyrr í vikunni og skrifaði hann undir skammtímasamur maður sem færi í
samning við
raun rólega í flesta hluti og
HSÍ sem nær
færi enn fremur vel með
fram yfir Ólympíuleikana í
GUÐMUNDUR ÞÓRÐUR GUÐMUNDSSON
þá, hvort sem um peninga,
Peking í haust. Hans bíður
áfengi eða annað væri að
krefjandi verkefni með
ræða. Fyrir vikið hættir
landsliðið á þessum stutta
fólki til þess að telja hann
tíma. Annars vegar er það
alvörugefinn og hann kann
erfiður fjögurra liða riðill
að vera það upp að vissu
þar sem íslenska landsliðið
marki við fólk sem hann
leikur gegn Póllandi,
þekkir ekki. Hann er að því
Svíþjóð og Argentínu í
leyti formfastur og hleypir
undankeppni Ólympíuleikekki öllum að sér og heldur
anna í lok maí í Póllandi en
ákveðinni framkomu og
tvö efstu lið riðilsins
hegðun við að hans mati
komast á Ólympíuleikana í
tilheyrandi tilefni. Vinir
Peking. Hins vegar liggja
hans þekkja hann aftur á
svo fyrir tveir úrslitaleikir
móti sem gríðarlegan
gegn Makedóníu í byrjun
húmorista og einstaklega
júní um laust sæti á
hressan mann. Hann er
Heimsmeistaramótinu í
skemmtilegur í hóp og nær
Króatíu í byrjun næsta árs.
sér vel á strik innan um
Það eru í raun áskoranir
vini sína og er þá afslappsem þessar sem lýsa
aður. Guðmundur er enn
Guðmundi hve best.
fremur ekki hörundsár og
Handknattleiksforysta
kann vel að taka gríni frá
Íslands var búin að lenda í
vinum sínum sem hafa átt
erfiðleikum með að finna
það til að skjóta á hann, þá
nýjan þjálfara til þess að
helst vegna þess hve
taka erfitt verkefni að sér
lágvaxinn hann er. Guðog leitaði til Guðmundar og
mundur hefur reyndar mátt
það var annaðhvort að
þola það í gegnum tíðina að
hrökkva eða stökkva og
menn setji út á hæð hans og
hann valdi að stökkva.
hefur aldrei látið það á sig
Kemur þar jafnframt fram
fá og sýnt það og sannað að
fórnfýsi og einlægur áhugi
hann tvíeflist þegar á móti
hans og stuðningur við
blæs og hefur reyndar
íslenskan handknattleik.
heldur ekki verið smeykur
Sumir vilja reyndar meina
að svara fyrir sig. Guðað HSÍ hafi verið að leita
mundur hefur einnig fengið
langt yfir skammt í
háðsglósur frá félögum
þjálfaraleit sinni og að
sínum vegna klæðaburðar
Guðmundur hafi í raun
síns. En út frá tískulegum
alltaf átt að vera augljós
sjónarhóli er Guðmundur
fyrsti kostur sem næsti
mikill gallabuxnamaður og
landsliðsþjálfari þegar
menn sem þekkja hann vel
Alfreð Gíslason hætti.
muna ekki eftir honum í
Guðmundur náði einum
öðru. Vinir hans þykjast
besta árangri sem íslenska
jafnframt vita að honum
karlalandsliðið hefur náð
líði illa að þurfa að klæðast
þegar hann stýrði liðinu til
ÆVIÁGRIP
öðruvísi buxum á núverfjórða sætis á EvrópumótGuðmundur Þórður Guðmundsson er fæddur 23. desember árið 1960 í
andi vinnustað sínum hjá
inu í Svíþjóð árið 2002.
Reykjavík og er sonur Guðmundar L. Þ. Guðmundssonar húsgagnasmiðs og
Kaupþingi. Guðmundur
Guðmundur var mikill
Guðrúnar Þórðardóttur húsmóður. Guðmundur ólst upp í Reykjavík og gekk
hefur alltaf verið mikill
keppnismaður sem leikí Breiðagerðisskóla og Réttarholtsskóla áður en hann fór í Menntaskólann
útivistarmaður og náttúrumaður og það dró ekkert úr
við Sund.
unnandi og hefur einstakþví þegar hann hélt áfram í
Guðmundur er í sambúð með Fjólu Ósland Hermannsdóttur og saman
lega gaman af því að leggja
handboltanum sem þjálfari.
eiga þau þriggja mánaða stúlku sem er enn óskírð en Guðmundur á fyrir
land undir fót og fara í
Hann gerir því jafnan
þrjá drengi, þá Hermann, Guðmund Lúðvík og Arnar Gunnar.
veiðiferðir í góðum
miklar kröfur til sjálfs sín
Guðmundur vinnur nú sem kerfisfræðingur hjá Kaupþingi og er að ljúka
félagsskap. Þar má reyndar
og annarra í kringum sig
meistaranámi í alþjóðlegri bankastarfsemi og fjármálum frá Bifröst.
segja að sameinist einnig
og það getur eflaust verið
Guðmundur hóf að leika handbolta með meistaraflokki Víkings árið 1979,
tvö einskær áhugamál hjá
bæði kostur og ókostur. Í
þar sem hann lék allan sinn feril, en var fyrst valinn í íslenska landsliðið árið
Guðmundi en það eru
þjálfun ku hann ná einstakjeppar og fluguhnýting.
lega vel til leikmanna sinna 1980. Guðmundur lék 231 leik og skoraði 354 mörk á glæstum tíu ára ferli
með liðinu sem lauk árið 1990. Guðmundur var þá strax farinn að huga að
Hann ku alltaf hafa lagt
og aðstoðarmanna sem
þjálfun og byrjaði sem spilandi þjálfari Víkings árið 1989. Guðmundur hefur
mikla áherslu á að eiga
læra það fljótt að hann er
verið viðloðandi þjálfun síðan þá og þjálfað Aftureldingu, Fram í tvígang og
jeppa og alltaf heimtað að
sigurvegari og þegar hann
þýska liðið Dormagen.
keyra þegar félagarnir
keppir þá þolir hann illa að
Guðmundur hóf að þjálfa íslenska landsliðið árið 2001 og til ársins 2004.
lögðu land undir fót.
tapa. Raunar hatar hann að
Guðmundur var svo aðstoðarmaður Alfreðs Gíslasonar á árunum 2006-2007 Guðmundur mun reyndar
tapa og er keppnismaður í
enn lengur hafa verið
einu og öllu. Keppnisskapið og hann er því nú að starfa í þriðja skipti með landsliðinu eftir að hafa verið
ráðinn landsliðsþjálfari á ný fyrir skömmu.
áhugamaður um fluguhnýteinskorðast því ekki bara
ingar og þykir sú iðn eiga
við íþróttir og Guðmundur
VANN SÉR TIL FRÆGÐAR
einstaklega vel við hann
er sagður nálgast langþar sem eiginleikar eins og
flesta hluti sem einhvers
Guðmundur var gríðarlega sigursæll með Víkingi sem leikmaður og varð sex
þolinmæði og nákvæmni
konar keppni eða markmið.
sinnum
Íslandsmeistari
og
fimm
sinnum
bikarmeistari
með
liðinu.
Guðeru undirstöðuatriði.
Hann leggur sig alltaf
mundur náði einstökum árangri sem fyrirliði liðsins á árunum 1983-1987
Guðmundi leiðist heldur
100% fram í öllu því sem
þegar hann lyfti Íslandsmeistarabikar eða bikarmeistarabikar fimm ár í röð
ekki að veiða á eigin flugur
hann tekur sér fyrir
og
þar
af
vann
liðið
tvöfalt
árið
1986.
Guðmundur
varð
svo
Íslandsmeistari
og þá helst ná að landa
hendur og fer í öll verksem þjálfari Fram árið 2006.
þeim stærsta og afla manna
efni, hvort sem um ræðir
mest í sérhverri veiðiferð.
íþróttir, nám eða vinnu, til
VISSIR ÞÚ AÐ...
Það verður óneitanlega
þess að ná hámarksárangri
hverju sinni. Hann þykir til Guðmundur þykir afbragðsgóð eftirherma og á það til að taka óaðfinnanleg- fróðlegt að fylgjast með því
hvernig Guðmundi vegnar í
að mynda afbragðsgóður
an Ragnar Reykás þegar vel liggur á honum.
komandi verkefnum með
námsmaður og er sagður
íslenska landsliðið og
mjög drífandi og hjálpsamvonandi að hann nái að nota
ur á vinnustað sínum þar
sína bestu eiginleika til þess að ná frábærum árangri með
sem áðurnefnt keppnisskap hans fær að njóta sín til hins
liðið eins og hann hefur áður gert.
ítrasta og kæruleysi fær ekkkert plás í hans orðabók.
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60 ára afmæli
Sextugur!!!
Sextugur í dag, 1. mars,

Pétur Gíslason

framkvæmdastjóri Stjörnuﬁsks. Hann
og Guðrún Bjarnadóttir eiginkona
hans eru í brúðkaupsferð á Jamaica
um þessar mundir.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Daði Guðjónsson,
Vitabraut 3, Hólmavík,

lést Á heimili sínu þriðjudaginn 26. febrúar. Útförin fer
fram frá Hólmavíkurkirkju laugardaginn 8. mars
kl. 14.00.
Kristín Lilja Gunnarsdóttir
Arnar Barði Daðason
Kolbrún Unnarsdóttir
Rakel Daðadóttir
Matthías Þórðarson
Gunnar Trausti Daðason Guðrún Margrét Jökulsdóttir
Guðjón Ingi Daðason
Þuríður Sigurrós Sigurðardóttir
Karen Daðadóttir
Ívar Örn Ívarsson
og barnabörn.

ngdamóðir, amma og
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Halldóra Óskarsdóttir
artúni 12, Ólafsvík.

Frá Hábæ, Þykkvabæ,
lengst af búsett í Hjarðartúni 12, Ólafsvík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 4.
svogskirkju,
mars kl. þriðjudag15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
00.Krabbameinsfélag Íslands.
Unnsteinn Tómasson

hennar er bent á
Guðmundur Tómasson
ds.

Ingibjörg Högnadóttir
Hjördís Harðardóttir
Tryggvi K. Eiríksson

Ágústa Tómasdóttir
Óskar Tómasson
Sesselja Tómasdóttir
Bárður H. Tryggvason
Þórhildur Tómasdóttir
Steinunn Tómasdóttir
Þröstur Leósson
Njörður Tómasson
Gunnhildur L. Marteinsdóttir
Goði Tómasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Bjórdegi fagnað

GLEN MILLER TÓNLISTARMAÐUR
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1904

„Ég hef aldrei haft stórkostlega djasshljómsveit og vil
ekki vera í þannig bandi. Ég
hef eingöngu áhuga á peningunum.“
Miller er sagður hafa farist í
flugslysi á Ermarsundi ásamt
eiginkonu sinni hinn 15. desember 1944. Lík hans er enn ófundið og segja vitni að hann hafi
verið myrtur í París.

timamot@frettabladid.is

Það var þennan dag fyrir nítján árum að framleiðsla og sala
á áfengu öli var aftur
leyfð á Íslandi eftir 74
ára hlé. Fyrsta daginn
seldust alls 340 þúsund bjórdósir, þar af
213.000 á höfuðborgarsvæðinu, og fyrstu
dagana sem bjórinn
var í boði komu 60
milljónir í ríkiskassann.
Fjölmiðlar víða um
heim sendu útsendara sína til
Reykjavíkur svo skrásetja mætti
fagnaðarlæti Íslendinga og voru
lærðar greinar skrifaðar um
drykkjusiði Íslendinga.
Til að byrja með voru tegundirnar Egils Gull og Lövenbrau

vinsælastar og seldust upp þar
sem umboðsmenn höfðu ekki
pantað samkvæmt
eftirspurn. Mynduðust langar biðraðir við
áfengisútsölur og skipti
engu þótt Vetur konungur léti menn finna
illþyrmilega fyrir sér
meðan beðið var eftir
því að dyrnar að áfengisverslunum opnuðu.
Lögregla hafði hvarvetna mikinn viðbúnað ef gleðin færi úr böndunum en raunin
varð sú að allt fór vel fram.
Í fjárlögum ríkissjóðs árið
1989 var skráð að milljarður króna rynni til ríkisins vegna
bjórsölunnar einnar saman.

ÍÞRÓTTA- OG ÓLYMPÍUSAMBAND ÍSLANDS: HEFUR LÍFSHLAUPIÐ Á ÞRIÐJUDAG

Að vanda dýrmætt lífshlaupið
Næstkomandi þriðjudag verður formlega ræst til Lífshlaupsins, en það er
nýtt hvatningar- og átaksverkefni á
vegum Íþrótta- og Ólympíusambands
Íslands.
„Lífshlaupið er okkar svar við ítrekuðum óskum almennings um keppni í
alhliða hreyfingu en síðastliðin fimm
ár hefur vinnustaðakeppnin „Hjólað í vinnuna“ notið mikilla vinsælda,“
segir Jóna Hildur Bjarnadóttir, sviðsstjóri almenningsíþróttasviðs ÍSÍ.
„Þótt margir vinnustaðir séu farnir
að gera virkilega vel við sína starfsmenn með hvers kyns heilsuátaki, er
keppni sem þessi kærkomin leið til
að vekja athygli á nauðsyn þess að
hreyfa sig. Í Lífshlaupinu geta allir
aldurshópar tekið þátt, en það mikilvægasta er að í keppnum sem þessum
skapast mikil stemning og dýrmætur
stuðningur vinnufélaga og samnemenda við að koma sér af stað,“ segir
Jóna Hildur og vísar til lýðheilsurannsóknar frá árinu 2000.
„Þá sýndu niðurstöður að helmingur Íslendinga nær ekki 30 mínútna
hreyfingu á dag, en það er sá tími sem
nægir til að viðhalda líkamanum fyrir
fullorðið fólk. Í hreyfiráðleggingum
Lýðheilsustöðvar er börnum og unglingum ráðlagt að hreyfa sig minnst
60 mínútur á dag og fullorðnum
minnst 30 mínútur. Fyrir þá sem ekkert hreyfa sig er heljarinnar átak að
takast á við 30 mínútna hreyfingu, en
þessum tíma má vel dreifa yfir daginn í tvisvar sinnum korter eða þrisvar sinnum tíu mínútur,“ segir Jóna
Hildur sem hvetur landsmenn til að
skrá sig til þátttöku sem fyrst á vefsíðu Lífshlaupsins www.lifshlaupid.is.
„Þar gefst þátttakendum kostur á

LÍFSHLAUPIÐ SKOÐAÐ Jóna Hildur Bjarnadóttir er sviðsstjóri almenningsíþróttasviðs ÍSÍ sem á
þriðjudag hleypur formlega Lífshlaupi Íslendinga af stokkunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að taka þátt í vinnustaðakeppni fyrir
16 ára og eldri; hvatningarleik fyrir
grunnskóla fyrir 15 ára og yngri, og
einstaklingskeppni þar sem hver og
einn getur skráð niður alla hreyfingu
árið um kring. Þeir sem skrá sig geta
loks séð svart á hvítu hversu mikið
þeir hreyfa sig, en bronsi má ná á
sex vikum, silfri á þremur mánuðum
og gulli á níu mánuðum,“ segir Jóna
Hildur og leggur áherslu á að lífsstílsbreyting gerist ekki á einni nóttu heldur taki um níu vikur að bæta daglegri
hreyfingu inn í lífsmunstur fólks.
„Það er mikilvægt að finna til löngunar til að hreyfa sig og finna þá
hreyfingu sem hentar hverjum og

einum best. Öll hreyfing er af hinu
góða því með auknu hreyfingarleysi
eykst hætta á sykursýki, hjartasjúkdómum og öðru heilsutjóni,“ segir
Jóna Hildur sem hlakkar til að fylgjast með framgangi Lífshlaups þjóðarinnar.
„Nafnið Lífshlaupið er táknrænt.
Það merkir að skoða lífshlaup sitt;
hvar maður er staddur í því, hvernig
maður vill hafa það, hvað má bæta til
hins betra og hvernig maður vill verja
því á heilsusamlegan hátt. Lífshlaupið
hefst fyrir alvöru 4. mars því heilsan
er dýrmæt og lífshlaupið til þess fallið að vanda það þær stundir sem eftir
eru.“
thordis@frettabladid.is

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, bróðir og afi,

Ellert Eggertsson
Hraunbæ 90,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 22. febrúar, verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju
mánudaginn 3. mars kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Krabbameinsfélagið.
Elín Halla Þórhallsdóttir
Rebekka Rós Ellertsdóttir
Páll Jónsson
Eggert Ellertsson
Andri Þór Ellertsson
Anna Lilja Marteinsdóttir
Sigríður Elísabet Sæmundsdóttir
Sæmundur Eggertsson
Eyþór Eggertsson
Ingveldur Ólöf
Björgvinsdóttir
og afabörn.

Minningarathöfn
konu
mína,
móður
Minningarathöfn
um konuum
mína
móður
okkar
okkar,
ömmu
og
langömmu,
ömmu og langömmu

Rannveigu Eiríksdóttur
Skerjavöllum
Rannveigu
Eiríksdóttur8, Kirkjubæjarklaustri,

fer fram í Selfosskirkju mánudaginn 3. mars kl. 13.30.
Kirkjubæjarklaustri
Athöfn aðSkerjavöllum
Prestbakka 8verður
auglýst síðar.
Einar Bárðarson, börn, barnabörn, og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

Gísla Brynjólfssonar
frá Þykkvabæjarklaustri, til heimilis að
Árskógum 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fyrir hlýhug og góða umönnun starfsfólks á Dagvist Vitatorgi, öldrunardeild Landakots og í
Skógarbæ.
Þóranna Brynjólfsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ásta Sigríður Þorkelsdóttir
Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,
afi og

Jóhannes Sólbjartur
Sigurbjörnsson

lést á hjúkrunarheimilinu Grund, Hringbraut 50, miðvikudaginn 27. febrúar.
ingbraut
Skúli Jóhannesson
Ágústa Jóhannesdóttir
barnabörn og fjölskyldur.

Anna Sigurðardóttir
Vilhjálmur Georgsson

áður til heimilis að Hringbraut 107,

er lést aðfaranótt 25. febrúar sl., verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 3. mars kl.
13.00. Blóm vinsamlega afþökkuð en þeim sem vildu
minnast hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.
Unnur Björgvinsdóttir
Björg Björgvinsdóttir
Valdimar Karlsson
Steinunn Þórisdóttir
Björn S. Jónsson
Björgvin Þórisson
Helga Jónatansdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Inga Jenný Guðjónsdóttir
Gullsmára 11, Kópavogi,

lést á Landakoti miðvikudaginn 27. febrúar. Útförin
verður auglýst síðar.
Gyða Vigfúsdóttir
Knútur Birgisson
Gréta Vigfúsdóttir
Guðmundur Birgisson
Árni Guðjón Vigfússon
Hrönn Hallgrímsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Rofið, himnur og launkofar
Þrjár konur á sama reki festa tímann og leysa hann upp á stórri samsýningu Listasafns Íslands sem var opnuð í Listasafni Íslands
um síðustu helgi. Páll Baldvin Baldvinsson tók hús á húsbændum í gamla íshúsinu við Fríkirkjuveg, milli Kvennaskólans og Fríkirkjunnar, og hitti þar gestkomandi listakonur.

S

ýning á verkum þriggja
kvenna þykir ekki tiltökumál lengur í myndlistarheimi landsmanna.
Konur hafa á undanförnum áratugum sótt æ
meira inn á svið myndlistar úr skjóli
hinna fornu mennta kvenna, handíðum og á vissan hátt fært út landamæri efnis og aðferða í sköpun
myndlistar þótt söguleg dæmi þekkist um karlmenn sem tóku textíl í
sína þjónustu: jafn ólíkir myndlistarmenn og Muggur og Dieter Roth
unnu með mynstur í efni og saum.
Konurnar þrjár sem eiga verk á
samsýningu Listasafns Íslands sem
var opnuð fyrir réttri viku eru í
yngri kantinum, hafa allar skapað
sér gott orð og njóta viðurkenningar heima og heiman: tvær þeirra
hafa verið fulltrúar þjóðar sinnar í
tvíæringnum í Feneyjum: Árið 2003
var Emmanuelle Antille fulltrúi
heimalands síns á 50. Tvíæringnum
í Feneyjum, með myndbandi sínu
Angels Camp, frá 2001-2003. Gabríela Friðriksdóttir var fulltrúi
Íslands á Tvíæringnum í Feneyjum
árið 2005 með verki sínu Versations
Tetralogia, sem vakti ómælda
athygli sökum sérstæðrar samþættingar á myndmáli, tónlist og
sviðslist. Sú þriðja, Guðný Rósa
Ingimarsdóttir, hefur einnig notið
alþjóðlegrar athygli: Árið 2005 var
hún einn af fulltrúum Belgíu á sérsýningu í Madríd, á hinni þekktu
liststefnu ARCO. Þar kynntust gestir hinum sérstæða heimi hennar,
sem birtist gjarnan þögull og nærfærinn gegnum teikningar, sem
virðast spretta fram án upphafs og
endis.

Bergson snýr aftur
Samsýningin er tilraun safnstjórans, Halldórs Björns Runólfssonar,
til að draga í dilk listamenn sem
komnir eru á alþjóðlegan vettvang,
spyrða saman í einn pakka einstaklinga sem virðast eiga sameiginlega
þætti sem hann í þessari samsýningu, með Hörpu Þórisdóttur listfræðingi og sýningarstýru, setur
undir tímarýni franska heimspekingsins Henris Bergson sem var
áhrifamikill í hugmyndaróti áratuganna fyrir fyrri heimsstyrjöldina,
jafnvel hér á landi, en Guðmundur
Finnbogason, heimspekingur og
frumkvöðull um skipan fræðslulaganna fyrstu hér á landi, samdi
doktorsritgerð sína um Bergson.
Heimspeki Bergson hvarf í reynslu
ungra Evrópubúa í skotgröfum
fyrra stríðs í Evrópu. Sú heimsmynd, sem speki og hugsun Bergsons spratt upp úr, varð að rústum í
vargöld vígvalla álfunnar: fyrsta
nútímastríði Evrópu með gífurlegu
mannfalli á fáum klukkustundum,
gasbeitingu
og
loftbardögum.
Heimspekin varð ekki söm eftir
það.

Í launkofa
Grundvöllur sýningarinnar er því
sóttur í heimspeki sem varð úrelt,
en hefur síðan komið fram á nýjan
leik. Verk kvennanna þriggja koma
nýjum augum fyrir sjónir sem
ósamstæð: Antille hefur fyrir löngu
áunnið sér frægð fyrir áleitin verk
sín af nánasta umhverfi þar sem
samspil fjölskyldu og vina tekur á
sig sérstæðan svip. Myndefnið er
sótt í launkofa unglinga, fjölskyldu,
vina sem hún staðsetur í úthverfi
borga Evrópu: blokkahverfi, hjólabrettabogi, yfirgefnar íbúðir. Hin
ráðvillta æska meginlandsins er
henni hugstæð, ekki í uppreisn,
heldur þögulli og tómri veröld,
einkaheimi gengisins sem finnst
líka í hinum ríku löndum fjallaríkja
álfunnar, Sviss og Austurríki. Hún
sýnir á Fríkirkjuveginum teikningar og þar finnur áhorfandinn snertiflöt hennar og Gabríelu. Í ljósmyndum sínum rekur hana á svipuð mið
og sjá má í mörgum mynda bandarísku ljósmyndaranna Sally Mann
og Nan Goldin sem báðar nota sína
nánustu sem myndefni.

Fæddar á fárra ára bili
„Þessar þrjár konur eru á svipuðum
aldri,“ segir Halldór Björn, „Guðný
Rósa er fædd 1969, Antille 1972 og
Gabríela 1971.“ Hann viðurkennir
að tækni þeirra sé um margt ólík.
Því að stilla þeim saman? „Bergson
sagði manninn upplifa tilveruna
takmarkað í gegnum rýmið. Þó
skiptir rýmið hann öllu máli í vöku.
Hann getur ekki látið sem rýmið sé
ekki til. Rýmið skilyrðir manninn
og hann getur aldrei gleymt því.
Tíminn er allt annað hugtak. Maðurinn lifir í tíma og gleymir sér í
tíma. Það er í tímanum sem við
erum skapandi. Við klippum sitt á
hvað, stökkvum fram og til baka,
fram og aftur og til hliðar, sitt á
hvað, ótt og títt. Förum inn í okkur á
vit drauma og endurminninga,
væntinga og vona, áreita og innra
lífs. Og þetta gerum við með eldings hraða. Við getum skotið okkur
til fyrri tíma eins og ekkert sé. Þessi
kenning er að koma fram um leið og
kvikmyndin verður til. Bergson
segir það streymið – La Duree –
sem ákvarðar persónuleika okkar.“
Himnur og hraun
„Guðný Rósa vísaði mér veginn að
þessari sýningu með þessari seinvirku tækni sinni, prjóni og hekli,
sem síðar verður að teikningu sem
er samt enn þá prjón. Nú er hún
búin að taka skurðarhnífinn í þjónustu sína og sker úr netum sínum.“
Ég nefni við hann að verk Guðnýjar
séu einhvers konar himnur sem
rofni og hafa nánast líkamlega skírskotun, sem safnstjórinn samsinnir.
En hvernig rímar það við hinar
tvær?
Halldór segist hafa séð ný mynd-

MYNDLIST Emmanuelle Antille hengir upp myndir sínar fyrir réttri viku á Listasafni
Íslands. Ljósmyndir hennar af fólki í launkofa sínum eru undarlega persónulegar fyrir
áhorfandanum.
MYND/FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MYNDLIST Gabríela Friðriksdóttir innan um sín furðudýr á sýningunni Streymi í Listasafni Íslands.

bönd Gabríelu hjá Eddu Jónsdóttur
í Gallerí i8, en þau eru áframhald á
þeim verkum sem Gabríela sýndi í
Feneyjum, unnin af sama hóp. Halldór segir hana enn leita aftur í tímann til hinna myrku miðalda, hún sé
komin í nánd við Bosch og Bruegel í
sköpun myndheims: „Hún segir
mér að horfa ekki á yfirborðið heldur líta á rofin sem verða á hennar
himnum bæði í málverkum sínum,
skúlptúrum og myndbandsverkum,“ segir Halldór. Hún er líka að
vinna í streymi tímans: „Það er
hraunið, það er skinnið, það eru
hrúður á himnu okkar innri
manns.“

Úr fornu virki
Það eru fjölbreytileg verk sem
Gabríela sýnir hér að þessu sinni:
myndbönd, málverk, teikningar og
skúlptúrar. „Þetta safn hefur þann
möguleika að þú getur verið hér
með ólíkar sýningar: þú getur verið
með satanista í þessum sal og einhvern úr krossinum hérna á móti,“
segir Gabríela sem situr innan um
verk sín með laptopp í fanginu og
vinnur meðan aðstoðarkona hennar
er á þönum í kring: „Þannig er þetta
safn gott til samsýninga, hver getur
verið í sínu mengi,“ segir hún. Það
er mikið að gera hjá Gabríelu og
hún viðurkennir að það sé gaman að
lifa og hafa nóg að sýsla. Hún er
enda komin á það ról að verk hennar eru á faraldsfæti og fara víða.
Hún er komin heim eftir langa dvöl
í Belgíu í sögufrægum kastala sem
hún viðurkennir að hafi haft rík
áhrif á sköpun hennar: „Það var
risastór garður og síki og það var
eitthvað svo inspírerandi að vinna
þarna.“
Myndböndin sem hún sýnir nú
eru tvö, frá 2006 og 2007. Hún vinnur alltaf með sama hópnum, annað
vídeóið fjallar um þann hóp sem
hún vinnur með. Hún segir þennan
hóp telja tólf og segir myndböndin
vera afar mikilvæg: þau hreyfist í
tíma meðan allt hitt standi kjurt:
þau verk taka sér tíma í huga áhorfandans. „Ég er hrifin af streymi, ég
er hrifin af öllu sem lekur og hreyfist. Og það tengist tónlistinni.“ Hún

er meira heilluð af hljóðinu en textanum. „Tungumálið stelur, það er svo
sterkt. Það er svo skýrt
og frekt og tekur í burtu
svo mikið.“ Verkin sem
hún sýnir nú eru öll orðin
til eftir hið annasama ár
þegar Feneyjasýningin
var undirbúin.
Gabríela segir skúlptúrana og teikningar vera
skissur, þreifingar á
formum og efnum sem
mynda kjarna að söguþræði eða mynd. Hún
safnar saman í kjarna
sem verður síðan að
myndbandsverki:
„Ég
leggst ekki á bekk og
hugsa.“ Þetta verður allt
til í ferlinu, í þreifingum
við þau efni sem hún
notar svo í myndbandsverkunum. Gabríela segist alltaf vinna í málverk.
Hér safnar hún öllum gerðum verka
saman, en víða segir hún sýningar
sínar um þessar mundir hreinni:
bara málverk, eða bara teikningar
eða bara myndbönd. Hú er mikið
bókuð og heldur sambandi við tvö
gallerí á meginlandinu sem dreifa
verkum hennar. Hún er bókuð langt
fram í tímann: sýning er í undirbúningi í Sviss og þátttaka í sýningu í
leikhúsi þar: „Ég fer ekki á helminginn af þessum sýningum,“ segir
hún. Galleríin senda verkin um allt.

Tungumálið stelur,
það er svo
sterkt. Það
er svo skýrt
og frekt og
tekur í burtu
svo mikið.

Virki á miðju meginlandi
Höfuðvígi Antille er í fjalllendum
Evrópu. Hún sýnir mest þar enda
fædd í Sviss og býr í Lousanne.
Verk hennar í myndböndum snúast
líka um streymi tímans, sjónarhorni
er vikið til í tvískiptum verkum. Við
sjáum sama atvikið frá tveimur
sjónarhornum og tímanum er hnikað lítillega til, hver nýr staður skapar nýtt sjónarhorn, nýjan tíma, nýja
upplifun. Antille hefur lýst áhuga á
kvikmyndinni sem formi, hún vill
taka verslunarvöruna, kvikmyndina og snúa henni á haus. Allir staðir eiga sögu og gefa hana frá sér
þegar nýtt auga lítur atburðinn

MYND/FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

augum. Sköpunin er
áhorfandans, nýtt og frítt
spil.
Ekki er vafamál að hún
er
þekktust
þeirra
þriggja og tilraun Halldórs að kalla til þekktan
og virtan erlendan listamann og stilla honum við
hlið innlendra krafta er
ekki síst byggð á fullveldi íslenskra myndlistarmanna um þessar
mundir.

Kynning í dag
Sýningin Streymið er tilraun til að leiða saman
hesta tveggja frábærra,
íslenskra listamanna og
eins erlends, og brjóta
með því upp þá algengu
lensku að sýnendur séu
annaðhvort innlendir eða
erlendir. Með því telur
Listasafn Íslands að best
verði komið til móts listmenningu,
sem í senn er staðbundin og alþjóðleg og virðir engin hugarfarsleg
höft en telur sig eiga heima hvar
sem er og hvenær sem er án tillits
til uppruna. Inntak sýningarinnar
undirstrikar svo ekki verður um
villst að streymi tímans, sem
franski heimspekingurinn Henri
Bergson skilgreindi sem grundvöll
frelsis og mótunar hvers manns, er
sammannlegt fyrirbæri, sem ekki
virðir nein landamæri. Streymið
stendur fram til fimmtudagsins 1.
maí. Á morgun kl. 14 er leiðsögn um
sýninguna: Margrét Elísabet Ólafsdóttir fagurfræðingur nálgast verk
listakvennanna þriggja út frá
vangaveltum Halldórs Björns um
tímann. Spurt verður hvernig hægt
sé að fjalla um tíma í myndlist,
hvort hann birtist okkur á áþreifanlegan, sjónrænan hátt eða hvort við
getum aðeins skynjað hann í gegnum verkin. Þar sem verkin á sýningunni eru af ýmsum toga, s.s. ljósmyndir, teikningar, málverk og
myndbönd, er hægt að velta því
fyrir sér hvort og þá hvernig ólíkir
miðlar hafa áhrif á tímatengda upplifun sýningargesta.
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„Fasteignasölur hafa
sprottið upp
í góðærinu eins og
margt annað. Þær eru
ansi margar
og það er
viðbúið að
þeim fækki
ef ástandið verður
áfram eins
og það er.

NÝBYGGINGAR Í ÚLFARSFELLI Miklar nýbyggingar í því árferði sem nú er á fasteignamarkaðnum geta leitt til þess að verð falli. Þá getur framboðið af húsnæði orðið mikið á meðan eftirspurnin helst áfram lítil, meðal annars vegna bágra lánskjara og óróa á fjármálamörkuðum. Eins og sést á þessari mynd sem tekin er í Úlfarsfelli er víða gróska í nýframkvæmdum þrátt fyrir að
blikur séu á lofti á fasteignamarkaðnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Útlán bankanna og Íbúðalánasjóðs frá janúar 2007 til janúar 2008
Milljarðar króna

8

Ballið búið
Fasteignamarkaðurinn er ekki eins líflegur
nú og undanfarin ár. Mun minni viðskipti eru
með fasteignir en áður. Gríðarlega hár lánakostnaður og erfitt aðgengi að lausafé vegna
óróa á fjármálamörkuðum hafa kælt niður
markaðinn. Magnús Halldórsson kynnti sér
ástand á fasteignamarkaðnum og leitaði viðbragða hjá fólki sem hefur innsýn á markaðinn.

F

asteignamarkaðurinn er að kólna
eftir gróskumikið tímabil. Verð á
fasteignum hefur hækkað mikið
á undanförnum árum, einkum
frá því árið 2004 eftir innreið
bankanna á húsnæðislánamarkað, en nú eru blikur á lofti. „Ballið er búið,“
sagði fasteignasali í samtali við blaðamann
á dögunum og var mikið niðri fyrir.
Í samræmi við aukin umsvif og lífleg viðskipti hefur faseignasölum fjölgað jafnt og
þétt undanfarin ár. Um 260 manns hafa
atvinnu af því að selja fasteignir, samkvæmt upplýsingum frá Félagi fasteignasala. „Fasteignasölur hafa sprottið upp í
góðærinu eins og margt annað. Þær eru
ansi margar og það er viðbúið að þeim
fækki ef ástandið verður áfram eins og það
er,“ sagði Jón Grétar Jónsson, framkvæmdastjóri Húsakaupa, í viðtali við
Fréttablaðið í vikunni.

Veltan minni
Síðan alþjóðlegur óróleiki á fjármálamörkuðum gerði vart við sig, á haustmánuðum í
fyrra, hefur velta á fasteignamarkaði
minnkað mikið. Aðgengi að lánsfé er erfiðara fyrir vikið auk þess sem gríðarlega háir
vextir á húsnæðislánum stuðla að minni
umsvifum á fasteignamarkaðnum. Meðalvextir á hefðbundnum verðtryggðum húsnæðislánum hjá bönkunum eru 6,35 prósent en hjá Íbúðalánasjóði eru vextir á
10
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almennum lánum 5,75 prósent. Til samanburðar má nefna að algengir vextir á húsnæðislánum á Norðurlöndunum eru þrjú til
fjögur prósent. Til viðbótar bætist svo
verðbólga sem stjórnvöldum hefur ekki
tekist að hemja, þrátt fyrir að stýrivextir
Seðlabanka Íslands séu með þeim hæstu í
heimi, 13,75 prósent. Verulega hefur færst
í vöxt að kaupendur íbúða taki sér lán í
erlendri mynt og borgi þannig lægri vexti,
en með innbyggðri gengisáhættu.

Vandi gæti skapast
Fari svo að fasteignamarkaðurinn snöggkólni, eins og margt bendir til, getur verð
fallið hratt. Hér á landi hefur sú venja skapast að fólk geri skuldbindandi samninga um
kaup á húsnæði án þess að vera búið að sölutryggja íbúð sína. Þetta getur leitt til þess
að fólk verður tilneytt til þess að selja eignir sínar á undirverði, sem þá getur stuðlað
að lækkandi markaðsverði haldist núverandi markaðsaðstæður áfram. „Þetta er eitt
af því sem getur gerst,“ segir Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.
Hér á landi búa nú tæplega tuttugu þúsund manns sem eru af erlendu bergi brotin.
Frá því um mitt ár 2006 hefur útlendingum
fjölgað mikið. Margir þeirra hafa keypt sér
íbúðir og haft áhrif á það að velta á fasteignamarkaðnum hefur haldist mikil lengi.
Fari svo að samdráttur verði í efnahagslíf-

VELTA Á FASTEIGNAMARKAÐI
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MARGFALT MEIRI ÚTLÁN ÍBÚÐALÁNASJÓÐS
„Þetta gefur ákveðna vísbendingu um að það
þurfi að breyta hlutverki Íbúðalánasjóðs,“
segir Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, um þá staðreynd að Íbúðalánasjóður lánaði fyrir 4,5 milljarða í janúar á
þessu ári en bankarnir 850 milljónir.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu eru
útlán bankanna vegna íbúðakaupa í sögulegu
lágmarki en það hefur haft umtalsverð áhrif
á fasteignamarkaðinn. Velta á markaðnum
var 3,7 milljarðar í síðustu viku en var 5,6
milljarðar á sama tíma í fyrra. Vikurnar á eftir
stigmagnaðist veltan. Eins og horfur eru nú
er ólíklegt að það gerist í þetta skiptið, þar
sem aðgengi að lánsfé er miklu takmarkaðra
en það hefur verið undanfarin ár, bæði hér á
landi og erlendis.
Illugi segir það nú vera verkefni stjórnvalda
að koma starfsemi Íbúðalánasjóðs í annan
farveg en nú er. „Ég geri ekki lítið úr félagslegu hlutverki Íbúðalánasjóðs. Ég tel hins
vegar að það sé hægt að sinna því hlutverki

inu, eins og margir spá, þá gæti komið til
þess að útlendingarnir seldu eignir sínar og
flyttu úr landi. „Ef til þessa kemur þá gætu
áhrifin á markaðinn orðið mun meiri en
margir gera sér grein fyrir. Ástæðan er sú
að við vitum ekki alfarið hvernig það fólk
sem hingað hefur komið hagar sér á markaðnum, það er hvaða verð það sættir sig við
að selja á og svo framvegis. Þetta getur
haft töluverð áhrif ef það kemur til mikilla
flutninga frá landinu,“ segir Grétar.
Í Danmörku, helst þó á Kaupmannahafnarsvæðinu, hefur húsnæði lækkað mikið í
verði á undanförnu ári. Á vissum svæðum
hefur það fallið um þrjátíu prósent en heilt
yfir í kringum 20 til 25 prósent. Lækkunin
er einkum tilkomin vegna mikilla nýbygginga á sama tíma og eftirspurn jókst ekki í
sama hlutfalli. Einnig hafði það áhrif að
útlendingar fluttu í stórum stíl á vissum
svæðum og seldust íbúðir þeirra á nokkru

með öðrum hætti en nú er gert. Íbúðalánasjóður vinnur gegn Seðlabankanum þar sem
hann heldur vöxtum niðri en Seðlabankinn
reynir að halda þeim háum til þess að hemja
verðbólgu. Þetta er óskynsamlegt,“ segir
Illugi. „Þeir sem þurfa á aðstoð að halda eiga
að geta fengið hana með öðrum leiðum en
þeim að fá niðurgreidd lán frá Íbúðalánasjóði.“
Guðmundur Bjarnason, forstjóri Íbúðalánasjóðs, segist ekki vilja tjá sig um hvernig
breytingum á sjóðnum verður háttað ef til
þeirra kemur. „Stjórnvöld verða að svara fyrir
allar breytingar á sjóðnum. Ég lít hins vegar
svo á að það verði að gæta að því grundvallarhlutverki að allir hafi jafnan rétt og jafnan
aðgang að lánum til íbúðakaupa. Það er
hlutverk þessa kerfis sem er orðið meira en
fimmtíu ára gamalt og hefur verið þverpólitísk
sátt um til þessa,“ segir Guðmundur.
Ekki náðist í Jóhönnu Sigurðardóttur félagsmálaráðherra við vinnslu fréttarinnar.

undirverði. Þetta hafði áhrif á verðið til
lækkunar þó ekki hafi þetta ráðið úrslitum.

Stimpilgjöld afnumin
„Stjórnvöld hafa boðað það að stimpilgjöld
verði afnumin af kaupum á fyrstu íbúð. Það
eru góðar fréttir en óvissan um hvenær það
gerist er skaðleg,“ segir Grétar. „Það liggur í augum uppi að fólk sem er að fara að
kaupa sína fyrstu íbúð kaupir hana ekki ef
það veit að það getur fengið hundruð þúsunda afslátt innan skamms. En hvenær
kemur hann?“
Stjórnvöld hafa enn ekki gefið upp hvenær stimpilgjöld verða afnumin. Veltan á
markaðnum er minni fyrir vikið, segja
greinendur og fasteignasalar. Ólíklegt er
að þetta hafi úrslitaáhrif á veltu á markaðnum til framtíðar litið. Óvissan er þó til
þess fallin að gera greiningu á markaðsaðstæðum erfiðari.
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LÚXUS Á LAUGAVEGI

FRÆÐAST OG FERÐAST

Bílaumboðið Askja
stendur fyrir bílasýningu í dag á lúxusog sportbílum af
gerðinni Mercedes
Benz AMG.

Söguferðir er nýtt fyrirtæki
með nýja nálgun í ferðaþjónustu.
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Óskar Björn Óskarsson og sonurinn Logi Þór eru alsælir með Lödu Sport-jeppann sem þeir ætla að nota í veiðiferðir þegar færi
gefast.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óskabíll feðganna fannst
á varnarliðssvæðinu
Fyrir fáum áratugum var austantjaldsbíllinn
Lada Sport algeng sjón á akbrautum Íslands.
Nú er hins vegar fátítt að mæta slíkum bíl en
Óskar Björn Óskarsson, sagnfræðinemi og bátasmiður, festi kaup á einum á hinu forna varnarliðssvæði USA, Keflavíkurflugvelli.
„Þetta er 2006 módel af Lödu Sport. Ég keypti hana af
bílasölu á Vellinum í október síðastliðnum. Hún var
bara ekin 18.000 kílómetra og kostaði 450 þúsund.
Það er gjöf en ekki gjald fyrir ársgamlan jeppa,“
segir Óskar Björn ánægður þegar forvitnast er um
fjallabílinn hans.
„Ástæða þess að ég keypti Löduna var að okkur
feðga vantaði jeppa í veiðiferðirnar. Þessi bíll er
kjörinn í þær enda hefur hann vakið mikla lukku hjá

unga manninum. Nú eru okkur allir vegir færir,“
segir Óskar Björn. „Ég hafði einmitt verið að kíkja
eftir Lödu Sport þegar ég sá þennan auglýstan. Þetta
er einfaldur bíll og þótt eitthvað bili þá ætti ég að
geta gert við það að mestu leyti sjálfur. Það er engin
tölvustýring eða þess háttar.“
Þegar minnst er á varahluti segir Óskar Björn auðvelt að panta þá gegnum netið en ekki hafi reynt á
það enn þá þar sem bíllinn er nýr.
„Helsta breytingin á Lödu Sport síðustu þrjátíu ár
er að vélin stækkaði úr 17 í 1600 og svo breyttist afturhlerinn. Áður var hann bara á efri hluta skottsins
en nú opnast hann alveg niður. Svo er þessi líka léttari í stýri en þær voru upphaflega og það er fínt að
keyra hana. Maður finnur fyrir bílnum og sofnar ekki
undir stýri. Þetta er samt enginn sparnaðarbíll. En
hann skilar okkur þangað sem við viljum fara og það
er tilgangurinn.“
gun@frettabladid.is
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Barnabílstólar eiga að snúa baki í akstursstefnu en það
kemur í veg fyrir að höfuð barnsins, sem er 25% af þyngd þess
til þriggja ára aldurs, kastist fram og tog komi á mænuna.

Lúxus í
Öskju
Lúxusbílar af gerðinni Mercedes Benz AMG verða til sýnis í
Öskju í dag.

Meirapróf

Nissan Murano-jepplingurinn þótti standa sig vel í árekstrarprófi IIHS.

Öruggur Murano
Góð niðurstaða Nissan Murano
í bandarísku árekstrarprófi.

Upplýsingar
pp ý g og
g innritun í síma 567 0300
Næsta námskeið byrjar 5. mars

Nissan Murano er talinn öruggasti
bíllinn í Bandaríkjunum samkvæmt
nýju árekstrarprófi IIHS (Insurance Institute for Highway Safety)
á nokkrum meðalstórum jeppum
og jepplingum. Nissan Murano
hlaut hæstu einkunn fyrir öryggi í
öllum greinum árekstra sem prófað er í hjá IIHS, það er að segja
framaná-, aftaná-, og hliðarárekstri.
Það er því ljóst að ekki er hægt
að yfirfæra lélega útreið Nissan
Navara pallbílsins í EuroNCAP
árekstrarprófinu yfir á alla Nissan
bíla.
Nýleg hönnun er bæði á Murano
og Nissan Qashquai jepplingnum
sem nýlega var árekstursprófaður
hjá EuroNCAP og kom mjög vel út.

Nissan Murano stóðst langbest
aftanákeyrslu af þeim bílum sem
IIHS prófaði í þessari lotu. Hann
reyndist eini bíllinn sem taldist
veita góða vernd í slíkum árekstrum.
IIHS telur þetta vera mjög mikilvægan eiginleika því að aftanákeyrslur eru algengustu umferðarslysin í Bandaríkjunum og kosta
Bandaríkjamenn árlega um 8,5
milljarða dollara að mati IIHS.
Þeir bílar sem prófaðir voru að
þessu sinni eru auk Nissan Murano;
Mazda CX-7, Mazda CX-9, Mitsubishi Endeavor, Suzuki XL7, Hummer H3, Jeep Wrangler, Jeep
Liberty/Dodge Nitro og Kia Sorento.
Hægt er að sjá niðurstöður prófunarinnar á heimasíðu IIHS, www.
iihs.org
Frétt af www.fib.is

Bílaumboðið Askja stendur fyrir
ofurbílasýningu í dag. Þar eru
sýndir lúxus- og sportbílar af
gerðinni Mercedes Benz AMG. Á
meðal sýningargripa verða nýr C
63 AMG, sem skilar 457 hestöflum
og er aðeins 4,57sekúndur í hundraðið og S 63 AMG – 525 hestafla
lúxubíll. Einnig verður vinsælasti
sportjeppinn í dag kynntur – ML
63 AMG, sem er 510 hestöfl - og
tveggja manna sportkerran SLK
55 AMG – 360 hestöfl.
AMG var stofnað árið 1967 og
hefur hannað vélar í MercedesBenz lúxusbifreiðar. Á þessum 40
árum hefur mikið vatn runnið til
sjávar. Árið 1999 yfirtók DaimlerChrysler rekstur AMG og ber fyrirtækið nú nafnið Mercedes-AMG
GmbH. Það byggir á sömu grundvallar gildum og Mercedes-Benz:
gæðum, öryggi, þægindum og
umhverfisvitund.
Sýningin verður í sýningarsal
Öskju, Laugavegi 170, og stendur
yfir frá kl. 10-18 á föstudag og frá
kl. 10-16 á laugardag.

Mercedes Benz AMG C-class.
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Skemmtisiglingar njóta vinsælda meðal margra og eru
þægilegur ferðamáti jafnvel fyrir verstu landkrabba en á
svona stórum skipum verður lítið vart við öldugang.

Fyrsta Útivera ársins
FYRSTA TÖLUBLAÐ ÚTIVERU ER NÝLEGA
KOMIÐ ÚT EN ÞAÐ ER EINNIG HIÐ FYRSTA
UNDIR STJÓRN PÁLS ÁSGEIRS ÁSGEIRSSONAR RITSTJÓRA.

Tímaritið Útivera er fullt af spennandi og
fróðlegu efni en meðal annars má nefna
viðtal við ferðagarpinn Jósef Hólmjárn
sem einnig skreytir forsíðu blaðsins.
Ólöf Ýrr, nýráðinn ferðamálastjóri, segir
frá örlagasumri í Kverkfjöllum og Gerður
Steinþórsdóttir kemur með skemmtilegt
sjónarhorn á Vasagönguna sem verður
æ vinsælli meðal íslenskra gönguskíðamanna.
Nánar á www.utivera.is

'ISTING Å (ÎRPUHÒSI
+AUPMANNAHÎFN
HTTPSURPRIZETRAVELIS
GISTINGDKHTML

„Fólk gerir æ meiri kröfur um innihaldsríkar ferðir sem gefa ekki bara lit og hættu á sortuæxlum heldur þar sem fólk nýtur samveru og gleði og getur svalað forvitni sinni um fortíð og samtíð,“ segir dr. Þorleifur Friðriksson hjá Söguferðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

Ferðast og fræðst um leið
Söguferðir er nýtt fyrirtæki sem
hefur nýja nálgun í ferðamálum. Þar er bæði boðið upp á
ferðir á áhugaverða staði auk
spennandi fræðslu á hverjum
stað.
Söguferðir hafa mikla reynslu af
ferðum og skipulagningu ferða
um söguslóðir. Fyrirtækið býður
upp á þrjár leiðir til að þess að
fræðast og ferðast. „Við fáum fólk
með mikla þekkingu, fólk sem
hefur sérhæft sig í einhverjum
viðfangsefnum, til að halda námskeið í samvinnu við Söguferðir,
segir dr. Þorleifur Friðriksson,
sagnfræðingur og eigandi Söguferða. Ef vilji er innan þess hóps
fólks sem sækir námskeiðið er
skipulögð ferð sem tengist efni
þess.
„Svo bjóðum við einnig upp á að

aðstoða alls kyns hópa; fyrirtæki,
félög og klúbba sem vilja fara í
nautnaferð með sögulegu og
menningarlegu ívafi. Við búum til
ferðirnar með hópunum og og seljum tilbúinn pakka,“ útskýrir Þorleifur og tekur fram að ferðirnar
séu skipulagðar með fólkinu en
ekki bara fyrir það.
Með Söguferðum starfar fólk
með fjölbreytta þekkingu á
ýmsum málefnum en fólk getur
einnig komið með ábendingar um
eitthvað efni sem því er hugleikið.
Námskeið og ferðir sem eru í
undirbúningi hjá Söguferðum eru
meðal annars námskeið í Balkandönsum og í framhaldi af því
ferð á þjóðdansahátíð í Búlgaríu;
námskeiðið Dostojevski og St. Pétursborg með ferð um sögusvið
Glæps og refsingar í St. Pétursborg; Palestína í sögu og samtíð
kallast annað námskeið og verður

mikael@frettabladid.is

Á FERÐ UM HEIMINN

Páskar á
Hornströndum

Ógleymanleg ævintýri

STEFNT Á LANGAR GÖNGUFERÐIR
Á HVERJUM DEGI, AÐ SLÉTTU, AÐ
STAÐ Í AÐALVÍK OG Í STAKKADAL.

KILIMANJARO
7. - 22. júní

Mt. BLANC
21. -29. júní

UMHVERFIS Mt. BLANC
1. - 9. Júlí

SUÐUR GRÆNLAND
18. - 25. júlí
25. júlí - 1. ágúst örfá sæti laus
1. - 8. ágúst
Spör - Ragnheiður Ágústsdóttir

Ferðafélag Íslands stendur fyrir
páskaferð á Hornstrandir 20. til 24.
mars næstkomandi og eru örfá
sæti laus. Síðasti dagur skráningar og greiðslu er mánudaginn 3.
mars.
Leiðsögumenn eru þau Bragi
Hannibalsson og Sigrún Valbergsdóttir. Flogið verður til Ísafjarðar á skírdagsmorgun og farið beint
með báti til Hesteyrar í Jökulfjörðum. Þar verður dvalið í gamla
læknisbústaðnum fram á annan í
páskum. Matur borinn frá skipi og
upp í húsið sem þarf að vekja úr
vetrardvala. Stefnt er að löngum
gönguferðum á hverjum degi, t.d.
að Sléttu, að Stað í Aðalvík og í
Stakkadal. Einnig á nálæg fjöll, s.s.
Nasa, Mannfjall og Kagrafell. Allt
háð veðri og færð.
Hámarksfjöldi í ferðina er 18
manns en nánari upplýsingar eru
á www.fi.is

farin ferð til Ísrael og Palestínu og
lokum skal nefna Helförina með
ferð á slóð helfararinnar í Póllandi.
„Svo erum við opin fyrir hugmyndum um spennandi námskeið
eða kynningar sem gætu leitt til
skemmtilegra og gefandi ferða,“
segir Þorleifur.
„Söguferðir eru í samstarfi við
aðila í þeim löndum sem ferðast er
til. Fólk gerir æ meiri kröfur um
innihaldsríkar ferðir, ferðir sem
gefa ekki bara lit og hættu á sortuæxlum heldur ferðir þar sem fólk
nýtur samveru og gleði og getur
svalað forvitni sinni um fortíð og
samtíð,“ segir Þorleifur.
Þeim sem vilja fræðast meira
um Söguferðir og starfsemina er
bent á að skoða heimasíðu fyrirtækisins www.soguferdir.net og
einnig veitir Þorleifur Friðriksson
góðar upplýsingar í síma 564-3031.

MAROKKÓ

Verð kr.

39.990

Netverð á mann, ﬂugsæti báðar
leiðir með sköttum. Sértilboð 24.
apríl.

6. - 13. september

NEPAL
18. október - 10. nóvember

www.fjallaleidsogumenn.is
sími: 587 9999

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI
ATH SKIPTI!!

BMW X5 árg.’06. Ek. 19.500 km. Fallegur
bíll! Hvítur / ljóst leður að innan. Sem
nýr! Verð aðeins 4.900.000. S. 893
0200.

VW PASSAT COMFORT LINE/SEDAN árg
1998 ekinn 80 þús 4 motion ásett verð
790.- Tilboðsverð 550.-

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI árg 2004
ekin 68 þús beinskiptur, fínn bíll. ásett
verð 1290 áhvílandi um 1 milljón ca
20 á mánuði

Ford Mustang 65’ 289 vélin. Bíll í mjög
góðu standi sem þarfnast smá athyglis
Verðh. 800 þ. S. 898 5917 Ásgeir

Hraun BT
Sími: 565 2727
www.HraunBT.is

VW TOUAREG 4.2L V8, Sjálfskiptur,
árg 1/04, ek 57 þ. km, Einn með
öllu, Topplúga, Leður, Bluetooth,
Loftpúðafjöðrun, Verð 4.190 þ. Frábært
Tilboð 3.650 þ. Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 110981 S. 567 2700
Black Beauty!/Mercedes Benz GL-450
Árg.’07 Skráður júlí 06. Ekinn 19.000
km. Svartur, Leður/öskugrátt. 7 manna.
Með öllu!! Loftpúðafjöðrun. Hiti í
sætum. Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur.
Stigbretti & togkrókur (ekki á mynd) ofl.
Bíll með öllu! Verð aðeins 7.900.000
Er í ábyrgð! Kostar nýr 11.5-12 milj. S.
893 0200.

NISSAN PATROL GR árg 2007 ekinn 20
þús leður lúga og eitthvað fleira. Verð
5,100.000.- áhvílandi 5.000.000.-

Suzuki Jimny 07/’99 ek. 118 þ. Verð
450.000. Uppl. í s. 663 6660.

GOLF GTI 2005, DSG ssk, 18“felgur,
topplúga, lán ca 2,3m TILBOÐ ÓSKAST
663 0680

Mercedes Benz GL-450 árg. ‘07. Ek.
12.700 km. Stórglæsilegur! Leður/
öskugrátt. 7 manna. DVD, 2 skjáir.
Loftpúðafjöðrun. Hiti í framsætum.
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur ofl. Bíll
með frábærum aukabúnaði og kostar
nýr rúmar 12 milj. Er í ábyrgð! Verð
aðeins 7.900.000. S. 893 0200.

Fosshamar
Sími: 893 0200
ghs.foss(hjá)simnet.is

Geðveikur BMW M5 árg. 2001 - Facelift.
400 hö. Drekkhlaðinn aukahlutum og
búnaði. M.a. nýlegar 19“ felgur og heilsársdekk, Ac-Schnitzer, spoilerar, allur
filmaður, lúga,svart leður, TV & DVD,
sími, rosasoundsystem, fjarlægðarskynjun, ofl.ofl. Nýskoðaður ‘09, ekinn 117.
Nýskveraður. Skoða ýmis skipti td bíl,
hjóli, sleða ofl. Skiptiverð 3990 þús.
Gott stgr. verð í boði. Áhvílandi 3 milj.
afb 50þús. Uppl í s. 867 8797.

Subaru Legacy Luxury árg. 08/04. Ek.
73 þ.km. Topplúga, cruise control, loftkæling, aksturstölva, filmur, dráttarkúla,
sumardekk á felgum fylgja, þjónustubók ofl. Langkeyrslubíll. Uppl. í s. 690
5528 Þröstur.

BMW 318i, árg. ‘99, Ek. 119.000 km.
Aðeins 2 eigendur. V. 760.000. Uppl. í
s. 897 6786.

Einn sá glæsilegasti á landinu til sölu
Dodge Ram 1500 mega cab Laramie
árg. ‘06 Ek. 24 þ. mílur aukadót chrome
pakki og verkfærakista á palli 22“ krómaðar álfelgur Og 17“ heilsársdekk á
króm felgum. Tilvalinn bill fyrir hesta
og iðnaðarmenn. Áhv. 2.450 þ. Ásett V.
4.290 þ. Skipti möguleg á ódýrari eða
litlum vinnubíl. S. 861 4012.
Toyota Hiace, 12/’05 Ek. 31 þ. Ásettv.
2350 þ. Uppl. í Toppbílum. S. 587
2000.

Vw golf trendline, árg. ‘04, ek. 95 þús.
Ásett verð 1250 þús. Áhv 960 þús.
Tilboð óskast. 869 9655.

Til sölu vegna flutninga erlendis! BMW
Alpine Special Series ‘03 ek. 53 þ. Í
toppstandi. Yfirtaka á láni. S. 858 6781.

NÝTT HSUN HS400A Fjórhjól Götuskráð,
6 gíra, 387cc, Afturhjóladrifið, Til í bæði
svörtu og hvítu, Verð 850 þ. Áhv 761
þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn:
140290 S: 567 2700

Frábært verð- 100% lán

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Audi A4 2.0 Turbo, ssk, 4x4, spól- og
skriðvörn, leður, toppl, Navigation, BOSE
hljómkerfi. Ásett verð er 3.900.000 kr
fæst á 3.600.000 kr!!! Uppl. í s. 662
4422.

M.Benz Vito 115 cdi 4x4 6/2007, ek
aðeins 6 þkm, hvítur, leður, filmur, og fl,
verð 3690 þús.

PORSCHE CAYENNE S árg 9/04, ek 64
þ. km, Ssk. 350Hö, Loftpúðafjöðrun,
Navi skjár, Leður, Topplúga, Einn með
öllu, Verð 6.190 þ. Tilboð 5.590 þ. áhv
5.000 þ.Nánari uppl á www.arnarbilar.
is rn: 140047 S. 567 2700.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil
Luxery með öllum búnaði verð kr
3.350.000.- möguleiki á bílaláni kr
3.150.000.- og kr 200.000.- út. Skoðum
skipti á ódýrari. Upplýsingar á Bílasölu
Reykjavíkur 587-8888 og 860-1998.

Alfa Romeo 159 ‘06, auðveld kaup,
fæst á 100 prósent yfirtökuláni!
Stórglæsilegur bíll í alla staði. Fæst á frábæru verði 2,3, kostar nýr 3.4 mil. Uppl.
í síma 690 2341 & 770 4232, Jón.

VW Passat 1.6, 06/99, ný yfirfarinn,
í topp standi. Ný dekk 16“ álfelgur.
Glæsilegur bíll. Verð aðeins 620 þús.
Uppl. í s. 822 8274 og 691 2929.

Bmw 316I M-Tech arg 98. digital miðstöð A/C, 6 CD magasín ekinn 198 þús
verð 520 þús skoðaður 09 án ath uppl.
6926941
VW Polo Comfortline 1,4 sjsk. 5 d. árg.
09-07. ek.6 þ km. sem nýr. 100% lán kr.
25.000 mán. V/S dekk. Sími: 898 2102

Til Sölu 2 stk. Toyota Tundra árg. 2008
crewmax 5,7 ltr, 4WD, (nýir) silfur og
svartur. Búnaður: DVD, GPS, bakkmyndavél, topplúga, rafstart, krókur,
stigbretti, Cromgrind að framan, klæðning á palli, hús yfir pall + fleira Einnig til
sölu Ford F150 árg. 2005. Svartur, ekinn
50 þ.km., klæddur pallur (fluttur inn nýr
2005). Uppl. gefur Elli í s. 899 0910.

Kia Sorento EX cl.dísel árg05 ek 55 þús.
verð. 2850 þ. uppl. í s. 694 1860.

Toyota Hilux 96’ 2,4 benzín 36’’ ground
hawg, ekinn 190 Þ aukatankur cb pallhús prófílt.allt pioneer Góður bíll. Uppl
s:867 8192

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

100% lán!

Toyota Land Cruiser 120 VX (134915)
3/2005, dísel, ssk, ekinn 40 þús km,
ljóst leður, filmur, dráttarkr, gluggavindhlífar, húddhlíf, ofl. Ásett verð 4.990
þús. Áhvílandi 3.900 þús.

(SJ474) Dodge Ram Quad Cab Power
Wagon 4X4, árg. 2006, ek.56þús.km,
Sjálfsk. Filmur, Topplúga, Leður og fl.
Stgr.Tilboð 3590þús.kr, áhv.3000þús.kr.
Verð áður 4290þús.kr.

kr 50.000 fylgir í hanskahólfinu ! Benz
E200 compressor Elegance 2004. Ekinn
65.800, Bensín. S. 822 0491.

Honda Accord Tourer Executive 2,4 árg
2006 ekinn 29Þ.Toppluga leður Einn
með öllu.S:898-2811.ATH Gott lán.

BMW 330XD station 4x4 ssk. dísel. Ek.
147þ., 250 hö., m/tölvuk. áhv. 2 mil.
V. 2.850 þ. Vel búinn eyðir litlu. S. 863
3474 & 868 4524.

Til sölu Citroen berlingo árg. ‘02 Ek. 89
þ. Toppgrind og beisli. V. 550 þ.Uppl. í
s. 894 2460.

MMCpajero árg.98 ek.235 þús ný upptek.vél hjá heklu 33“álf. sjáfsk.disel kastaragr.+piaa kastarar nýtt í fjöðrun sk.09
smekklegur bill. verð.990 þús fæst á
880 stgr. simi 8477-663

Fæst á yfirtöku

Nissan Patrol 2.8 Dísel Turbo skr.10/97
ek.256.þ.km. bsk, 38 breyttur, loftlæsingar, lækkuð hlutföll, spil, ofl. Ath.
skipti Uppl 895-2525 www.bilasalinn.is
Raðnr.103689

Toyota Land Cruiser 120 GX (135312)
3/2006, dísel, ssk, ekinn 33 þús km,
dráttarkr, gluggavindhlífar, húddhlíf, egr
spoiler, ofl. Ásett verð 4.790 þús.

Toyota Land Cruiser 90 38“, árg. 1999,
ek.165þús.km, Beinsk. 38“ breyttur, Stgr.
Tilboð 2000þús.kr, Verð áður 2490þús.
kr. Glæsilegur Jeppi tilbúin uppá fjöll!!

Bílasalinn.is
Hjalteyrargötu 2, 600 Akureyri
Sími: 461 2525
http://www.bilasalinn.is

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Hyundai Santa Fe 4x4Skrd. 07.2003. ek
68þ. Dökkgrár, sjsk, V6, 2.6 ltr, dáttarrkúla, splunkunýjar bremsur og diskar.
Fallegur, vel með farinn og góður bíll.
Uppl. í 840-6608.

Nissan Almera árg. ‘05, ek. 19 þús. 50
þús út + yfirtaka á láni. S. 868 8832.

Sá allra flottasti á landinu

BÍLAR TIL SÖLU

Bílar til sölu

Renault Cenic árg. ‘00, ek. 133 þús. Í
toppstandi á nýjum heilsársdekkjum.
Góður fjölskyldubíll með krók. Verðh.
490 þús. Uppl. í s. 698 2085.

Renault kangoo ‘04 ek. 40 þ. 5 dyra,
heilsársd., verð 960 þ. S. 847 5334
Ný Corsa, ek. 3 þús. Álf, s+v dekk,
gott áhv. lán. V. 1690 þús. Uppl. í s.
899 8129.

BMW Z3 Coupe 2.8, árg. ‘99, ek. 66
þús. 2 dyra, bsk, V. 2,5 millj. Uppl. í s.
857 1999.

Toyota Avensis 1600 4d Sedan. 06/’00.
Ek. 138 þ. Verð 650 þ. Uppl. í s. 663
6660.

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX DISEL
ÁRGERÐ 2006 35“ BREYTTUR 35“ dekk
og álfelgur, nýskráður, 05.2006 , sjálfskiptur , 8 manna , rafmagn í öllu,
dráttarkrókur, þakbogar, stigbretti , ofl.
Flottur bíll. Ekinn 67 þ. KM . Verð. 5.580
millj. Ath. skipti. Uppl. í s. 8227747.

Til sölu Corolla Liftbac vvti, nýtt lakk,
ný vetrard., nýsk. verð aðeins 550þ. S.
867 7604
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Þig vantar bíl.
Vertu á betri bíl frá Brimborg.
Kíktu á netið. Komdu núna.
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1-2 milljónir

0-250 þús.

MMC Pajero GLS 3000 V6 7 manna,’99.
Bensín, ssk, 5 dyra, ek. 106 þús. 33“
breyttur, spolier, dökkar rúður, V. 1.490
stgr. S. 692 4900.

Góður fjölskyldubíll til sölu Kía Carnival
árg. ‘01 ek. 72þ.km. V. 700 þ. Uppl. í s.
695 7772, Óðinn.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58
þús. Ssk, topplúga ofl. Tilboð óskast.
Áhvílandi 2.800 þús. Afb. Ca 50 þús.
Mjög sparneytinn og skemmtilegur bíll.
S. 820 1125.

Toyota Corolla St. Árg.’99. Ek. 140 þ. V.
690 þ. Tilboð 450 þ. S. 699 0376.
BMW 330xd Árgerð 2007 ekinn 8000
km. Ásett verð 6,3 m. Uppl. í síma
820-1005

Toyota Yaris 1000 árg. ‘99, ek. 116 þús.
3 dyra. V. Tilboð. Uppl. í s. 616 2295.

Mmc colt árg.’97-98. Ek. 172 þ. Ný heilsársdekk. 3 dyra. bsk. Verð 260 þ. Uppl.
í s. 659 3459.

Toyota corolla luna 1600cc, 5 dyra,
sjálfskipt, ekinn 136þús, nýskoðaður,
nýleg nagladekk, ásett 290.000, sími
8666493
YFIRTAKA (4m) +350þ! Infinity G35,
ek 3000km, 260hö!! 1.afb er 3.5.08.
S:6921065

Vantar þig 200 þús í pen?

Toyota Landcruiser 90 GX árg. 99.
Sjálfsk, disel, ek 150 þ km. Uppl í síma
864-4603

Renault Clio árg. 1999 til sölu, ek.
111.000. Selst á 245.000. Uppl. í síma
865 7101.

Toyota Avensis 99 á útsölu. 1800 vél,
sjálfskipt. Toppbíll. S: 8244321
Til sölu Toyoto Corolla árg.1998.
Sjálfskiptur, keyrður 99 þús og í góðu
standi. Verð 350 þús kr. Upp í síma
6631126.

VOLVO XC árg 2002 ekin 58þús míl m/
öllu smádældir í huddi og toppi. Verð
1870þús. Uppl.8975152 Tómas,8997018
Einar

VW GOLF - ÓDÝR. Beinskiptur, station,
árg. 2000, ek. 130þ, nýleg kúppling og
gírkassi. Listaverð ca. 500þ fæst á 300þ
staðgreitt. Skipti á vélsleða möguleg.
Karl, 821-4198.

VW golf árg.’98-99. Ek. 216 þ. Ný kúpling, ný tímareim og ný nagladekk.
Fallegur bíll. Verð 320 þ. Uppl. í s. 659
3459.

Musso árg. ‘04, ek. 86 þús, er á nýjum
33“ vetrardekkjum, krókur, pallhús,
skoð. ‘09. Selst gegn yfirtöku á láni.
EIGANDINN BORGAR ÞÉR 200 ÞÚS
FARI BÍLLINN FLJÓTT! Uppl. í s. 842
5102.

2 milljónir +

Daihatsu Terios 1998, ssk. ek 109þ.
km, gott kram, ný tímareim, v.250þús.
s.8211174

500-999 þús.

VOLVO S40, árg. 08/04 ekinn 48 þús.
Bensín, ssk. 2,4 vél, cruise control,
ljóst leiðuráklæði, álfelgur, sumar og
vetrardekk. Ásett verð 2.250 þús. Uppl.
í síma 6922818.

Chevrolet Tosca ‘07, leður, topplúga,
bakkskynarar og allur pakkinn. Auðveld
kaup, fæst á 100 prósent yfirtökuláni.
Uppl. í síma 690 2341 & 770 4232,
Jón.
Glæsilegur Ford Focus Trend 2004 ek.
60 þ. ssk. vel með farinn frúarbíll. Verð
1390 þ. S. 898 9490.

Land Rover Discovery árg. ‘98, ek. 93
þús. V. ca 880 þús. Uppl. í s. 846 8643.
VW Passat 1.8 ‘00 ek. 134 þ. Góður bíll.
Tilboð óskast. S. 865 3873.

Tilboð!

Toyota Yaris árg. ‘00, ek. 130 þús, 3 dyra,
aðeins 1 eig. s+v dekk. Selst á 270 þús.
Uppl. í s. 896 0399.

Toyota Corolla 1600 W/G Sol Árg. 2004.
Ekinn 61 þ.km. Sjálfsk. Grár. 5 dyra.
Álfelgur, dökkt gler og vindskeið. Verð:
1.300 þús. S: 6969407 eða á klukka@
gmail.com

Ford Escort ‘97 114 þ.km ‘09 sk. s/v
dekk 1,4L. Góður bíll. V. 130 þ.kr S.
899 0952.
Subaru Impreza GL árg. 97 e 260 þ ný
sumar/vetrardekk v 300, einnig corolla
94 e 178 þ þjófav v 200 uppl. 7714000
Til sölu Focus árg. 01, ek.140 þ. Ekkert
út og um 20 þ. á mán. Nýsk. og í topp
standi. Uppl.ar í síma 892-9606.

VW Golf árg. ‘97, ek. 119 þ. Skoð. ‘09. V.
190 þ. Uppl. í s. 868 6262.
Landcrouser 60 árg 88’ 38’ breyttur
er á 36’. loftlæstur og með drifhlutföll
ekinn 380.þús Verð: Tilboð. Uppl. í síma
- 8968809

Chevrolet Silverado HD 2500 ár. 05
ek. 10þ. km. 35 „ Verð 2,990,000 S:
6980098

Toyota Corolla árg. 2001. Keyrður
36þ, sumar- og vetrardekk. Nánar í
síma:6939375

Isusu Trooper Diesel 2000, ekinn 108
þ.km. Sjálfskiptur. Vel með farinn. Gott
verð: 1.250.000. Uppl. 897-7919

Lítill og sparneytinn toyota aygo ekinn
10.000km vel með farinn svartur á
álfelgum. yfirtaka á 100% láni engin
útborgun. upplýsingar í síma 8680206.
Guðmundur.

Glæsilegur fjölskyldubíll

Til Sölu Toyota Yaris T-sport ‘02, ek.97 þ.,
dökkblár, sk. ‘09, 3ja dyra, nagladekk,
álfelgur omfl... Metinn á 1.1, lán uppá
690 þ Gott stgr verð. S: 845 3663.

Til sölu Volvo V50 árg. 2004, ek. aðeins
40.000 km. Eins og nýr, vel með farinn og ábyrgðarskoðaður frá byrjun.
Kraftmikill, fallegur og skemmtilegur bíll
með innbyggðum barnasessum aftur
í. Ásett verð 2.250.000, tilboð óskast.
Uppl. í s. 840 5761.

Til
sölu
M.Benz
C230
Kompressor,2003,ekinn 46þús,hvítur,2jadyra,heilsársdekk omfl.. Verð 2.3
áhvílandi 1.740 32 á mánuði. Gott stgr
verð ! S: 845-3663

Ford Explorer Ltd ‘97, ek. 240 þús km.Í
góðu ásigkomulagi, V. 300 þús, Uppl í
S. 857 5812.

MMC Grandis árg. ‘05, 7manna góður
og vel með farinn. Ek. 41.000 km, Sjs,
aukadekk og felgur fylgja. Verð 2,3,
áhv. 2 mill afb. 33 þús per mán. Uppl
8991041

250-499 þús.
Yamaha Dragstar 650cc classic, vel með
farið, keyrt 3000 km. Árgerð 2006. Svart
að lit. Verð 999.000, áhvílandi sirka
670.000. Er tilbúinn til þess að skipta á
bíl. Sími: 481-1727, 8450760

VW Golf Gl 1400 ‘94, ek. 157 þús. Fínn
skólabíll. Verð 140 þús. Sími 699 3166.
Góður bíll gott verð! Til sölu Hyundai
Sonata árg. ‘99. Yfirtaka á hagstæðu
láni kr. 320 þ. + 50 þ. stgr. Uppl. í s. 482
2176 & 480 0809, Sigmar.

FORD EXPLORER LTD 4WD LIMITED
Árgerð 2004 ekinn 52000. Ásett verð
2.990.000,-tilboðsverð 2.600.000,áhvílandi 1.200.000,- upplýsingar í síma
695-9757

VW Golf 1,4, árg. 1998, 5 dyra , ekinn
157þús km. Rauður á álfelgum. Ný
tímareim og nýr rafgeymir. Á sama
stað VW Polo árg. 1999, 5 dyra ekinn
77 þús km. ný tímareim og bremsur.
Sumardekk á álfelgun og vetrardekk á
felgum. Uppl. í síma 6628584.

Til sölu BMW 520i árg. ‘95. Ek. 311 þ.
Verð 350 þ. S. 899 4664.

Renault Megane 1600 árg. ‘99. ek. 46þ
km. sóllúga, hiti í framrúðu og sætum,
einn eig. Verð 550 þús. S. 895 8772

VW Touran Trendline ek 83þkm, 7
manna, árg 6/03. Sumar og vetrard á
felgum. Bíll í góðu standi. Verð 1480þ.
s.8683429

Nissan X-trail eligans ‘03 ekin 64þús.
mjög gott eintak gullsans.Leður,sjálfsk.
ný heilsársdekk. uppl. s. 8214145

Toyota Previa ‘03. Ek. 80 þ. Sumar- og
vetrardekk. Yfirtaka á láni 1710 þ. S.
856 5761.

Crysler 300C. Glæsilegur bíll keyrður
7 þús. Ásett verð kr. 3.900.000. Skipti
skoðuð. Áhvíl. 1.650.000 - grb. 34 þús
pr mán. Uppl. í síma

Toyota Land Cruiser 120 týpa GX,2006
árgerð til sölu upplýsingar í síma
8227852

Subaru Legacy árg. ‘99 ssk., ek. 145
þ. km. Sumar + vetrard. Uppl. í s. 864
4895.
Tucson árg. ‘06 ek. 39 þ. ssk., samlæsingar, dráttarbeisli og cruis control. S.
453 5141, Áki bílasala.
Chevrolet Astro árg. ‘95, heillegur bíll,
þarfnast lagfæringar. verð 150 þús. S.
659 3459.

Fiat Marea Weekend Station ELX, árg
‘99 Frábær sparneytinn fjölskyldubíll Ný
tímareim + fl, Ný skoðaður ‘09 athugasemdalaust Álfelgur - Ný vetradekk +
sumardekk Vel með farinn og eigulegur
bíll Verð 390þús. Sími 6904045

Til sölu GOLF VARIANT árg.00 ek
130 þús. Verð 450 þús. Uppl.
8933999/8666667

Jeep Cherokee Limited model ‘99
nýskráður 10/’98. Mjög góður og fallegur bíll.TILBOÐ. S. 866 1065.

38“ breyttur Jeep Grand Cherokee
Laredo tilbúinn á fjöll. Árgerð 1998, 4L
vél ekinn 151.000km. Léttmálmsfelgur,
hlutföll, loft lásar, tvær loftdælur, aukatankur, flækjur & kastarar og fl. Jeppinn
er í topp standi og tilbúinn í páskatúrinn. Verð. 1.890.000,-kr (bein sala)
Upplýsingar í síma 822 7080 Viðar, eða
vidaroh@hotmail.com

lexus árg 08/2007 ekinn 1þ, leður
,toppl, cd. lán 4m. verð 4850þ. uppls
6984945

-Toppeintak-

MERCEDES BENZ 300 CLK KOMPRESSOR
Árg.2000, ek.aðeins 110 þús, lúga, „16
álfelgur, ný snjódekk, rafmagn í öllu,
hiti í sætum, litað gler. Skiptiverð 2,2,
stgr.1,650. Uppl. 861-3316.

Opel Safira árg. ‘01 sk. ‘09 ek. 107 þ.km
Allur nýyfirfarinn og á nýjum heilsársd.
Verð 820 þ. S. 892 2001.

VW Golf GTI árg. 2000 Einn eigandi,
ekinn 75.000 km. Staðgr. verð 825.000
kr. Uppl. í síma 892 0829

- Toppeintak -

Opel Astra 1600 árg. ‘97 sk. ‘09 ek. 197
þ.km Allur nýyfirfarinn og á nýjum heilsárd. Verð 220 þ. S. 892 2001.

CHEVROLET EQUINOX árg 2006 ek
6000 km verð 3750 selst gegn yfirt á
láni 2900 Sjálfskiptur leður álfelgur og
fl uppl í s: 8964562

Golf 8v Comfortline’99. Ek,140 þús, ný
vetrard.sumard. á álfelgum. 450 þús,kr
S:8675523

Renault Kangoo árg.’00. Ek.91 þ.
Vetrardekk, sk.’08. Toppbíll. Listaverð
550 þ. Verð 330 þ. Uppl. í s. 892 7852.

8 manna Land Cruiser 90 VX árg.98
breyttur, ssk. sk.08 Km219þús. Verð:
1450þús. Áhv. 880þús S: 8650046

Toyota Yaris árg. ‘07 ek. 5 þ. 1300 vél.
Engin skipti. Áhv. 860 þ. ca. Verð 1500
þ. S. 861 2327.

Fæst gegn yfirtöku

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek
102.þ km einn með öllu umboðsbíll
ásett verð 5.890.000. lánið er 4,9m
uppl í 844-0542

Nissan Almera Comfort ‘00, nýrra bodyið, ek. 260 þ. V. 380 þ. Uppl. í s. 869
7286.
TOYOTA AVENSIS 1.8 station sjálfskiptur
ekinn 30þús,álfelgur,filmur ásett verð
2350.000.- fæst á 1990.000 stgr ekkert
áhvílandi GSM 8615360

VW Golf Comfortl. árg ‘00 ek. 113 þkm
1.6L. álfelg,toppl,litaðar rúður ofl. Sk
‘09,S/V dekk Verð 590 þús. S.861-8060
Suzuki Sidekick árgerð 1993, vél árgerð
1997. 33“ dekk, skoðaður ‘08. Athuga
uppítöku á fellihýsi. Verð 300 þús. kr.
Upplýsingar í síma 840-5625 / 5654521

TerranoII 2,4 Bensín. ‘00 7 manna. Ek.
93 þ. Góð nelgd dekk. Tilb. 890 þ. S.
699 0376.
Toyota Corolla árg. 2001. Bíll í toppstandi. Upplýsingar í síma 8959345

YFIRTAKA: VolvoS40 árg04 sk.09
ekinn79þús ssk. leður,rafmagn,ný dekk.
Áhv.1730þús mángr.33þús. S:8650046

Corvette C6 Z51 árg. 05, ek. 19 þ. km.
6 gíra bsk. Bíll með öllum fáanlegum
aukabúnaði, 405 hö, 4,3 sek í 100 km,
303 km hámarkshraði. Ásett verð 6.900
þús. Áhvílandi 4.670 þús. Stgr. tilboð
yfirtaka + 300 þús. S. 6973379
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● HÖNNUN

● GAMLI HLUTURINN

Hugmyndaríkur Lervik

Dansandi par Litla Svíþjóð
frá ömmu
á Hvolsvelli

North Ice winter
útivistarfatnaður frá Finnlandi
Úlpa, buxur, tvenn nærföt, lúffur, húfa og treﬁll.
Allur Pakkinn á

kr

19,500.

● INNLIT

Skoðið úrval útivistar og
veiðifatnaðar á

www.iceﬁn.is
Iceﬁn Nóatúni 17
S. 5343177
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HEIMILISHALD
RUT HERMANNSDÓTTIR

Nýbúi á eigin heimili

Þ

egar mitt heimilishald hófst var ég tvítug, nýbökuð móðir
undir sterkum áhrifum frá fyrri kynslóðum. Ég vissi ekki
annað en það væri bráðnauðsynlegt að strauja allt. Meira að
segja bendlaböndin á rúmfötum ungabarnsins.
Fljótlega flutti ég í hið fjölskylduvæna samfélag í Noregi. Klyfjuð stanslausu samviskubiti yfir ryki og óstraujuðum þvotti á meðan
ég var í háskóla. Lék við dóttur mína og skemmti mér með vinum. Að
námi loknu vænkaðist fjárhagurinn og til að verjast biti samviskunnar réði ég konu til að þrífa. Samt var ég alltaf með klórinn á lofti og
eitthvað ægilega þreytt. Kannski var það klórvíman eða hlutverk ofurkonunnar? Ég veit það ekki. Barnið aðlagaðist hvíta leðursófanum
og dreifði úr dótinu sínu í fullvissu yfir keyptu konunni sem kom og
þreif.
Skyndilega fór heimþráin að segja til sín og eftir öll mín fullorðinsár undir fjölskylduvænum væng Norðmanna varð ég að komast í tæri
við fjöllin og sjóinn. Vera heima þar sem
hlutirnir bara reddast og allir eru hressir.
Ég hóf því búskap
Ég hóf því búskap alveg upp á nýtt á Ísalveg upp á nýtt á
landi. Eftir trilljón ferðir í húsbúnaðarÍslandi. Eftir trilljón
verslanir og málningarbúðir tók ég eftir því
ferðir í húsbúnaðarað það var langt síðan ég straujaði. Barnverslanir og málningið dreifði álíka miklu dóti eins og þegar við
arbúðir tók ég eftir því vorum með húshjálp og ég skrifaði „hvað
að það var langt síðan þarf að gera“-lista nr. 59 þessa vikuna. Þar
stóð meðal annars: Strauja, þurrka af, hjálpa
ég straujaði. Barnið
barninu að læra, strauja, kaupa kítti, komast
dreifði álíka miklu dóti
í einn drykk með stelpunum, bera þvottavéleins og þegar við
ina upp á fimmtu hæð og skipta um öryggi,
vorum með húshjálp
fara út að hlaupa, kaupa útigalla, kaupa
nýjan lás, redda borvél, strauja og muna að
og ég skrifaði „hvað
panta rafmagn.
þarf að gera“-lista nr.
Ég var enn ekki farin að strauja þegar
59 þessa vikuna.
rafmagnið kom á. Notaði heldur daginn til
að bera upp þvottavélina um leið og partíið byrjaði hjá nágrannanum. Ég svipaðist eftir tilkynningu sem tíðkast í Noregi. Þar sem tekið
er fram hvenær gleðskapur hefst í fjölbýlishúsum. Hvenær honum er
lokið og að sjálfsagt sé að lækka ef mikil læti verða. Stundum er líka
boð til nágranna um að mæta í veisluna. Hljóðdólgurinn hafði hvorki
gert boð á undan herlegheitunum né boðið mér í partí. Miður mín tilkynnti ég gamalli vinkonu um ástandið og það eina sem hún gat dúndrað í mig var: „Djöfull ertu orðin norsk.“ Ég var ekki bara nýbúi í
eigin landi. Ég var nýbúi á eigin heimili. Það tekur svo sannarlega
tíma að aðlagast nýju landi. Nýju heimili, nýju lífi og sjálfum sér og
eigin heimilishaldi. Í dag er ég löngu hætt að strauja og er ekki með
húshjálp. Ég og dóttir mín tökum til í sameiningu þegar við nennum. Og samviskubitið er nú komið með nýtt lögheimili og það er ekki
heima hjá mér.

● Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson tók þessa mynd
á heimili Bjarna Bjarnasonar í Ásgarði á Hvolsvelli.
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@
frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is
Auglýsingar: Ámundi Ámundason s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.

● HÖNNUN Hjónin Jeremy Pyles og Mary Welch opnuðu fyrir þremur árum hönnunarbúð í East Village. Þar sem
Welch fannst vanta almennilega lýsingu í verslunina bað
hún mann sinn um að hanna
nokkur loftljós inn í hana sem
varð til þess að ljósin fengu
mesta athygli. Í kjölfarið sneru
þau sér alfarið að ljósahönnun
sem hefur vakið athygli.

Steingrímur sperrir eyrun og hlustar glaður á gamla útvarpið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fann forngrip í Kolaportinu
● Gömul útvarpstæki hafa yfir sér sérstakan sjarma sem Steingrímur Þórhallsson, orgelleikari í Neskirkju, kann vel að meta. Hjá honum er gamla Philips-útvarpið þriðja mest
notaða tækið á heimilinu.
„Við hjónin erum mjög hrifin af
gömlum hlutum, þar á meðal útvörpum,“
segir
Steingrímur
og sýnir stoltur forláta Philips
Capella Reverbo-útvarpstæki sem
stendur í gluggakistu heima hjá
honum og Pamelu De Sensi, konu
hans. Vinnuaðstaða Steingríms er
rétt við gluggann, tölva og hljómborð svo þarna situr hann oft.
„Þetta útvarp er mikið í gangi.
Trúlega bara tölvan og espressókaffivélin sem eru meira notuð
á heimilinu. Það tekur smátíma
fyrir útvarpið að hitna enda er
þetta lampatæki. Það er hluti af
stemningunni,“ segir Steingrímur brosandi og lýsir því hvernig

hægt sé að setja ekkó á hljóðið og
breyta aðeins steríóinu milli hátalara. „Philips framleiddi mjög góð
útvörp en þeim hefur farið aftur
í seinni tíð,“ segir hann og heldur áfram. „Allt talað mál heyrist miklu betur í þessu útvarpi en
nýjum tækjum. Maður hræðist
bara digitaltímann ef gömlu rásirnar detta einhvern tíma út.“
Steingrímur segir Philips-útvarpstækið einn af fystu hlutunum sem þau hjónin hafi keypt
sér þegar þau fluttu til Reykjavíkur fyrir um fimm árum. Þau
hafi fundið það í Kolaportinu en
þá hafi það verið ónothæft. „Ég
sendi tækið til frænda míns norð-

ur á Akureyri og þá komst ég að
því að hann dýrkar gömul útvörp.
Hann er rafeindavirki og gerði
svo vel við þennan forngrip að
hann hefur ekki slegið feilpúst
síðan.“
Steingrímur og Pamela eiga
tvö önnur lampatæki, bæði síðan
fyrir stríð. Annað keyptu þau í
Kolaportinu en hitt fann Pamela
í fornsölu á Selfossi. Steingrímur segir eldri útvörpin ekki með
langbylgju en það sé Philips
Capella Reverbo hins vegar. „Það
er eina útvarpið sem ég hlusta
alltaf á, mér finnst hljómurinn í
því svo sérstakur. Þetta er alger
klassík.“
- gun

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

PGV
VERÐUR
GLERBORG PGV

GLER ∙ GLUGGAR ∙ HURÐIR ∙ SÓLSTOFUR ∙ SVALALOKANIR ∙ SPEGLAR
HAFÐU SAMBAND OG FÁÐU TILBOÐ ÞÉR AÐ KOSTNAÐARLAUSU

565 0000

STÆRRI OG STERKARI
Á síðasta ári sameinuðust PGV ehf. og Glugga og Glerhöllin á Akranesi en þar
hefur verið framleitt gler í 61 ár og PVC-u gluggar síðustu þrjú árin. Á dögunum
stækkaði fyrirtækið enn frekar þegar PGV ehf. keypti Glerborg ehf. og dótturfélag þess Gler og Spegla. Glerborg ehf. hefur verið starfrækt í 37 ár og er
leiðandi á íslenskum markaði í framleiðslu einangrunarglers.

PGV ehf. hefur frá upphaﬁ sérhæft sig í smíði á viðhaldsfríum gluggum, hurðum,
sólstofum og svalalokunum úr PVC-u. Sameinuð fyrirtæki munu starfa undir
merkinu Glerborg PGV. Við samrunann verður til einstakt og gríðarlega öﬂugt
fyrirtæki á íslenskum byggingamarkaði með fjölbreyttar lausnir á öllu sem tengist
gleri og gluggum.

Glerborg PGV ehf. Dalshraun 5, Hafnarfjörður, Sími: 565 0000 ı Ægisbraut 30, Akranes, Sími: 456 2000 ı Val ehf. Höfða 5c, Húsavík Sími: 464 2440 Gsm: 894 1804
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Eldurinn logar glatt í arninum hjá Bjarna.

Stofan á heimilinu er hlýleg.

Una sér vel í Ásgarði
● Bjarni Bjarnason meðferðarfræðingur og Sigríður Þorsteinsdóttir kennari fluttu heim frá Svíþjóð á síðasta ári eftir nítján
ára búsetu þar. Þau hafa komið sér fyrir í fornfrægu skólahúsi á
Hvolsvelli en á daginn sinna þau sunnlenskum börnum.
Ásgarður heitir húsið þeirra Bjarna og
Sigríðar og er eitt það elsta á Hvolsvelli, byggt 1927. Það stendur í gróðursælu umhverfi skammt frá Stórólfshvolskirkju og í kring eru níu
sumarhús, auk gamla skólastjórabústaðarins sem nefnist Kornhúsið.
Þarna ætla þau hjón að reka ferðaþjónustu í sumar, ásamt hestaleigu á
Torfastöðum. Húsið er innréttað í víkingastíl með stórbrotnum útskurði Erlends Magnússonar. „Vinir okkar kalla
þetta „litlu Svíþjóð“ enda líkist þetta
sænskri skógarstúku,“ segir Bjarni og
nefnir að þau hjón hafi búið í Svíþjóð í

nítján ár og eigi hús utan við Uppsali.
Bjarni ólst upp í Ölfusi en Sigríður í
Stafholtstungum í Borgarfirði. Hann er
menntaður í hugrænni atferlisfræði og
hún kennari. Bæði starfa að þróunarverkefni hjá Skólaskrifstofu Suðurlands
sem hófst 2006 og snýst um úrræði fyrir
börn úr sunnlenskum skólum. Gaulverjaskóli er miðstöð þessa verkefnis.
„Í Gaulverjaskóla eru börn bæði í hefðbundnum greinum og fá þjálfun í ART
sem er félagsfærni, sjálfsstjórn og siðfræði. Þau eru keyrð þangað daglega í
skólabíl í eina til tvær annir og eftir það
fá þau eftirfylgni í sínum heimaskól-

um enda eru kennarar þar að þjálfa sig
líka í sömu fræðum. Þetta virkar vel og
gefur okkar unga fólki nýtt tækifæri,“
segir Bjarni. Hann segir stefnuna þá
að í framtíðinni geti hinir hefðbundnu
sunnlensku grunnskólar tekið á þessum
málum með hjálp þeirrar kunnáttu sem
nú sé að breiðast þar út.
Bjarni og Sigríður eru ánægð með
að vera komin heim. „Við höfum reyndar komið heim á sumrin og verið fararstjórar hjá Eldhestum. Höfum alltaf
haft gaman af ferðaþjónustu og þó sumt
sé okkur framandi á Íslandi eftir nítján
ár ytra þá þekkjum við fjöllin.“
- gun

Bjarni og Sigríður starfa saman í sérstöku verkefni í Gaulverjaskóla.

Íslenskir hanar eru tignarlegir. Í sumar verður lítil verslun við Ásgarð
með hana og fleiri fugla.

Ásgarður er eitt elsta hús Hvolsvallar en ber aldurinn vel.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það var Erlendur Magnússon sem innréttaði Ásgarð. Handverk hans
sést víðar á Suðurlandi svo sem í Skíðaskálanum Hveradölum, Eden
og Hótel Geysi.

25
ára

is. kvik.com

25% af rennihurðum:
Afmælishátíðin heldur áfram
Á þessu ári nær Kvik merkum áfanga á eldhúsferlinum. Við verðum 25
ára - og breytum árum í prósentur, þannig að þú sparar 25% af leiðbeinandi útsöluverði á öllum rennihurðum og völdum innréttingarbúnaði
allan marsmánuð.

Eldhús í 25 ár:
Við úthlutum eldhúsbúnaði

156.636,-

Verðið fyrir fataskápinn á myndinni er með
25% afslætti af rennihurðum, stillanlegum
festingum, brautarsetti og endalistum.
Í verðinu eru ekki innréttingar og
sendingarkostnaður.

ÆTI*
B
P
AU

ÍK

Með Kvik eldhúsi áttu peninga afgangs fyrir öllu góðgætinu. Einmitt núna
gefum við þér nýja Porsche II settið frá Siemens, sem samanstendur af
kafﬁvél, brauðrist og hraðsuðukatli að verðmæti 57.500,-* þegar þú kaupir eldhús fyrir hærri upphæð en 400.000,- (takmarkað magn).
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Bætt líðan
með betra lofti

Einstök tækni í bland við verðlauna
hönnun færir þér hreinna og betra loft!
BZÂ A^\]i 6^g ad[i]gZ^ch^i¨`^cj \Zijg Ä ]V[i kZgjaZ\ {]g^[ { ad[i\¨Â^c
{ Äcj ]Z^b^a^ ZÂV k^ccjhiVÂ d\ \Zgi ÄVÂ bZÂ hi¨a#  BZÂ [g{W¨gg^ i¨`c^
d\kZgÂaVjcVÂg^]ccjc]gZ^chVgA^\]i6^gad[i^ÂVa\_gaZ\V]a_ÂaVjhi!bZÂ
a{\bVg`hdg`jcdi`jc,ld\Z``^h`Zbb^g[ng^gVÂÄVÂÄVg[VaYgZ^VÂh`^eiV
jb [aiZg# GVcch`c^g hÅcV VÂ A^\]i6^g ad[i]gZ^ch^i¨`^ hZb Zg  hiÂj\g^
cdi`jc ]gZ^chVg b_\ kZa VaagV hb¨hij V\c^gcVg g ad[i^cj V\c^g  cVcd
hi¨gÂ#6\c^gÄZhhVg^hi¨gÂiZa_Vjb.%V[aajbbZc\VcY^\cjbhZb
_iVjbad[i^cjd\ZgjiVaYVgkVaYVkZghij]Z^ahj`k^aajcjb#A^\]i6^gi¨`^c
`dbV[g{HkÄ_Âd\]V[V]adi^Âb^`^Âad[jbVaaVcc]Z^b#
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GAMLI HLUTURINN:

Dansandi par frá ömmu
Herdís
Hupfelt,
smurbrauðsdama og
starfsmaður hjá Góða
hirðinum, hefur mikinn áhuga á gömlum
og fallegum hlutum
en það er þó einn slíkur sem er í sérstöku
uppáhaldi hjá henni.
Sá hlutur er leikfang
sem amma hennar
átti.
„Ég man fyrst eftir
þessu leikfangi þegar
ég var fjögurra ára
gömul. Þetta var eina
leikfangið sem amma
átti og hún var vön
að trekkja það upp
fyrir okkur þegar við
komum í heimsókn,“
segir Herdís. Leikfangið sem er par að
dansa, er trekkt upp
og parið dansar hring
eftir hring. „Ég var
heilluð af þessu dóti,
fannst þetta rosalega Herdís með parið dansandi sem er í mestu uppáhaldi hjá henni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
merkilegt. Það mátti
ég barnabörnum mínum leikog hún bað mig um að passa
ekki snerta það, bara horfa og
fangið og þeim þykir það afþað vel um ókomna tíð.“ Herþað þótti mér nóg því leikfangskaplega merkilegt en furða sig
dís hefur haldið vel upp á leikið heillaði mig upp úr skónþó á því að það megi ekki snerta
fangið og tekur það fram þegar
um í hvert skipti sem ég kom í
leikfangið, bara horfa, en í dag
barnabörnin koma í heimsókn.
heimsókn til ömmu gömlu,“ úter hægt gera allt með leikföng
„Ég var jafn glöð þegar amma
skýrir Herdís og heldur áfram.
án þess að þau skemmist,“ segir
gaf mér það og þegar ég sá leik„Þegar amma komst á efri ár
Herdís að lokum.
fangið í fyrsta sinn. Í dag sýni
fékk ég leikfangið frá henni
- mmr

New Orleans dagar
Meistarakokkur frá New Orleans leikur listir sínar dagana 28. feb. - 9. mars
Todd Pulsenelli frá New Orleans verður gestakokkur á Rauðará í tilefni af Food and Fun.
Þessa daga mun Todd ásamt Guðmundi Viðarssyni og Hinrik Carl Ellertssyni bjóða
upp á veislumáltíðir að hætti íbúa New Orleans, sem enginn matgæðingur má láta
fram hjá sér fara.

New Orleans matseðill / Menu
Forréttur / First Course:
Louisana „Gumbó“ með krabbakjöti

Todd Pulsenelli, gestakokkur
frá New Orleans

Borðað á blómum

Crab “Gumbo“ Louisana style

Í

Fiskréttur / Second Course:
Humar- og kjúklingacanaloni með tómat og aspas
Lobster and chicken canaloni with tómató and aspargus
Aðalréttur / Main Course:
Lamb á tvo vegu, grillaður hryggur og brasserað
framfille með kartöflumauki
Lamb prepared two ways with whipped potatos

ÍSLENSKA / SIA.IS / RAU 41324 02/08

Eftirréttur / Dessert:
Djúpsteiktur brauðbúðingur að hætti New Orleans
með súkkulaðisúpu og vanilluís
New Orleans Breadpudding with chocalatesoup
and vanilla ice cream

– ástríðufullur veitingastaður með fersku yfirbragði

RAUÐARÁRSTÍG 37
SÍMI 562 6766
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talska yfirstéttarskvísan Margherita Missoni er konan á bak við eitt
fegursta matarstell veraldar.
Hversu dásamlegur er þessi
blómaborðbúnaður ítalska tískuveldisins Missoni?
Hann er kannski
ekki það ódýrasta
undir kjöt, kartöflur og molasopa,
en guðdómlegur fyrir augað og
hefur allt sem til
þarf þegar kemur að prýði lífsins tilefna, hvort sem það eru ábætisdiskar, súpuskálar, könnur, sykurkör, bollar, krúsir eða bakkar.
Bjóddu listamanninum í sjálfum
þér að leggja á borð með dýrgripum
Missoni úr fínasta postulíni og tælandi munstrum.

;_\jggVk^`cV
amjhc{bh`Z^Â
[ng^g`dcjgd\`VgaV

Amjhc{bh`Z^ÂCdgY^XVHeVZg]VccVÂi^aVÂ`dbV
ÄgV[hiVÂ{b_\{gVc\jghg`Vcd\Z^c[VaYVc]{ii#
I^a\Vc\jgc{bh`Z^Â^h^chZgVÂ`dbVÄg{¨ÂgVhi^\
]kVÂkVgÂVga`VbaZ\Vd\VcYaZ\V]Z^ahj#Ã`ncc^hi
cÅ_jbb\jaZ^`jbbViVgkVa^!bVihZbgkVg
[^ijWgZcchaj!]kZgc^\Ä{iiVÂ\abVk^ÂbViVg"d\
hn`jgÄg[^cV!]kZgc^\Ä[ZgÂVÂÄkVÂWgZccVbZ^gV
d\aiiVhi#















;^bbibVgk^`j¶7gZcchaVd\hing`jg
([aj\^gWgZcchajibVg
'hing`iVgibVghVajcY^g]VcYaZ^ÂhajÄ_{a[VgV
K^`jaZ\Vgb¨a^c\Vg
ÏiVgaZ\c¨g^c\Vgg{Â\_[
;g¨ÂhaVd\Z[i^g[na\c^
;ng^gaZhijg¶7dgÂVÂji^aVÂaiiVhid\Vj`Vdg`jcV
HigVc\iVÂ]VaY¶b^`^aa{gVc\jg
Ha`jcd\]ZgÂVcjYYZ[i^g]kZg_V¨[^c\j
=daajhijYgn``jgZ[i^g]kZg_V¨[^c\j
IV`bVg`VÂjg[_aY^
K^`jaZ\bVg`b^Â${]ZghaV$[gÂaZ^`jg
IbVg/+/(%!,/(%!&%/%%!&+/(%d\&-/(%
Ã_{a[Vg^Zg<jccVgB{gH^\[hhdc

&#k^`V¶Dg`j]aZÂhaV
Ï[nghijk^`jcc^ZgkZg^ÂVÂWn\\_Vjeedg`jd\`dbV
a`VbVcjb_V[ck¨\^hZbZgjee]V[^ÂVÂWgZniijba[hhia#


'#k^`V¶y[aj\bZai^c\¶6j`^cWgZcchaV
Ïk^`jikZgkZg^ÂVÂZ[aVd\W¨iVbZai^c\jcVd\Vj`V
[^ijWgZcchajZ^\^caZ^`Va`VbVch#

(#k^`V¶=dgbcV_V[ck¨\^¶=gZ^chjc
Ãg^Â_Vk^`Vc`Zbjg_V[ck¨\^{]dgbcV[a¨Â^a`VbVchhZb
]Z[jg{]g^[{h`Ve!a[hdg`jd\`gV[i#;Vg^ÂZgg\Vc\h"d\
Z^ijgZ[cV]gZ^chjcd\aii{bZai^c\jcc^#

)#k^`V¶Óc¨b^h`Zg[^Z[ai¶?V[ck¨\^
Ïk^`j[_\jgZgc¨b^h`Zg[^ÂWn\\ijeed\a`VbVcVcjb
]_{aeVÂVÂkZg_Vh^\{c{iigjaZ\Vc]{ii#KZ^iiZgg{Â\_[bZÂ
bViVg¨Â^d\]gZn[^c\jhZbkZ^i^gVcYaZ\id\a`VbaZ\i_V[ck¨\^#

CÅc{bh`Z^Â]Z[_Vhi(#bVgh
H`g{c^c\Zg]V[^chbV)))*%.%ZÂV
cdgY^XVheV5cdgY^XVheV#^h
lll#cdgY^XVheV#^h
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Hugmyndaríkur Lervik
●

Alexander Lervik er sænskur hönnuður sem stofnaði fyrirtæki sitt Lervik Design fyrir allnokkrum árum. Hann hóf feril sinn reyndar sem smíðanemi en nam
síðar hönnun við Beckmans-hönnunarskólann. Lervik Design hannar húsgögn
og vörur fyrir viðskiptavini um allan heim auk þess sem fyrirtækið sér um innanhússhönnun fyrir veitingastaði, næturklúbba og verslanir. Hér eru nokkrir
munir úr hönnun Lerviks.

2

1.Dolphin-hægindastóllinn er mótaður úr viði og er til í nokkrum litum.
2. Sixtís-stíll er yfir þessum hægindastól úr Random-línunni.
3. Rauður og hvítur bólstraður
sófi úr Random-línunni.
4. Rauði stóllinn er
allsérstakur og lítur
ekki út fyrir að veita
mikil þægindi.

5. Sjónvarpsstól-

inn útbjó Lervik fyrir sýningu

sína „Five playful chairs“.
Stóllinn er úr stáli með
LCD-skjá í baki og setu.

1

6. Icon-stóllinn er úr
plasti en inni í honum má
sjá lítil módel af ýmsum
stólum.
7. Diva-barstóllinn er
rauður og flottur úr stáli og
með bólstrað sæti.
8. Neptune-borðið er fallegt í laginu en það er mótað
úr viði, birki og eik.

3

8
7
4
5
6

HPI Savage X 4,6
fjarstýrður torfærutrukkur
Öﬂugasta útgáfan til þessa

.ETHYL  SÅMI  WWWTOMSTUNDAHUSIDIS
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FORM OG LÍNUR George Mahoney er húsgagnahönnuður frá
Minneapolis í Bandaríkjunum. Hann leggur áherslu á að kanna
form og efni og hefur notast mikið við við í hönnun sinni.
Stóllinn og borðið sem hér sjást eru úr Solv-húsgagnalínu hans.
Fleiri sköpunarverk hans má finna á vefsíðunni www.solvstudio.
com

jsó

Járnsmiðja Óðins
Persónuleg þjónusta og fagleg ráðgjöf

● GERVIILLGRESI VEX Í
STOFUNNI Gróður er orðinn sjaldgæfur í lífi borgarbúans. Margir dvelja stærsta hluta
lífs síns í gervilegum rýmum
með flúorljósi þar sem varla sést
munur á degi og nóttu.
Við þessu vandamáli hefur
hönnuðurinn Simon Heijdens
fundið lausn með verkefni sínu
Lightweeds, eða ljósillgresi. Hejdens útbjó stafræna ljósavél svo
hún hegðaði sér líkt og lifandi
vera. Vélin varpar skuggamyndum á veggi og endurspeglar andrúmsloftið í kring. Myndirnar eru
í raun lifandi og vaxa og dafna
með tilliti til umhverfisins, hvort
rignir eða sést til sólar auk þess
sem gróðurinn sveiflast undan
vindi. Nánar má fræðast um verkið og hönnuð þess á vefsíðunni.
www.simonheijdens.com

Útsala Útsölulok
nudag

laugardag og sun

LAUGARDAGUR 1. MARS 2008

● MULNINGSVÉL Í GLASINU Þetta sniðuga glas kemur
frá fyrirtækinu Anna Gram og er samstarfsverkefni hönnuðanna
Florian Dussopt, Julie Girard og Jérémie Reneau. Það hentar best
undir drykki sem þarf að blanda eins og te eða kaffi með sykri. Ef
sykurmoli er settur út í drykkinn er glasið hrist, en við það mylur
keramikkúla á botninum molann.

af
Fjölbreytt úrval
ru
vö
st
li
i
u
Feng-Sh
d
- föstudaga
f
d
10-18
Opið mánudaga
laugardag 10-17 sunnudag 13-17 Ármúla 42 · Sími 895 8966

Kóngurinn á
borðbúnað

Þ

að var árið 1961 að popplistamaðurinn Andy Warhol var
fenginn til að mála mynd af þeim
hlutum sem honum voru mikilvægastir í tilverunni. Það reyndust vera
smápeningar og súpudósir Campell‘s, en súpurnar lentu oft í pottum
Warhols.
Þessar sömu súpumyndir hafa um
hríð skreytt ýmsa nytjamuni úr Andy
Warhol-línu Rosenthals en það nýjasta í þeirri línu er borðbúnaður með
myndum Warhols af konungi rokksins, Elvis Presley. Andy varð heillaður
af stjörnum á borð við Elvis, Marilyn
Monroe og Liz Taylor endurspegluðu
ameríska fegurð og velgengni. Hann
notaði mynd af kónginum úr kúrekamyndinni Flaming Star, og það gerir
Rosenthal einnig í nýjustu viðbót
Andy Warhol-safnaralínunnar.

LAUGARDAGUR 1. mars 2008
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M. BENZ R500 4 Matic 2006, ek 47 Með
öllum fáanlegum aukahlutum!! Ásett
v. 7.390 þús TILBOÐ: 5.750 ÞÚS (900
þús út og yfirtaka á láni 4.850 þús) Ath
skipti. S: 868-4785

BMW X3 ‘06 DÍSEL 3,0 Ekinn 51þ. mjög
vel búinn bíll, panorama þak, fjarðlægðarskynjarar o.s.frv. Eyðsla undir 10L. Ákv.
4,6m afb. 65þ. Ásett 5,9m Skoða skipti
á t.d. pikup. 840-1719

Toyota Land Cruiser 100 árg.’00. Disel.
Ek. 170 þ. Lúga, tems og fl. Verð 3.100 þ.
Gott lán getur fylgt. Uppl. í s. 692 7601

Einn eðal í snjóinn 35“ ford 1994
ekinn aðeins 160.þús rn:170528 sími
8928809

80-90% Lán - 2 GRAND CHEROKEE
HEMI til sölu. Árg. 2006 (svartur, ek.
29þ KM). TILBOÐ 3.700þ Árg. 2005
(Dökkblár, ek. 69þ KM) TILBOÐ 3.200þ
s. 6699668

til sölu MXZ800x ‘06 ek.800km
bakkg,rafstart,ram kúla,GPS tengi og
segl lengd136“ topp sleði umboðsverð
1,067 fer á 900 þús s:8676741
Hilux ár 99 35’’ek 125 þús áhvíl 350 þús
verð 1490 þús 8652859

Óska eftir Bronco 70-77 8 syl S.
8987847

Óska eftir bíl gegn yfirtöku á láni, helst
jeppa, má kosta að 6.0 m. Eingöngu
góð eintök koma til greina. S. 846
3933.

Range Rover Sport HSE 01/08. Ek.1þm.
Silfurgr. Ekkert áhv. Ath.skipti.Verð stgr
.7,6m. S 6921477

Til sölu er 35“ breyttur Pajero 2,8 árg 97.
Í bílnum er VHF stöð, NMT sími, CB stöð,
GPS tæki, öflug loftdæla, 220v rafkerfi,
kassi á afturhlera og tengdamömmubox. Með bílnum fylgja bæði sumar og
negld vetrardekk, bæði á felgum. Verð
aðeins 999.999kr. Allar nánari upplýsingar í s: 8925214

Jeppar

Dodge Durango 4WD 8 manna, keyrður
ca.28.000km. Með leðri, filmum og
ýmsu fleira. Bíllinn er sem nýr og fæst
gegn yfirtöku á láni ca. 3.880.000.skoða öll skipti. uppl. í s: 663-5882

Mótorhjól

Til sölu Skidoo Expedition Sport 550f
árg 2005. Tveggja sæta. REV grind.
Bakkgír og rafstart. Plast rispað . Ásett
v 680 þús en fæst á 370 þús stg. S
8402713

honda civic sedan 1.5 v-tec Sjálfsk.
115hö. ekinn 132þús.CD. bíll í toppstandi. Verð 260þús S.6601832

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707

2 city vagnar til sölu

Toyota Corolla st., árg. ‘98 ek. 192 þ.
Bsk., álfelgur og spoiler. Verð:320þ. S:
8216405

Nissan terrano 2001 til sölu ónyt
vél,verð 450-490 þús. upplýsingar í
s;8231703

Jepplingur óskast ssk., og ek. undir 50
þ.km á verðb. 1,5 - 2 miljónir stgr. T.d
Suzuki eða Honda. Uppl. í s. 821 9266.

3#!.)! 0 
RGERÈ  EKINN  KM
8 BÅLL MEÈ KASSA LYFTU OG /PTICRUSE
6%2¨  MILLJ VSK

Hef til sölu 2 city vagna árgerð 1999
í fínu standi. Með 1500kg lyftu. Verð
á stk 1.000.000 +vsk. Verð fyrir 2 stk
1.800.000+vsk. Upplýsingar í síma 8938327
Santa Fe V6 2004 ekinn 52þ. toppbíll,
frábær í snjóinn. 100% lán, afb. 36þ. S:
8586313 / 8955151

Bílar óskast

Óska eftir bíl á 15-50 þ. Má vera bilaður.
Allt kemur til greina. S. 661 1761 Siggi.

Til sölu Toyota Avensis árg,“00, ek.
147þ. ssk, 2.0vél, leður, ofl, tilboð óskast í síma 8690208 Guðjón

#!4%20),,!2 $
RGERÈ  EKINN  TÅMA
(RAÈTENGI OG TV¾R SKËÚUR GOTT ÒTLIT
6%2¨  MILLJ VSK
GasGasS 250 cc árg. 2005, nýlegur
stimpill, götuskráð, hjól í góðu standi.
Fæst á 100% láni, aðeins 11 þús. á
mánuði, eftirstöðvar aðeins 470 þús. ca.
Uppl. í s. 660 1334.

Svart leðursófasett fæst fyrir lítinn pening. Lítur þokkalega út. Sími 8977991.

Toppeintak

Til sölu M. Benz ML 270 árg. ‘00 ek. 177
þ. Bíll í mjög góðu ástandi. Uppl. í s.
869 2900 & 898 7680.

Pallbílar
+/-!435 7!
RGERÈ  EKINN  TÅMA
6%2¨  MILLJ VSK
Honda CRF 450 2006, ný plöst, ný
dekk, áhv lán ca 350þ TILBOÐ ÓSKAST
663 0680

Silverado 2004 með
Duramax Diesel

35“ breyting, lítur út sem nýr, leður
og hiti í sætum. Allur aukabúnaður,
ekinn 160.000 í Texas. Upplagður fyrir
camper. Aðeins bein sala S. 894 5056
og 897 3015.

Nissan Patrol Elegance ‘05, 35“ breyttur,
á breiðum dekkjum. Ek. aðeins um
40þ. Svart leður, einn með öllu. Nánari
uppl. í s. 899 4595
Nissan Terrano II 31“ Árg. 00, ek 125
þ.km. Ásett v. 690þ. Tilboð 500 þ. Uppl.
Birkir í s. 856 7343.

Til Sölu Dodge Ram 2500 diesel árg
2004 Laramie með öllu. ekinn 90 þús
km verð 3.6 m skipti á ódýrari uppl í
S: 824-5244

Sendibílar
ISUZU NRP 65

Árgerð 1998 195.000 km. Kassabíll með
lyftu, milligerði fyrir 6 hesta. Nýir demparar, yfirfarðar bremsur og túbína. Góð
dekk. Ný skoðaður. Verð 1.300.000.
Sími 825 5736.

Til sölu Toyota 4Runer ‘93. 35“ breyttur
ek. 127þ. Nýsk. topp bíll. Verð 390þ.
Uppl. í s. 697 8654 & 864 7684.

til sölu ymaha yz 250f árgerð 2004 vel
með farið með ný upptekknum motor
og dempurum ásamt nýjum legum.
verð 350,000 staðgreitt upplysingar í
síma 8571664.

#!4%20),,!2 $
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(RAÈTENGI OG ÖRJ¹R SKËÚUR
6%2¨  MILLJ

Fallegur bíll

Honda crv nýskr 17.11.2005 sjálfsk,
vindskeið, filmur og krómrör með hliðum, fallegur og vel með farinn bíll verð
2.590 áhvílandi gott lán, upplýsingar í
síma 691 1001.

Izuzu Trooper 38“ árg. ‘01 ek. 146 þ VHF,
Loftl. Loftd. Tengdabox, kastarar, áhv.
2.1 m. fæst á yfirtöku. S. 868 7700.
Pajero árg. ‘97 ek. 138 þ. Vel með
farinn bíll. Nýsk. Verð 850 þ. Uppl. í s.
693 9553.

Renault Midlander 10 tonna sendibíll
kassi hxbxl:220x245x490. Burðargeta
3.9 t. V. 1 m. með vsk. S. 863 6306.

Vörubílar
Ford Explorer EB árg. ‘04, ek. 51 þ.km.
Með öllu. Fæst á yfirtöku 3,1 mil. Uppl.
í s. 844 3023.
Ford Escape model 2008, ek. 12 þús. V.
3,6 mil. Tilboð 3.050 þús! S. 898 3738.

100%LÁN MMC Pajero bensín til sölu.
Leður og lúga, búið að taka tímareim
og bremsur að framan í gegn. Ekinn
158.þús. Fæst gegn yfirtöku á láni 1850
þús. Ásgeir 615-3456

Til sölu Land Rover Defender 90 ‘98. Ný
sumar og vetrard. Verð 1 mil. stgr. Uppl.
í s. 693 4237, Jón.

Til sölu Harley Davidson 2005 fatboy
custom fallegt hjól uppl í s. 821 5335.
GÁMUR AF MÓTORHJÓLUM Annar
gámur ársins 2008 er á leiðinni.
Fáránleg verð á hjólunum. Fyrstir
koma fyrstir fá, þetta verður fljótt
að klárast. Upplýsingar á heimasíðunni www.motors.is
Vantar ódýrt götuhjól. Er með tjaldvagn
í skiptum. Uppl. í s. 863 2575.

Scania P82H með sturtupalli og krana
er á nýjum dekkjum. Tilboð óskast.
Fæst á góðan prís ef hann selst fljótlega.
uppl.í síma 892-8500
Land Cruiser 120VX ‘03. Sjálfskiptur,
dísel Verð 3.950.000 upplýsingar í síma
869-8818

+/-!435 07 
RGERÈ  EKINN  TÅMA
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Vespur
Tilboð Tilboð Frábær vespa til sölu. upplýsingar í síma 5651845/8640970

TIL SÖLU

#!4%20),,!2 $. ,'0
RGERÈ  EKINN  TÅMA
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Toyota Landcruiser 120 GX 11/2003, ek.
83 þús. Dísel, ssk, 33“ dekk, krómfelgur,
húddhlíf, gluggahlífar, húddmerki, filmur, krókur, blásans, áhv. ca 3,7 millj. V.
3.980 þús. S. 866 3987.

LandCruiser 90VX bensín árg. ‘02. Ek.
127 þús. Verð 1950 þús. Lán 1140 þús.
S. 893 6120.

Til sölu Jeep Wrangler árg. ‘04, 32“ dekk.
Ek. 27 þ. míl. V. 2.3 m. Hraðastillir, CD.
S. 865 2198.
FORD EXPLORER XLT 4WD ‘05 ekinn
53þ.km. Frábær bíll með öllum aukahlutum. Verð 2.800.000kr Upplýsingar í
síma 869-8818

#!4%20),,!2 #
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HEKLA
Suzuki XL7 Luxury árg. ‘07 Nýtt model.
Ek. 17 þ. 3.6L V6, 7 manna, Ssk, krókur
V. 3490 þ. S. 823 7238.

LandCruiser 90’02 bensín, ek
120þ,18“Lenze felgur 33“MT dekk,
leður, filmur, krókur ofl. uppl í síma
861-4332

Til sölu vel með farinn Golf ‘01. Ný tímareim, nýlegir bremsuklossar og nýskoðaður. Ek. 117 þ. Uppl. í s. 8956875
Nissan Patrol ‘93 til sölu. Þarfnast smá
lagfæringa. Verð 160 þús. S. 893 2284.

Klettagörðum 8-10
www.hekla.is/velasvid
Sölumaður 825-5736
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Fjórhjól

Vinnuvélar

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18.
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Fjórhjól til sölu! 2 stk. Honda Foreman
450cc. fjórhjól til sölu. árg. 2004 en
skráð 12.2006. Mjög vel með farinn og
lítið notuð, áhvílandi ca. 400þús á hjól.
verð 620þús uppl. s: 893-2523 Pétur

Vélsleðar

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar

Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf s. 820 9637 & 899 0957.

Veisluþjónusta
Febrúar tilboð 20%
afsláttur.
Málarameistari getur bætt við
sig verkefnum. Stigagangar,
sameignir og íbúðir, gamalt
og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934
Ingimundur Málarameistari.

Skattframtöl - Ráðgjöf - Samningagerð Bókhald - o.fl. atoz@atoz.is s:771 4545

Ráðgjöf
Náms- og starfsráðgjöf - þín leið.
Áhugasvið, náms- og starfsval, markmið, tímastjórnun. Tímapantanir s. 899
8588.

Málarar

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf,
s. 860 1180.

Tek að mér að elda portúgalskan sælkerismat fyrir veitingastaði, kaffihús &
einkaveislur. Portúgalskur matur er ljúffengur og spennandi, því er þetta kjörið
tækifæri til að láta reyna á nýja bragðlauka. Er með gott úrval af kjöti&fiski,
bæði smárétti og aðalrétti. Býð uppá
prufur fyrir áhugasama. Vinsamlegast
hafið samband í síma; 845-3012

Múrarar
Tek að mér flísalagnir. Geri tilboð. Uppl.
í s. 659 7596.

Rafvirkjun

Húsaviðhald!

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa,
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Til sölu 2stk kranar. Palfinger pk 29000
+ jibb og minniháttar laskaður eftir
óhapp. V. 2,9 millj. Einnig til sölu
Palfinger pk 21000. V. 1,4 millj. Uppl. í
s. 896 0399.
Case 580 LE ‘98 keyrð ca. 4 þ. klst.
Einnig Malarvagn Cruse (nýr). S. 899
0012.

Ski-doo Summit ‘05 ek 3200, vel
með farinn, gps og fl,v 850.þús uppl í
6998899

Ert þú að byggja?

Fjármál
6 m löng gámaflutningagrind ásamt
einangruðum kassa, er í góðu lagi. Verð
400 þús. m/vsk. S. 896 5530.

Polari RMK 600 144“ árg. 2007, sama
og nýr. Ekki keyrður nema 300 km.
Ótrúlega skemmtilegur sleði. Verð 1290
þ. Áhvílandi 1130 þ. Uppl. í síma 660
1334.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Getum bætt við okkur flísalögnum bæði
smá og stór verkefni. Tímav eða föst
verð tilboð. S. 426 8010. Gsm. 897 8070
& 895 2446. mail: info@multikerfi.com
www.Multikerfi.com.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Pípulagnir

Bátar

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Gólfþjónusta!

Lögum og lagfærum eldri gólf, frískum
upp olíuborin parket, slípum, leggjum
og lökkum. Tilvalið vegna sölu og flutnings. S. 845 9345.

Sumarið er komið!

Lynx rave 800

Til sölu bátur Skel 26 sem er véla og
tækja laus. Upplýsingar í síma 8936404

Til sölu Lynx rave 2006. Belti nelgt
48mm,festingar f-brúsa. Tengi fGPS,taska. Straumvirki ehf Suðurhraun
2 210

2 tveggja sæta Polaris sleðar ‘91-’92.
Seljast saman á 150 þ. S. 847 1401 &
692 4391.
Arctic Cat snjósleði til sölu. árg. ‘91,
þarfnast smá lagfæringar. V. 160 þús.
Uppl. í s. 896 5531.
Ski-Doo Renegate 600 sdi 2006 Ekinn
1950 Km. Brúsagrind, 12.l aukabensínbrúsi,hlífðarpanna,stýrishækkun 2“,Ram
festing/snúra fyrir GPS 136“/16“/1,75“
belti studdað. Ákv lán. Verð 950þús
Uppl í s. 8964035.
AC ZR440 Sno pro árg. 97, öflugur og
léttur sleði. Verð 195 þ. Uppl. í s. 893
7203, Birgir.

Tjaldvagnar

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Ræstingar
Tek að mér flutningsþrif fyrir heimili og
fyrirtæki, er vön. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 659 9511.
Til sölu Campion Allante 825LX . Vel
búinn 28 feta bátur með 260 hestafla
Volvo Penta vél og Volvo Duo prop.
Íslensk skráning. Árgerð 2006 með 45
tíma á vél. Kerra fylgir. Verð kr.15 milljónir. Upplýsingar í síma 8929287

Til sölu geggjuð leikgræja, Skidoo mxz
xrs ek aðeins 30 km, keppnisbelti m/
stífum kubbum, niðurgírun, auka reim,
olía og yfirbreiðsla fylgir 235þús út og
yfirtaka s:8654245

Íslenskir málarar ehf. Öll málningarþjónusta. www.mala.is S. 517 7335.
Löggildir málarameistarar.

Þarftu að láta mála?

Alhliða málningarþjónusta. Tilboð. Uppl.
í s. 698 8629 & 662 5322.
Faglærður málari getur bætt við sig
verkefnum,12 ára reynsla. Sími 6961656
Tóti

RafList
Löggildir rafverktakar

Vandaður smiður getur tekið að sér
ýmis verkefni. Er vanur að vinna með
gips. Sólpallar og fleira. Uppl. í s. 895
6594.

Getum bætt vid okkur allri
almennri raflagnavinnu, nýlagnir, vidhaldsvinna,

Tökum að okkur viðhaldsverkefni og
nýsmíði. t.d parket, gifs, glerjun og
sólpalla. Vönduð vinna. Stálnagli ehf
S. 663 3741

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

Spádómar

Trésmíði

Garðyrkja
Búslóðaflutningar

Sómi 800 vel með farinn til sölu. Uppl.
i s. 421 1906 e. kl. 19.

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

40hp Johnson utanborðsmótor árg
98 í fínu lagi. Vantar einnig Zodiac
Futura, má þarfnast lagfæringa. uppl.
6946748.

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.

Seljum og leggjum parket

Tökum að okkur lagningu, slípun, lökkun ofl. á parketi, eigum margar tegundir
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og
góð þjónusta. S. 659 7596

GRÁSLEPPUNET

Flotteinar, blýteinar, færatóg, felligat,
baujur og margt fl. Heimavík ehf. S.
892 8655

Ísl. Smiðir geta bætt við sig verkefnum. Vönduð vinna. Tilboð/tímav. S. 862
7657.

Húsaviðhald

Til sölu grásleppuveiðileyfi ásamt veiðarfærum. Uppl. í s. 892 7442.

Önnur þjónusta

Til sölu grásleppuleyfi 5,9 Brúttótonn
og Niðurleggjari Millistærð og netaspil 3
rótora og 80-100 net. S 8964894,

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar.
Leiðsögn um ástir, viðskipti og
fjármál.
Sími 908 2008 & 462 2811
- Visa/MasterCard Opið til 02
alla daga. Geymið þessa auglýsingu.

Hjólbarðar
Nýjar 31“ álfelgur og dekk undir
Landcruiser 120 gx og lx. Verð 90 þús.
Uppl í s. 894 2460.
4stk, 31“ á 6 gata felgum, v. 30 þús. 4stk
13“ negld á felgum, v. 12 þús. Uppl. í s.
699 2707.

Snjómokstur og öll almenn gröfuþjónusta. Geri tilboð eða fast tímakaup. S.
661 1979 Sigurður.

E.P Service.

Offer all kinds of investigations and
detactions. Telefone 860 8439.

Snjómokstur

Tökum að okkur snjómokstur á höfuðborgarsvæðinu allan sólarhringinn. S.
820 0070 & 577 5177, Línuborun ehf.

Til sölu 8 hringlótt sumardekk og fjórar
álfelgur. 4 dekk ónotuð stærð 195/55 R
16 87 V af Toyota bifreið 4 dekk notuð
á álfelgum 175/70 R 14 84T af opel
bifreið Selst allt á 70 þúsund. Hafið
samband í 660-3116

Varahlutir
Aliner árg. 04. Vagnin er mjög vel farinn.
Með grjótgrind, sólarsellu, 2 gaskútum,
wc, ísskáp, gasmiðstöð og svefnpláss
fyrir 4. Uppl. í s. 862 2892.

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

Vetur, sumar, vor og haust. Vanir
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

Heimilið
Hljómfl.tæki, sjónvarp, borð, stólar,
skápar, hillur ofl. til sölu. S. 899 4512.

ÞJÓNUSTA

Englaljós S. 908 5050 &
863 1987
Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla daga frá
11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá
445 5000 & 823 8280

Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari, s.
846 8643.

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Til sölu ódýrt rafm.ofnar nokkrar stærðir,
hitak. 75L, helluborð & ofn Simens. Allt
nýlegt gott í sumarbst. Einni stór trésm.
vél. S. 869 312.
Ljósbrúnn sófi m. lausum púðum til
sölu, verð 25 þús. Uppl. í síma 6989894
Til sölu Perl trommusett glænýtt og 3
stk. furufulningarhurðir með gleri. S.
864 4895.
Til sölu svefnsólfi og þvottavél. Uppl. í
s. 821 0800.
5 ára gamall AEG ísskáp sem Einnig
Rainbow ryksuga selst ódýrt. S. 699
5636.
Nýlegur Ariston þurrkari með barka til
sölu. Verð 15.000 kr. Upplýsingar í síma
821 5566.
Til sölu queen size rúm á 3000 kr.
Einnig ljós sjónvarpseining m/ skápum
og hillum, 2 ára, á 8000 kr. Einnig hilla,
kommóða og náttborð fyrir 2000 kr.
Uppl. í s. 659 4336.
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Til sölu barnarúm 2000x750mm, hvítt
frá húsgagnahöllinni, nánast ónotað.
S. 698 5226.

- Nánast ónotað Mjög fallegur nánast ónotaður
brúnn pels til sölu. Stærð 38.
Verð 29.900. þ. kr.
Uppl. í s. . 893 5005.

Tempur rúm frá Betra Bak, eins og hálfsárs til sölu vegna flutninga. Verð kr. 85
þús - kostar nýtt 180 þús.

Heimilistæki

Óska eftir að kaupa líkamsræktartæki,
hlaupabretti, hjól, lóð ofl. S. 899 5424.

Til sölu TOS fræs árg. 70 kónn 40 í góðu
standi. Uppl í síma 8242243-8242245
gott verð

Wild Spirit nelgt vetrardekk til sölu.
265/70R17. Uppl. í s. 699 5165.

Tveir ca 145 cm háir ísskápar, annar án
frysti. Seljast ódýrt. Uppl í 699 0884.

EUMENIA

Til sölu lýsingartæki fyrir silkiprentun,
verð 145 þús. + vsk. Uppl. í síma 695
9600.
Snjóblásari til sölu, handstýrður. 1 eigandi. www.ymislegt.net/blasari S.867
2647

KEYPT
& SELT

Sandspartlsdæla, 100 kg loftpressa fylgir. Uppl. í s. 861 6106.
Óska eftir Argon suðu í góðu standi,
uppl. í síma 868 3101

Til sölu

Til bygginga
Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur
1x6 & 2x4. Uppl. í s. 840 7273 og á
ulfurinn.is
Til sölu vinnuskúr og mótaskór,
smíða allar gerðir af mótaskóm.
8448677/8699974 www.jarnsmidi.is
Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóðsykursmæla og strimla á frábæru verði
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is .
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:1516:30 alla virka daga.

Verslun

Til sölu nokkrar Eumenia þvottavélar,
með og án þurrkara. Uppl. í s. 847
5545.

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsigrógram frá Aloe Vera 14.690kr S.
6978928

Dýrahald
Hundagalleríið auglýsir

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

Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Nudd

Snyrting
Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma
615 5000.
Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.
Aðalfundur Chihuahuadeildar - HRFÍ
verður haldin þri. 11 mars. 2008 kl.
20.00 að Síðumúla 15 - 108 Rvk. Sjá
nánar á heimasíðu HRFÍ. www.hrfi.is

Gisting

Óskast keypt
ÚTBLÁSTURSKERFI OG
GUF

Ýmislegt

Gistiheimili sólheimar 1.
601 Akureyri

Gisting í lengri eða skemmri tíma. Uppl.
í s. 897 7613 & 461 2962.

Hestamennska

Óska eftir að kaupa útblásturskerfi fyrir
bakarí, einnig óskast 2-3m langur gufuháfur. Uppl. í s. 867-1715 Matthías

Fyrirtæki
Til sölu lítið fyrirtæki sem leigir út vatns
og kaffivélar góð vefsíða fylgir. ýmis
skipti koma til greina Einnig talningarvél
fyrir 50 og 100 krónu peninga. upplýsingar í síma 8993540 Sóley giga@
simnet.is

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Námskeið

Flísábreiða með belgól kr. 3.830 kr. Tito.
is Súðarvogi 6. S. 861 7388.

Ýmislegt
PÍANÓKENNSL A/UNDIRLEIKUR
Einkatímar í píanókennslu f. byrjendur
og lengra komna. Einnig undirleikstímar
f. söngnemendur. Er í Garðabæ. Uppl. í
s: 821 5566

Bílskúrsala í dag laugard. Þvottavél,
uppþvottavél, koja, 2 hillur, ísskápur.
S. 690 0706.
Vegna forfalla verð ég að láta frá
mér tvær stangir (fyrir fjóra) í laxveiði við ána River Dee í Skotlandi.
Pakki með flugi og öllu uppihaldi.
Allar nánari upplýsingar í síma: 846
3933 & 553 8091 Verður látið fara á
mjög vægu verði.
Til sölu rafmagnssjúkrarúm 90x200 cm,
tæplega ársgamalt. Selst á góðu verði.
Uppl. í s. 892 9097.
GOLF Til sölu 2 stk golfhermar á mjög
góðu verði! Upplýsingar í síma 771
- 4050
Glæsilegir minka - og refapelsar, ölítið
notaðir á mjög lágu verði. S. 551 2596
á Njalsgötunni.

Hús og íbúðir til leigu á Spáni. Erum á
Costa Blanca ströndinni,rétt suður af
Torrevieja. Mikið úrval og frábært verð.
Allar uppl. í síma 0034-617 559 726 og
á lindhouses@lindhouses.is

Herbergi til leigu. Smyrilshólum 6. V.
40 þús á mán. 2 mán fyrirfram. Tv +
heimabíó, ísskápur, þurrkari, þvottavél.
Uppl. í s. 845 9692.
Til leigu 21 fm herbergi á fyrstu hæð i
Hafnarfyrði s. 898 9607/ 822 8648
Til leigu 92fm, 3herb. íbúð m/sérinngangi 111 Rvk. V. 120 þús + 2 mán
fyrirfr. Uppl. í s. 695 6762.

Húsnæði óskast
Tæplega fertugur smiður, reykir ekki og
drekkur ekki, óskar eftir herbergi með
aðganga að baði og eldunaraðstöðu, í
3-4 mánuði. Uppl. í s. 895 6594.
Óska eftir 3-4 herb íbúð á leigu
sem fyrst. Trygging inn á bók og fyrir
fram greiðlsa ef óskað er. Erum reyklaus og reglusöm. Uppl. S: 8687474
Hrafnhildur
2-3 herb. íbúð óskast helst í Grafarvogi.
Reglusemi. Uppl. í s. 691 5308.

Langtímaleiga Kóp. 60 ára reglusamur
og snyrtilegur karlmaður óskar eftir 2-3
herb. íbúð frá 1/04. Öruggar greiðslur
og góð meðmæli. Greiðslugeta 80-100
þ. S. 848 1350.
Par með barn á leiðinni óskar eftir íbúð .
greiðslugeta 70 þús. Bryndís 8666039
Traustur, reyklaus og reglusamur
leigjandi óskar eftir íbúð í smára eða
hvamma hverfi í Kópavogi. 2-3ja herbergja. GSM: 6177522

Ýmislegt
Frábærar fermingargjafir!

Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag.pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27 S.
552 2125 www.gitarinn.is

Til sölu Poolborð með kúlum og kjuðum ásamt 400L fiskabúri og hjónarúmi.
Uppl. í s. 895 0665 & 555 4998.

Mikið úrval af nýjum og notuðum harmonikkum á frábæru verði! www.4you.is
Eddufelli 2 s. 564 2030
Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak.
s. 660 1648.

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

Vélar og verkfæri

Vínrauður leður hornsófi á 50 þ. og
svartur 3 sæta leðursófi á 25 þ. Uppl. í
s. 565 2021 & 893 6650.

HEILSA

HÚSNÆÐI
INTENSIVE ICELANDIC-ÍSLENSKA FYRIR
ÚTLENDINGA: Start 3/3, 31/3: Level
I; 4 weeks; Mnd-Frd;18-19:30. Level
II: 7 weeks: Mnd/Wdn/Frd; 20-21:30.
Start: 25/2, 14/4. Level III:10 weeks:
Tuesd/Thurd; 20-21:30. Start 18/3,
27/5. Ármúli 5. s.5881169, www.icetrans.is/ice

Baðstaðir
Japanska baðið - Nýtt Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500.
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið,
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg.
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.
Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2006. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Heilsuvörur

Þvottavélar

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar.
Tökum bilaðar upp í. Einnig varahlutir
í þvottavélar. S. 847 5545. Opið um
helgina.
Til sölu borðstofub. m/4stólum og sófaborð í mangóvið. Fer á sanngjörn verði.
S. 864 6482.
Borstofuborð og 6 stóla á 20 þ. Ásamt
öðrum hlutum. S. 865 5271 & 588
3782.

Lítið herbergi til leigu í miðbæ Kóp með
aðgang að öllu og sameiginlegu rými.
Leiga 40. þ. Uppl. 8471544.

Fasteignir

Æfingahjól til sölu.

Til sölu lítið notað æfingahjól. Hjólið
mælir púls, kaloríur, kílómetrafjölda o.fl.
Hjólið kostaði áður tæpar 30.000 þúsund en selst nú á 10.000 kr. Nánari
uppl. í síma 561 8028.

Til leigu góð 3-4 herbergja íbúð með
öllu innbúi á góðum stað í 101. Leigutími
6-9 mánuðir. Upl. í 893-6865

óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu frá 1
mai nk. Helst á sv. 104. Leigutími 1 ár.
Reyklaust & reglusamt fólk. Uppl. í s.
464 2080 á kvöldin eða í s. 896 8840.

Til sölu notuð mahóní skrifstofuhúsgögn. Skrifborð, hillusamstæða, fundarborð og fl. Verð 75.000 Upplýsingar í
síma 8636310

Baader fiskvinnsluvélar til sölu 189 flökunarvél, 410 hausari, 47 roðflettivél, 51
roðflettivél að auki Baader brýningarvél.
Upplýsingar í síma 898-6537

Glæsileg 2ja herb., 70m² íbúð til leigu
á besta stað í Þingholtunum (101 RVK).
Leigist í amk. 6 mán.. 3 mán. greiðsla
fyrirfram og trygging. 130 þús/mán. S:
8918666.

Óska eftir einstaklinsíbúð á sanngjörnu
verði sem fyrst 32 ára reyk og vandræðalaus. 8202845

Hljóðfæri

Basarinn, nytjamarkaður Grensásvegi 7,
2. hæð. Bækur, búsáhöld, skrautmunir
o. fl. Ódýrt. Opið kl. 12-17 og laugard.
13-16.

Til leigu 4 herb. íbúð á Völlunum í Hfj
með bílgeymslu. Laus strax. V. 165 þús.
Uppl. í s. 892 1483.

Room for rent in 101 Reykjavik. Use of
kitchen, bath and washing machine.
Wireless internet. Please call 849-5422
from 2-7pm

Minkapelsar til sölu

EG-Tónar. Úrval af harmonikum auk
fylgihluta, frá kr. 29.000. Akureyri S.462
7374 & 660 1648. Reykjavík S.568 3670
& 824 7610 Kennsla fyrir byrjendur.

56fm íbúð til leigu í 104 Rvk. V. 85 þús.
Uppl. í s. 660 6224.

Til leigu nú þegar herb. á svæði 109
með aðgang að snyrtingu og sturtu.
Uppl. í s. 867 8515.

Ýmsar nuddmeðferðir á góðu
verði. Nálastungur Íslands ehf.
Heilsuverndarstöðin, barónsstíg 47,
Sími 458 9400.

Lashbelong augn-háranámskeið verður
haldið 11. mars. Skráning hafin. iris@
Icelandicbeauty.is S:5619810

Dormgisting í boði með aðgang að
eldhúsi og salerni. Í Hfj. Til skammtíma
eða langtíma. 29 þ. mán. Uppl. í s.
770 5451.

Til leigu herb. fyrir reglusaman karlmann. Uppl. í s. 562 0389 milli kl.
16-18.

Whole body massage Telepone 862
0283.

yfirstærð og miðstærð, hálfsíður minkur og hálfsíður blárefur,
skinnkragar, slá úr kasmír ull,
ullarkápur jakkar ofl.
KS. Díana S. 551 8481.

Hús á Spáni

Falleg, vel staðsett 3svefnherb. hús við
Torrevieja til leigu. Ca.113 fm, sundlaug,
solarium, stutt í þjónustu. Uppl. á saio@
internet.is eða í s. 6903088

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s.
552 0110.

Húsgögn
Til sölu IKEA koja 140cm m. hillu og
skrifb.plötu. Verð 25Þ. Uppl í s:6931041

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

Gullfallegur rauðröndóttur 3 sæta Ikea
sófi til sölu. Eins og nýr, verð 20000.
uppl í síma 6933851

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

Vandað sófasett í Barrok stíl til sölu.
Áklæði þarfnast smá lagfæringar. S. 895
2288 & 863 3365.

Sófasett til sölu!

Húsnæði í boði
Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Höfum til leigu frábærar íbúðir og hús á
besta stað á Spáni, Torrevieja-svæðinu.
Allar upplýsingar á www.alltaspani.is
Grafavogur, 4 bedroom appartment for
rent, 160.000 kr per month info 824
4530

Kona á fimmtugsaldri
óskar eftir lítilli stúdíóíbúð (ca. 30 fm) á leigu
sem fyrst.
Helst frá 1 apr. í góðu rólegu
hverfi. Langtímaleiga. Breiðholt
og Grafarholt koma ekki til
greina. Leiga verður að vera
sanngjörn upp að u.þ.b. 55 þ.
Nokkuð góð eldhúsaðstaða og
tengi fyrir þvottavél er skilyrði.
Einnig húsaleigubætur. Þá verður að vera kyrrð að næturlagi.
Kýs því frekar eldra fólk sem
nágranna. Er algjör bindindismanneskja og mjög róleg. S.
561 0722.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Vandaður glugga og hurðaframleiðandi
óskar eftir vandvirkum smiðum í vinnu
bæði úti og inni. Næg verkefni frammundan. Nánari uppl. veitir Birgir í s.
696 1120.

Sumarbústaðir
Stýrimaður óskast
Stýrimann vantar á Sigurborg
SH-12 til afleysinga í mars.
Uppl. gefur Ómar í s. 847 8026.

Til sölu til flutnings nýtt Sumarhús
67 fm + 32 fm svefnloft. Fullbúin að
utan, einangruð og plöstuð að innan.
Teikningar fylgja með. Sumarhus.com
S. 615 2500.

Sumarhúsalóðir til sölu

Mjög fallegar, mikið gróðurvaxnar lóðir,
með miklu landslagi, til sölu í landi
Miðengis í Grímsnesi Uppl. í síma 664
8082.
2 Eignalóðir í Grímsnesi til sölu, 0,8
ha hvor. www.ymislegt.net/lodir S.867
2647

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næturstarfa frá 23:00 til 08:00
Vinna er í boði allar nætur,
einnig um helgar eða aukavaktir í boði. Starfið felur í sér
m.a. áfyllingu 30%, Þjónustu &
Gæslu 70%. Viðkomandi þarf
að hafa góða þjónustulund
og jákvætt hugarfar. Hreint
Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda
er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu
Öryggisgæslunnar ehf.
Auðbrekku 6, 200 Kópavogur.
Opið er frá kl.10-16 virka daga.
Einnig er hægt að hringja í
Síma 856-5031

Ísbar/Booztbar,
Kringlunni.

Atvinnuhúsnæði
Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss.
20 mín. sunnan Hafnafjarðar. Uppl. í s.
894 0431.

Geymsluhúsnæði
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar.
Geymsla Bílskúr í Kópavogi (upphitaður) til leigu. Kjörin fyrir búslóðir eða
lager. Uppl. 692 9125

Óskum eftir að ráða í eftirfarandi starf. Dagvinna á tímabilinu 8.30-16.30, heilsdags eða
hálfsdags starf. Góð laun í boði
fyrir réttan aðila.
Einungis traust og heiðarlegt
fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924, Kristinn eða senda
umsókn á cyrus@simnet.is

Kringlukráin óskar eftir að ráða
kvöld og helgarþjóna og barþjóna, með einhverja reynslu.

Vaktstjóri á Pizza Hu

Kvöld og helgarvinna

Vilt þú takast á við áhugavert
starf og starfa með góðu fólki?
Afgreiðsla í verslun, þjónusta
við viðskiptavini og önnur
tengd störf.
Nánari upplýsingar gefur
Heiðbjört í síma 444 3000 eða
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587
9730. Umsóknareyðublöð eru á
næstu Shell/Select stöð eða á
www.skeljungur.is.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki
í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekjumöguleikar í boði. Upplýsingar gefur
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 12:00
eða eli@tmi.is

Vaktstjóri Select
Vesturlandsvegi
Vilt þú takast á við áhugavert
starf og starfa með góðu fólki?
Vaktumsjón, afgreiðsla í verslun
og þjónusta við viðskiptavini.
Unnið er á þrískiptum vöktum,
alls 18 daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur
Heiðbjört í síma 444 3000 eða
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587
9730. Umsóknareyðublöð eru á
næstu Shell/Select stöð eða á
www.skeljungur.is.

Vanur sölumaður óskar eftir vinnu.
Uppl. í síma 770-6650.
Óska eftir góðum sendibílsstjóra í tímabundna vinnu á Nýju Sendibílastöðinni.
Uppl. í s. 844 1725.

Matráðskona í mötuneyt

Óskum eftir konu vana matseld í lítið
mötuneyti á sv. 110. Vinnutími 7-15.
Áhugsamir hafið samband í s. 567 9999
& 893 9599, Aðalbjörg.
„DAGMAMMA“ óskast til að annast
glaða og góða 10 mánaða stúlku á
heimili okkar í 103 Rvk. Uppl. í síma
8210019.

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn
o.fl. S. 8457158
35 ára kona óskar eftir skirfstofustarfi,
hef grunnþekkingu á bókhaldi. Björk í
s. 697 6567.
kona óskar eftir vinnu eftir kl 18.
Reglusöm og stundvís. s. 845 0772.
Ég er öyrki í góðu formi og get tekið að
mér alls konar störf. Er á bíl og er mjög
vanur akstri. S. 892 2001.
Óska eftir vinnu við akstur í Rvk.Er með
öll réttindi.Vantar líka skammtíma gistingu. 8472003

Viðskiptatækifæri
Áttu þér draum? Villtu geta gert það
sem þú villt þegar þér dettur það í
hug? Sendu nafn og síma á sveinngg@
internet.is
Garðsláttufyrirtæki til sölu. Góð sumarvinna sem gefur góð laun. Áhugasamir
hafið samband í Síma 6917706

FASTEIGNIR

Smart starfsfólk

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500
Símstöðin ehf. simstodin@simstodin.is
www.simstodin.is

Hlutastörf Select
Vesturlandsvegi

Au-Pair Nicaragua Íslenska fjölskyldu
vantar au-pair frá 1. ágúst til Managua,
Nicaragua. Eldri en 20 ára, bílpróf,
reykleysi og reynsla skilyrði, spænskukunnátta kostur. Einn 4 ára strákur.
Upplýsingar gestsdottir@gmail.com.

Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veitingasal á Pizza Hut Smáralind. Um er
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í:
stjórnun vakta, þjónustu og mannastjórnun í samráði við veitingastjóra.
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í mannlegum
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár.
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Ómari veitingastjóra Pizza Hut Smáralind í síma
869 6683 eða 533 2005.

Lækjarbrekka

Atvinna í boði

Kvöld og helgarþjónar!

Aðeins íslenskumælandi koma
til greina.
ÁHUGASAMIR SENDI UMSÓKN
Á: sophus@kringlukrain.is eða
í s: 893 2323

Erum að leita eftir þjónum og
aðstoðarfólki í sal um kvöld og
helgar. Góð laun í boði. Erum
einnig farin að taka við sumarumsóknum.
Upplýsingar gefnar á staðnum
eða í síma 551 4430 milli 14-17
alla daga.

ATVINNA

Atvinna óskast

Vantar þig hlutastarf.

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu
starfólki í vetur. Um er að ræða störf í
veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur
er 18 ára. Umsóknir sendist á www.
pizzahut.is eða hafið samband við Leó
veitingastjóra Pizza Hut Hótel Nordica í
síma 865 9691 og 533 2002.

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk
í aukavinnu dag - kvöld- og
helgarvaktir.
Einungis traust og heiðarlegt
starfsfólk kemur til greina.
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

Háseta vantar á togara. Uppl. í síma
899 0830.

Starfsfólk óskast á sólbaðsstofur Smart Grensásvegi &
Sólvallargötu í dag-, kvöld og
helgarvinnu.
Umsóknareyðublöð á staðnum.
Yngri en 18ára koma ekki til
greina.
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FASTEIGNIR

Frum

KRÍUÁS 5 - HF. 4RA HERB.

Ísak V.
Jóhannsson
gsm: 822 5588

Agnar
Agnarsson
gsm: 820 1002

Albert
Sigurðsson
gsm: 898 3868

Kynning á Hótel Hilton laugardaginn 1. mars

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00 TIL 16:00
Sérlega glæsileg efri sérhæð í vönduðu fjórbýli á þessum frábæra útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. hæðin
er 138,1 fm auk bílskúrs sem er 28,6 fm samtals 166,7 fm. hæðin skiptist þannig: forstofa, sjónvarpshol, stofa
og borðstofa, eldhús með vandaðri Alno innréttingu ásamt góðum borðkrók þvottahús og gymsluloft., 3
svefnherbergi ásamt glæsilegu baðherbergi. Sérlega vönduð eign. Frábært útsýni. Verð 41,5 millj.
Jón og Dagbjört bjóða ykkur velkominn.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Frum

Lóðir í Suður - Englandi og
hótelíbúðir í Kaupmannahöfn
Laugardaginn 1. mars nk. milli kl. 14:00 og 18:00 kynnir Stórhús fasteignasala í samvinnu við Scala Landgroup áhugaverða fjárfestingarkosti
sem fela í sér kaup á óskipulögðum lóðum í Suður - Englandi. Lóðarverð
getur fjórfaldast þegar byggingarleyfi fæst. Nú gefst öllum tækifæri til að
kaupa óskipulagt land og fá þann hagnað sem áður hefur aðeins staðið
stórum fjárfestum til boða. Búið er að forkanna landið og liggja ítarleg
gögn þess efnis fyrir á fundinum. Stórhús mun einnig kynna í samvinnu
við Friis og Söborg hótelíbúðir (íbúðir án búsetuskyldu) á frábærum stað
í Kaupmannahöfn. Tom Söborg og Greg Baker munu halda kynningar.
Kynningin verður haldin á Hótel Hilton,
Suðurlandsbraut 2, í sal E.
Á meðan kynningu stendur verða sérstök kjör í boði.
Nánari upplýsingar veittar hjá Stórhús
sími 534 2000 - storhus@storhus.is - www.storhus.is
Hrafnhildur Bridde, löggiltur fasteignasali - Sigurberg Guðjónsson hdl.

Nýbýlavegur 54

Stærð: 102,6-159 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

200 Kópavogur

Lind

Opið
Hús

SÖLUSÝNING Í DAG MILLI KL. 15-17

Verð: 26,5 - 43,5

Nýjar LÚXUS íbúðir í grónu hverfi
*** VERIÐ VELKOMIN Á SÖLUSÝNINGU RE/MAX Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15-17
*** HEITT Á KÖNNUNNI OG ÓVÆNTUR GLAÐNINGUR FYRIR BÖRNIN ***
Re/max Lind var að taka í sölu 5 nýjar 3ja herbergja lúxusíbúðir í lyftuhúsi við Nýbýlaveg 54. Íbúðirnar
skilast tilbúnar til innréttinga. Gott aðgengi verður fyrir hjólastóla og 90cm breið hurðaop á 2. og 3. hæð.
Sannarlega glæsilegar íbúðir í grónu og skemmtilegu hverfi sem mætti kallast nafli höfuðborgarsvæðisins.
Stutt í allar helstu umferðaræðar og alla helstu þjónustu. Skilalýsing utanhúss - húsið er steinsteypt með
staðsteyptum botnplötum. Svalahandrið á svölum eru álrammar klæddir með gleri. Þakplatan nær yfir efstu
svalirnar og verða gólf á svölum flísalögð. Lóðin verðu fullfrágengin skv. Teikningu landslagsarkítekts.
Snjóbræðla verður undir hellulögðum stéttum. Bílastæði - verða 8 fyrir framan hús og fleiri við götu. Lóðin
verður með harpaðri möl á sléttum flötum og trjágróður þar sem við á. Í garði verður svo sérafnotareitur
fyrir íbúð 101. Innanhúss - Tilbúið til innréttinga. Hiti er í gólfum. Lagt er fyrir halógenlýsingu í lofti í stofu,
eldhúsi og gangi. Mynddyrasími er í öllu íbúðum.

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi
ff
berglindg@remax.is

***********************************************************************************************************************************
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RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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FASTEIGNIR

Berjavellir 6
221 Hafnarfjörður
3. herbergja glæsileg íbúð.

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Esja

Vantar þig málara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!
Sverrir@Proventus.is
Hringdu núna S. 661-7000

Samúel Ingi
Sölufulltrúi
8970948
samuel@remax.is

Auglýsingasími

Verð: 23.900.000
Viljum börnunum okkar aðeins það besta. Vellirnir, kaupstaður á stórhöfuðborgarsvæðinu, með öllu fyrir
börnin, stutt í íþróttir, sund, skóla, leikskóla og bráðum kirkju. Allt í göngufæri fyrir börnin, engar
umferðaræðar sem þarf að fara yfir. Allt á sama stað. Verslunargata með fjölmörgum búðum í
bæjarkjarnanum. Skemmtileg útivistarsvæði og falleg náttúra. Það er gott að eiga heima á Völlunum.

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

– Mest lesið

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

Vantar hársnyrtifólk
Xtra hár leitar að vönu starfsfólki í fullt eða hlutastarf vegna stækkunar stofunnar,
einnig er möguleiki á stólaleigu.
Xtra hár er á einum besta staðnum í bænum þar sem næg bílastæði eru og aðgengi gott.
Áhugasamir hafi samband við Maríu í síma 893-0400.
TILKYNNINGAR
STYRKIR

Frá Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík
Kynningarfundur á ferðum sumarsins verður haldinn
í Víkingasal Hótels Loftleiða mánudaginn 3. mars nk.
kl. 20:00.
Orlofsferðir sumarið 2008 :
Hólar í Hjaltadal
16. - 20. júní
Austurland
18. - 21. júní.
Vesturland
23.- 27 júní.
Danmörk
6. - 12. júní.
Alparnir
15. - 22 júní.
Skotland
26 júní. - 1. júlí.
Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
“ Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu
án launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á að sækja um orlof “.

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
3TYRKIR ÒR SKULÕÈSSJËÈI
SKULÕÈSSJËÈUR STARFAR SAMKV¾MT ¾SKULÕÈSLÎGUM NR  OG REGLUM UM
SKULÕÈSSJËÈ NR 

Stjórnin

.¾STI UMSËKNARFRESTUR Å SKULÕÈSSJËÈ ER  APRÅL 
(LUTVERK SKULÕÈSSJËÈS ER AÈ STYRKJA EFTIRTALIN VERKEFNI ¹ VEGUM ¾SKULÕÈSFÁLAGA OG ¾SKULÕÈSSAMTAKA
 3ÁRSTÎK VERKEFNI SEM UNNIN ERU FYRIR BÎRN OG UNGMENNI OGEÈA MEÈ VIRKRI Ö¹TTTÎKU ÖEIRRA
 ¶J¹LFUN FORUSTUFËLKS LEIÈBEINENDA OG SJ¹LFBOÈALIÈA
 .ÕJUNGAR OG ÖRËUNARVERKEFNI
 3AMSTARFSVERKEFNI ¾SKULÕÈSFÁLAGA OG ¾SKULÕÈSSAMTAKA
(VORKI ER HEIMILT AÈ STYRKJA ¹RVISSA EÈA FASTA VIÈBURÈI Å FÁLAGSSTARÙ SVO SEM ÖING MËT EÈA ÖESS H¹TTAR
VIÈBURÈI NÁ FERÈIR HËPA

"¾JARLISTAMAÈUR LFTANESS ¹RIÈ 
-ENNINGAR OG FERÈAM¹LANEFND LFTANESS AUGLÕSIR HÁR
MEÈ EFTIR UMSËKNUM FR¹ LISTAMÎNNUM BÒSETTUM ¹
LFTANESI UM NAFNBËTINA "¾JARLISTAMAÈUR LFTANESS ¹RIÈ

.EFNDIN TILKYNNIR UM NIÈURSTÎÈU SÅNA UM "¾JARLISTAMANN ¹RSINS VIÈ
 JÒNÅ H¹TÅÈARHÎLD ¹ LFTANESI .AFNBËTINNI FYLGIR  KR STARFSS
TYRKUR 6¾NTANLEGIR UMS¾KJENDUR ERU BEÈNIR UM AÈ HAGA UMSËKNUM Å
SAMR¾MI VIÈ REGLUR UM B¾JARLISTAMANN SEM LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU
SVEITARFÁLAGSINS ¹ "JARNASTÎÈUM OG ¹ HEIMASÅÈU SVEITARFÁLAGSINS WWW
ALFTANESIS UNDIR HLEKKNUM SAMÖYKKTIR
5MSËKNUM SKAL SKILA Å LOKUÈU UMSLAGI ¹ SKRIFSTOFU SVEITARFÁLAGSINS
"JARNASTÎÈUM MERKTUM m"¾JARLISTAMAÈUR n FYRIR  APRÅL NK

-ENNINGAR OG FERÈAM¹LANEFND LFTANESS

-ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA ÒTHLUTAR STYRKJUM ÒR SKULÕÈSSJËÈI AÈ FENGNUM TILLÎGUM STJËRNAR SKULÕÈS
SJËÈS
5MSËKNARFRESTUR Å SKULÕÈSSJËÈ ER FJËRUM SINNUM ¹ ¹RI  FEBRÒAR  APRÅL  SEPTEMBER OG
 NËVEMBER OG ER UMSËKNARFRESTUR AUGLÕSTUR HVERJU SINNI
¥ UMSËKN TIL SKULÕÈSSJËÈS SKULU KOMA FRAM UPPLÕSINGAR UM
NAFN ¾SKULÕÈSFÁLAGS EÈA ¾SKULÕÈSSAMTAKA
NAFN OG HEIMILISFANG UMS¾KJANDA
HEITI LÕSING OG MARKMIÈ VERKEFNIS ¹SAMT KOSTNAÈAR OG TÅMA¹¾TLUN
¹¾TLAÈAN FJÎLDA Ö¹TTTAKENDA
SAMSTARFSAÈILA EFTIR ÖVÅ SEM VIÈ ¹
KENNITÎLU OG NÒMER BANKAREIKNINGS ER STYRKURINN ¹ AÈ LEGGJAST INN ¹ EF VIÈKOMANDI HEFUR FENGIÈ
ÒTHLUTAÈ STYRK
6AKIN ER SÁRSTÎK ATHYGLI ¹ AÈ UMS¾KJENDUM ER GERT AÈ S¾KJA UM ¹ RAFR¾NU FORMI ¹ UMSËKNAVEF
3TJËRNARR¹ÈSINS ¹ VEFSLËÈINNI HTTPUMSOKNIRSTJRIS !ÈGANGUR ER VEITTUR ¹ KENNITÎLU UMS¾KJANDA
EKKI KENNITÎLU ¾SKULÕÈSFÁLAGS EÈA ¾SKULÕÈSSAMTAKA OG VERÈUR LYKILORÈ SENT VIÈKOMANDI ¹ NETFANG
SEM HANN GEFUR UPP VIÈ NÕSKR¹NINGU ,YKILORÈINU M¹ BREYTA EFTIR INNSKR¹NINGU MEÈ ÖVÅ AÈ OPNA
-ÅNAR STILLINGAR
5MS¾KJENDUR SKR¹ SIG INN MEÈ KENNITÎLU OG LYKILORÈI OG VELJA MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ UNDIR ÚIPANUM
5MSËKNIR ¶AR ER UMSËKNAREYÈUBLAÈ FYRIR SKULÕÈSSJËÈ 3V¾ÈI MERKT RAUÈRI STJÎRNU VERÈUR AÈ FYLLA ÒT
5MS¾KJENDUR GETA FYLGST MEÈ AFGREIÈSLU UMSËKNA SINNA MEÈ ÖVÅ SKR¹ SIG INN ¹ UMSËKNAVEÙNN
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM SKULÕÈSSJËÈ VEITIR STA )NGËLFSDËTTIR Å SÅMA   EÈA Å TÎLVUPËSTI ¹
ASTAINGOLFSDOTTIR MRNSTJRIS

-ENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTI  FEBRÒAR 
MENNTAMALARADUNEYTIIS
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Kraftaverk úr Krýsuvík
Anders Graff var við dauðans dyr þegar hann
kom til Íslands fyrir þremur árum svo illa farinn
af drykkju að hann gat varla gengið, líkaminn alveg búinn. Anders segist eiga Krýsuvík og Íslandi
líf sitt að þakka. Hann starfar nú sem rafvirki í
Reykjavík. Guðrún Helga Sigurðardóttir spjallaði
við hann.

A

nders Graff hefur
verið edrú í rúm
þrjú ár, eða réttara
sagt 9. febrúar síðastliðinn voru þrjú
ár síðan hann varð
edrú. Hann hefur búið sér gott og
edrú líf á Íslandi og er nýkominn
úr leyfi í Svíþjóð þar sem hann hélt
upp á þriggja ára afmælið, edrú í
þrjú ár! Anders fór meðal annars á
AA-fund í heimaborginni sinni,
Landskrona, til að halda upp á
afmælið.
Lovísa Christiansen, forstöðukona í Krýsuvík, tók á móti Anders
í Krýsuvík fyrir þremur árum og
hugsaði með sér þegar hún sá hann
fyrst að nú væru Svíarnir farnir að
senda þangað fólk til að deyja.
„Hann var svo illa farinn þegar
hann kom hingað að hann gat ekki
gengið en hann er þvílíkt kraftaverk í dag,“ segir hún.

Engin tré
Anders lýsir því þegar hann kom
fyrst til Íslands. Hann kom hingað
í hálfgerðum hríðarbyl og leist
ekkert á umhverfið, vildi helst
bara fara heim aftur. „Þegar ég
vaknaði morguninn eftir var snjórinn farinn og þegar ég leit út um
gluggann minnti landslagið á tunglið, engin tré að sjá neins staðar,
engir fuglar, ekkert líf. Það var

hræðilegt. Ég hugsaði bara með
mér, hvað í fjandanum er ég að
gera hérna?“
Anders þekkti ekki til AA-samtakanna á þessum tíma en í Krýsuvík kynntist hann tólf sporunum og
AA. Hann byggði smám saman upp
krafta til að taka þátt í daglegu lífi,
sinna verkefnum og fara út að
ganga. „Ég fór ekki út úr skólanum
í mánuð. Ég gat ekki gengið óstuddur og vildi ekki fara út en svo kom
að því að ég varð uppiskroppa með
afsakanir. Þau tóku undir hendurnar á mér og við fórum í göngutúr í
40-50 mínútur sem venjulega hefði
tekið fimm mínútur. Eftir einn og
hálfan mánuð fór ég að fá ýmis
verkefni og smám saman komst ég
til lífsins aftur.“
Anders ákvað að búa á Íslandi
þar til hann væri kominn vel á fæturna í sinni edrúmennsku. Það
hefur gengið vel. Hann hefur tekið
ökuprófið aftur, fengið sér íbúð og
vinnu. Hann byrjaði fyrst að vinna
við uppvask á Hótel Reykjavík
Centrum árið 2005 og vann þar í
nokkra mánuði og hefur svo fikrað
sig áfram í starfi. Hann hefur nú
starfað við byggingavinnu og sem
rafvirki um nokkurt skeið.

Síðasti Svíinn
Anders segist eiga Krýsuvík og
Íslandi líf sitt að þakka. Hann segir

SÍÐASTI SVÍINN Anders Graff var síðasti Svíinn sem hefur komið í meðferð í Krýsuvík. Hann kom hingað til lands fyrir þremur
árum illa farinn af drykkjuskap en hefur haldið sér edrú og náð að fóta sig og byggja upp gott líf á Íslandi. Hann er rafvirki að
mennt og starfar sem slíkur hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

að viðhorfin gagnvart alkóhólistum séu allt önnur hér en í Svíþjóð
og miklu jákvæðari. Íslenskir
atvinnurekendur taki því með
jákvæðum hætti þegar hann segi
sögu sína, komi til móts við sig og
hvetji sig áfram. Einn vinnuveitandi kalli sig „my hero“. Viðhorfin
í Svíþjóð séu hins vegar: „Hvern
fjandann ert þú að gera hér?“ Svíar

geti lært af Íslendingum að hafa
jákvæð viðhorf.
Anders er síðasti Svíinn sem hefur
komið í meðferð í Krýsuvík. Meðferðarheimilið tók á móti fjölmörgum Svíum fyrir nokkrum árum en
eftirspurnin var svo sveiflukennd
og Lovísa segir að sér hafi þótt svo
miður að geta ekki nýtt auð pláss
til að taka Íslendinga í meðferð að

ákveðið hafi verið að hætta að taka
á móti Svíum þegar fjármögnun
hafi fengist í staðinn. Hún finni
hins vegar fyrir vaxandi eftirspurn
frá Svíþjóð núna.
Í Stokkhólmi er starfandi AAhópur, fyrrverandi skjólstæðingar
Krýsuvíkur, sem hittast einu sinni í
viku. Þeir, sem lengst hafa verið
edrú, hafa verið það í sjö ár.

BLU-RAY VA

FJÖLDI ANNARRA TITLA Í BOÐI - AÐEINS BRO

SPILAÐU
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á Blu-ray
og DVD myndir

SKOÐAÐU
ljósmyndir

NIÐURHAL
40Gb harður diskur

TENGDU
við PSP

www
TENGJAST
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VAFRAÐU
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ANN STRÍÐIÐ!
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HD
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SAM AMIDON Þykir mjög sérstakur
í besta skilningi þess orðs og mjög
skapandi einstaklingur en hann er
sjálflærður í nánast öllu sem hann
tekur sér fyrir hendur.

Allt í fína lagi
Í Gróðurhúsi einu í Breiðholti ræktar Valgeir Sigurðsson tónlistarmenn og gefur út plötur þeirra
undir merkinu Bedroom Community. Sam Amidon er einn þeirra listamanna sem Valgeir hefur bætt á plötulistann hjá sér. Hanna Björk Valsdóttir náði tali af Sam þar sem hann var um það
bil að stíga á svið í Bretlandi.

P

latan All is well kom út hjá
Bedroom Community á dögunum
og hefur verið lofuð í hástert af
tónlistargagnrýnendum um allan
heim, svo sem Rolling Stone,
Pitchfork og Stylus. Sam er aðeins 26 ára
gamall og tónlistin sem hefur átt hug hans
og hjarta frá blautu barnsbeini er amerísk
þjóðlagatónlist. Sam er alinn upp í Vermont
í Bandaríkjunum og þar eru foreldrar hans
þjóðlagatónlistarmenn. Sam byrjaði að spila
á írsku fiðluna þegar hann var þriggja ára
og fór að koma fram með foreldrum sínum
þegar hann var sjö ára.
Platan er samt sem áður engin venjuleg
þjóðlagaplata í hefðbundnum skilningi. Sam
er nánast búinn að endursemja lögin, búa til
nýja hljóma og nýjar laglínur. Sum lögin
eru það mikið breytt að þau eru komin langt
frá upprunalegri mynd. Lag og texti fá nýja
merkingu þegar Sam er búinn að fara frjálslegum höndum um þau.
Sam þykir mjög sérstakur í besta skilningi þess orðs og mjög skapandi einstaklingur en hann er sjálflærður í nánast öllu
sem hann tekur sér fyrir hendur. „Ég hætti
eiginlega í skóla og fór að gera alls konar
hluti. Ég lærði mest á að spila með mönnum
eins og til dæmis Leroy Jenkins. Hann er
hetja sem ég var búinn að líta upp til í mörg
ár og hlusta á allt sem hann hefur gert.
Hann er frá Chicago og var hluti af framúrstefnu-djasssenunni á sjöunda áratugnum.
Einn daginn var ég svo mættur heim til
hans og við tókum fram fiðlurnar okkar og
spiluðum saman. Hann hafði rosalega mikil
áhrif á mig tónlistarlega, fór með mig í
annan hljóðheim og ýtti mér út úr ákveðnum boxum,“ rifjar Sam upp.

Ekki bara tónlist
Sam er margt til lista lagt og þó hann sé
fyrst og fremst tónlistarmaður er ekkert
listrænt honum óviðkomandi. Hann teiknar
og býr til teiknimyndasögur. Nýlega hefur
hann verið að gera vídeó sem hann birtir á
YouTube og heimasíðunni samamidon.com.
„Mamma og pabbi gáfu mér vídeóupptökuvél og þá fór ég að búa til lítil myndbönd og
birta þau á netinu,“ segir hann og hlær.
Hann er nýbúinn að sýna þau í galleríi í
fyrsta sinn í Þýskalandi en þar var hann á
tónleikaferð. „Vanalega sýni ég vídeóin á
einhverjum tónleikastöðum og rokkklúbb-

um. Það var mjög gaman að prófa að sýna í
galleríi.“
„Ég var unglingur þegar ég byrjaði að
teikna og semja teiknimyndasögur. Ætli það
sé ekki vegna þess að ég fæ leiða á að gera
bara tónlist. Að teikna er góð leið til að vera
aðeins einn með sjálfum sér og leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín. Ég passa mig samt
að taka þetta ekki alvarlega, ég birti teikningarnar á heimasíðunni minni eða hengi
þær upp á tónleikum og sel kannski fyrir
fimm dollara stykkið. Kannski hef ég gaman
af því að teikna vegna þess að ég er ekki að

nördaskapur og okkur þótti fínt að vera
gera eitthvað sem öðrum fannst skrítið.
Þess vegna var mjög skrítið fyrir mig að
koma til New York og allar plötubúðir voru
að setja inn gamla ameríska þjóðlagatónlist
og einhver sena að skapast í kringum það.
Þegar ég flutti til New York ætlaði ég að
skilja þjóðlagatónlistina eftir heima og taka
meira þátt í framúrstefnurokk- og djasssenunni. Thomas var með hljómsveit sem
heitir the Dovesman og ég spila líka með
þeim og svo er ég í annarri hljómsveit sem
heitir Stars Like Fleas og er hluti af indí-

Maður tekur upp nokkrar laglínur, skellir sér
í sund eða Bláa lónið og heldur svo áfram.
Þetta er mjög góð aðferð. Ísland er svo ótrúlegt land og mig langar til að sjá meira af
því en bara Reykjavík.
semja mína eigin tónlist. Þetta eru gömul
þjóðlög þó ég sé búinn að taka þau og snúa
þeim við sem er vissulega skapandi ferli og
útkoman eitthvað glænýtt.“

Írsk fiðla og þjóðlög í Vermont
„Ég byrjaði að sækja í tónlistarsenuna í
New York um 2000 og hef búið þar alveg frá
árinu 2004.“ Bakgrunnur Sams í þjóðlagatónlist er frekar sérstakur. „Mamma og
pabbi eru þjóðlagatónlistarmenn og ég
lærði mjög mikið af þeim. Þau spiluðu bæði
á banjó og sungu. Ég byrjaði að koma fram
með þeim þegar ég var sjö ára. Það var samt
bara afslappað, ég var ekki píndur sem
krakki til að koma fram og mátti hætta
þegar ég vildi og stundum kom ég fram með
þeim og stundum ekki. Á sama tíma hitti ég
Thomas vin minn og við stofnuðum hljómsveit og spiluðum þjóðlög á írska fiðlu og
gáfum út fyrstu plötuna okkar þegar ég var
13 ára.“
Voru fleiri krakkar í kringum þig að hlusta á
þjóðlagatónlist?
„Nei, eiginlega ekki. Bara ég og Thomas,
og Stefán bróðir minn. Þetta var okkar

rokk-senunni. En ég hef aldrei sagt skilið
við þjóðlögin. Ég spila mikið á fiðlu og banjó
í New York en ég geri það frekar með fólki
sem er ekki endilega hluti af þjóðlagasenunni, fólki eins og Nico Muhly. Mér finnst
meira spennandi að taka þessi lög og setja
þau í nýjan búning.“ Píanósnillingurinn
Nico Muhly er einn þeirra tónlistarmanna
sem hefur gefið út hjá Bedroom Community-útgáfunni hans Valgeirs.

Morðballöður
Lögin á plötunni eru mörg hver fræg þjóðlög sem eru til í ýmsum myndum og hafa
farið í gegnum marga flytjendur. „Þessi lög
eru svo gróf og dularfull og enginn veit
hvaðan þau koma. Textinn hefur breyst
mann frá manni, einhverjar línur eða heilu
erindin hafa skolast til, en það er það sem
gerir þau spennandi. Þess vegna hef ég líka
svo gaman að því að leika mér með þessi
lög. Ég reyni að halda í það hversu skrítin
þau eru í staðinn fyrir að reyna fá einhvern
botn í þau.“
Mörg þessara laga eru afar falleg þó að
textinn sé oft myrkur, þess vegna eru þau

kölluð morðballöður. Allt er fínt og slétt á
yfirborðinu en ef kafað er dýpra í textann
leynist annar sannleikur, einhver myrkraverk eða þyngri undirtónn. „Titillinn All is
well er bara nafnið á einu laginu,“ útskýrir
Sam. „Ég pæli ekki of mikið í titlum en
kannski er það af því að það er svo mikið af
morðballöðum á plötunni.“

Frá Brooklyn í Breiðholtið
„Nico Muhly sem ég þekki frá New York fór
með plötuna mína But this Chicken Proved
Falsehearted til Íslands og leyfði Valgeiri
að heyra og síðan fékk ég tölvupóst frá Valgeiri og við fórum að tala um möguleikann á
að vinna saman. Ég kom síðan og spilaði
með Nico á Airwaves 2006. Þá hafði ég safnað saman hlaða af lögum og við Valgeir settumst niður í stúdíóinu um miðja nótt og
spiluðum í tvo tíma. Þessar upptökur urðu
svo grunnurinn að lögunum á plötunni. Valgeir mixaði meðan ég var í burtu og Nico
gerði allar útsetningar fyrir kammersveit
og svo vorum við að bara að senda á milli.
Ég kom svo aftur og við löguðum lögin til í
sameiningu.“
En af hverju að koma alla leið frá New York,
Mekka tónlistarbransans þar sem hljóðver
og plötuútgáfur eru á hverju horni, og taka
upp plötu á Íslandi?
„Hljóðverið og allt rýmið sem Valgeir
hefur byggt í Gróðurhúsinu í Breiðholtinu
er alveg sérstakt og andrúmsloftið þar er
mjög gott þannig að ég stökk á tækifærið að
fá að vinna þar. Það er bæði hljóðverið og
staðurinn sem gerir það mjög aðlaðandi að
taka upp þarna. Ferlið hjá Valgeiri hentar
mjög vel, hann vinnur mjög hljóðlega en
kemur með fullt í lögin. Ég bjó í raun og
veru í stúdíóinu á meðan á þessari vinnu
stóð þannig að allt ferlið verður mjög
áreynslulaust. Maður tekur upp nokkrar
laglínur, skellir sér í sund eða Bláa lónið og
heldur svo áfram. Þetta er mjög góð aðferð.
Ísland er svo ótrúlegt land og mig langar til
að sjá meira af því en bara Reykjavík,“
segir Sam og staðfestir að það sé á dagskrá
að koma og spila tónleika fyrir Íslendinga
innan skamms.
Tónlistarmenn og listamenn almennt eru
greinilega tilbúnir að ferðast langar leiðir
til Íslands fyrir réttu stemninguna. Hvernig væri …
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KOSOVO-ALBANAR FAGNA Frá fagnaðarlátum íbúa Pristina á sjálfstæðisyfirlýsingardaginn 17. febrúar.

NORDICPHOTOS/AFP

Mannréttindi í forgangi
Frá því Íslendingar önnuðust umsjón flugvallarins í Pristina 2003-2004 hafa fáir Íslendingar verið að
störfum að staðaldri í Kosovo. Meðal þeirra fáu Íslendinga sem nú starfa þar er Nanna Magnadóttir, forstöðumaður skrifstofu Evrópuráðsins í Pristina. Í viðtali við Auðun Arnórsson segir hún frá því
hvernig hún hefur upplifað atburðarásina í kringum sjálfstæðisyfirlýsinguna.

N

anna hefur stýrt
starfi
skrifstofu
Evrópuráðsins
í
Pristina frá því í
janúar á þessu ári.
Hún var fyrst spurð
hvernig það kom til að hún tók við
þessu starfi.
„Það er alltaf svolítil saga að
segja frá því hvað kemur manni til
að flytja á milli landa,“ segir hún.
Nú sé liðið á sjötta ár frá því hún
fór fyrst til starfa erlendis. Fyrir
þann tíma starfaði hún um nokkurra ára skeið við Héraðsdóm
Reykjavíkur og til skamms tíma
fyrir umboðsmann Alþingis, en
Nanna er lögfræðingur að mennt.
Starfi Evrópuráðsins segist hún
hafa kynnst fyrst sem starfsnemi í
utanríkisþjónustunni, en sem slíkur starfaði hún um skeið við fastanefnd Íslands hjá Evrópuráðinu í
Strassborg.
Frá ársbyrjun 2005 til apríl 2006
var Nanna síðan staðgengill forstöðumanns Evrópuráðsskrifstofunnar í Pristina. Hún sneri aftur
þangað sem forstöðumaður í janúar á vegum Íslensku friðargæslunnar, en í millitíðinni starfaði
hún sem liðsmaður friðargæslunnar á vegum kvennasjóðs Sameinuðu þjóðanna, UNIFEM, í Belgrad.

Spennandi og krefjandi
Nanna hefur því kynnst vel fólki og
aðstæðum þess bæði í Kosovo og í

Serbíu sjálfri á þessum umbrotatímum. „Það er vissulega heilmikið
um að vera. Það er spennandi að
vera að vinna í þessu umhverfi en
jafnframt mjög krefjandi,“ segir
hún.
Að sögn Nönnu eru tólf stöðugildi við skrifstofuna sem er ein af
mörgum starfsstöðvum alþjóðastofnana í Kosovo. Af þessum tólf
starfsmönnum vinna fimm að varðveizlu menningarminja í Kosovo,
aðrir starfa með embætti umboðsmanns þings Kosovo og öðrum
stofnunum sem stuðla að vernd
mannréttinda borgaranna. Starfsmennirnir eru af ýmsu þjóðerni frá
ólíkum hornum Evrópu, auk heimamanna, bæði Kosovo-Albana og
Serba.
Spurð hvernig gengur að vinna
að þessum verkefnum segir Nanna
að það gangi í sjálfu sér ágætlega.
„En það má alltaf gera betur. Það er
ennþá langt í land hvað varðar
mannréttindi og virðingu fyrir
lögum og reglu þannig að það teljist vera komið á lýðræði að fullu,“
segir hún. „Það er ekki alltaf hlustað á fólkið í landinu og mannréttindi stundum fótum troðin.“ Réttindi minnihlutahópa séu í sérstökum
brennidepli, enda veldur það sem á
undan er gengið því að hlutskipti
þeirra er sérstaklega ótryggt.
Spurð hvort það sé meðal hlutverka skrifstofu hennar að leggja
mat á það hvernig það gengur að

Kosovo
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S E R B Í A
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30km
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Flatarmál: 10.887 km2
(til samanb.: Árnessýsla er
8.287 km2)
Íbúar: 2,4 millj.
Lífslíkur: 69 ár
Þjóðerni: 88% Albanar
7% Serbar
Trú: 90% múslimar
VLF á mann: 1.600 USD
Atvinnuleysi: 40%
Aðalútflutn.: Brotajárn
Gjaldmiðar: Evra, dínar

Í PRISTINA Nanna Magnadóttir, t.v., ásamt starfsmönnum á Evrópuráðsskrifstofunni í

Pristina.
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Erlendu starfsmönnunum voru
gefnar þær ráðleggingar að
halda sig heima við 17. og jafnvel
18. febrúar þar sem svokallað
„happy shooting“ tíðkast mjög mikið á Balkanskaganum. Og nóg er af vopnunum. „Það
eru vopn hérna grafin í hverjum matjurtagarði,“ segir Nanna.
tryggja réttindi serbneska minnihlutans eftir sjálfstæðisyfirlýsinguna segir Nanna að svo sé ekki
beinlínis. Evrópuráðið sem slíkt
hafi enga skoðun á þjóðaréttarlegri stöðu Kosovo.
„Það sem okkar hlutverk snýr
fyrst og fremst að er að aðstoða
Kosovo til þess að uppfylla evrópska staðla á hinum og þessum
sviðum,“ bendir Nanna á, svo sem
að virða mannréttindi og þá Evrópusáttmála sem eru í gildi. Enn
sem komið er sé Kosovo ekki beinn
aðili að þessum sáttmálum. Evrópuráðið einbeiti sér að því að vinna
fyrir alla hópa sem í Kosovo búa, í
samvinnu við þau stjórnvöld sem á
staðnum eru. Atkvæðamest á því
sviði er enn bráðabirgðastjórn
Sameinuðu þjóðanna, UNMIK, sem
hefur haft umsjón með daglegri
stjórnsýslu í Kosovo allt frá því

hersveitir NATO bundu enda á
stríðið í héraðinu árið 1999. Að sögn
Nönnu er enn ekkert orðið ljóst um
framtíð UNMIC eftir sjálfstæðið.
En starf Evrópuráðsins í Kosovo
fari enn fram í nánu samstarfi við
UNMIK.

Friðsamlegt að mestu
Beðin að lýsa atburðarásinni í
kring um sjálfstæðisyfirlýsinguna
17. febrúar eins og hún hefur
komið henni sjálfri fyrir sjónir
tekur Nanna fram að „hérna Kosovomegin“ hafi verið miklum mun
friðsamlegra en í Belgrad og víðar
í Serbíu, þar sem margir Serbar
hafa gefið reiði sinni yfir sjálfstæðisyfirlýsingunni lausan tauminn.
„Þetta er náttúrlega mjög sérstakur tími til að vera hérna. Þetta
með sjálfstæðisyfirlýsinguna hefur

reyndar legið lengi í loftinu. Þegar
ég var hérna árið 2005 og í byrjun
árs 2006 þá fann maður fyrir því að
það var þrúgandi andrúmsloft
hreinlega sem lá yfir götum
Pristina. Það er augljóslega mikil
þreyta í heimafólki á ástandinu eins
og það var. Eins og Ban Ki-moon,
framkvæmdastjóri SÞ hefur sagt,
þá var ástandið ekki sjálfbært eins
og það var. Það lá sem sagt í loftinu
að eitthvað yrði að gera. Eins og ég
segi gegndi Evrópuráðið engu hlutverki í því, en maður svona heyrði
utan af sér að hlutirnir væru að
fara að gerast, sem þeir svo vissulega gerðu 17. febrúar,“ segir
Nanna. Hún bætir við að erlendu
starfsmönnunum hefðu verið gefnar þær ráðleggingar að halda sig
heima við 17. og jafnvel 18. febrúar
þar sem svokallað „happy shooting“ tíðkast mjög mikið á Balkanskaganum. Og nóg er af vopnunum.
„Það eru vopn hérna grafin í hverjum matjurtagarði,“ segir Nanna.
Á heildina litið hafi fagnaðarlætin annars farið að mestu vel fram.
Þrír hafi hlotið skotsár af völdum
„hamingjuskothríðar“ upp í loftið
sem sé ekki svo slæmt miðað við
hve mikið var um að vera. „En það
hafa náttúrulega verið mótmæli á
þeim svæðum þar sem Serbar eru í
meirihluta, svo sem í Norður-Mitrovica,“ bendir Nanna á. Það gleymist stundum að Serbar eru ekki bara
fyrir norðan ána Ibar, næst landamærunum að Serbíu sjálfri, heldur
búa þeir líka á svæðum sunnan til í
Kosovo og víðar. Það sé mismunandi hversu vel því fólki líður með
að búa svona í þorpum umkringdum Kosovo-Albönum. Það leyni sér
ekki að það sé oft grunnt á því góða
á milli þjóðernishópanna. En blessunarlega hafi þetta farið vel fram
að flestu leyti. Mótmæli minnihlutans hafi verið friðsamleg að
mestu.

Serbar vændir um svik
Spurð um samkomulag KosovoAlbananna og Serbanna sem fyrir
skrifstofu hennar starfi segir
Nanna að þar séu engin vandamál,
enda fólkið vant að vinna saman.
„Það er hins vegar mjög leiðinlegt
að við heyrum af því að Serbar sem
eru að vinna fyrir alþjóðastofnanir
eru undir ákveðinni pressu í sínum
heimabæjum um að hætta því,“
segir hún. Herskáir Serbar álíti þá
hálfgerða svikara. Sem Nanna segir
vera skelfilegt því þetta séu oft
einu fyrirvinnur fjölskyldna sinna.
„Þetta er líka sérstaklega ósanngjarnt með tilliti til þess að þeir eru
að vinna fyrir stofnanir sem hafa
opinberlega lýst yfir að þær hafi
enga skoðun á því hvort Kosovo
eigi að vera sjálfstætt eða ekki,“
bætir hún við. Það sem fólk vilji,
þegar öllu er á botninn hvolft, sé að
lifa mannsæmandi lífi í friði, sátt
og samlyndi.
Bjartsýni á framfarir
En hvernig lítur framtíðin út?
Binda heimamenn miklar vonir við
að sjálfstæðið færi þeim framfarir
sem geri Kosovo kleift, þegar fram
líða stundir, að verða sjálfbært
ríki? Um það segir Nanna að sé erfitt að spá. En fólkið í Kosovo líti
ótvírætt svo á að þetta tvennt sé
nátengt, sjálfstæðið og (efnahagslegar) framfarir. Síðan árið 1999,
undir stjórn SÞ-bráðabirgðastjórnsýslunnar, hafi að vísu orðið einhverjar framfarir, en „fólk trúir
því statt og stöðugt að með sjálfstæðinu komi auknir möguleikar,
til dæmis á erlendum fjárfestingum, að hægt sé að fá aðstoð frá
Alþjóðabankanum og þannig mætti
áfram telja.“
Hvað Evrópuráðið varðar segir
Nanna að þetta sé ekki beint á þess
verksviði. Fyrir Evrópuráðið sé
það aðalatriði að fólki sé ekki mismunað; fólk hafi jafnan rétt til
menntunar og þeirrar heilbrigðisþjónustu sem í boði er og svo framvegis. Og að stjórnsýslan komi
jafnt fram við alla borgara.
„Svona í lokin vil ég gjarnan
bæta við einu, úr því þú varst að
minnast á að ýmis ríki hefðu gert
það að skilyrði fyrir viðurkenningu
á sjálfstæði Kosovo að réttindi
minnihlutahópa yrðu tryggð,“ segir
Nanna. Að hennar mati væri upplagt fyrir þessi ríki og önnur að
nota þetta tækifæri til að leggja til
fé og annan stuðning til að vernda
mannréttindi og uppbyggingu lýðræðis í Kosovo.

D< G:

H6BGÌÁJB7:IG67DG<6GJB=K:G;>

ÃVg[VÂaZ\\_V\c\jhi\!]^gÂV\gÂjg!hZi_Vjee
`g[jWdaiV]g^c\ZÂV[gVb`k¨bVZ^ii]kVÂVccVÂ4

Tíska og klæðnaður í 100 ár
Sjálfsmynd þjóðar má oft lesa í gegnum ljósmyndir í áranna rás og í gegnum þær má einnig læra heilmargt um klæðnað og
tísku hvers tíma. Æsa Sigurjónsdóttir listfræðingur hefur nýverið gefið út bók þar sem hún fer í gegnum íslenskar ljósmyndir frá árunum 1860-1960 og þá meðal annars búningasögu í ljósmyndun. Bókin kallast Til gagns og til fegurðar og má þar
finna margar skemmtilegar myndir sem segja okkur margt frá því tímabili. Fréttablaðið greip niður í bókina.

S

KAUTBÚNINGURINN. Hann öðlaðist táknræna sérstöðu meðal
íslensku kvenbúninganna. Búningurinn var dýr og ekki á allra
færi að sauma hann. Hann var frá upphafi staðlaður og var lítt
lagaður að breyttri tísku tímans í samanburði við peysuföt og upphlut. Sigurður (málari) skilgreindi sjálfur í upphafi þjóðernislegt og
félagslegt hlutverk skautbúningsins og var þeirrar skoðunar að
ákveðinni stéttaskiptingu væri viðhaldið með búningnum. Búningurinn átti að vera til „hátíða og skrauts“. Búningnum var því ekki ætlað
að vera þjóðbúningur heldur fyrst og fremst hátíðarbúningur, þrunginn táknmerkingu. Þessi stéttaskipting hélst og skautbúningurinn
var og er enn búningur ákveðins yfirvalds. Núorðið bera hann vart
aðrar konur en þær sem gegna æðstu embættum eða eru eiginkonur
æðstu embættismanna landsins. Skautbúningurinn býr enn yfir
óskertri táknmerkingu. Hann hefur verið nátengdur öllum húsfreyjum á Bessastöðum, bæði forsetafrúm og forsetanum Vigdísi Finnbogadóttur. Það vakti mikla athygli að Dorrit Moussaieff, núverandi
forsetafrú, klæddist skautbúningi, skreyttum sóleyjarmynstri Sigurðar málara, þegar Ólafur Ragnar Grímsson var settur í embætti
forseta Íslands í þriðja sinn 1. ágúst 2004, og var litið á það sem yfirlýsingu um að hún væri íslensk forsetafrú. Þannig hefur táknræn
merking búningsins staðfest og dýpkað frá því Sigurður kynnti skautbúninginn fyrst í grein sinni árið 1857.“ Ljósmyndari: Pétur Brynjólfsson.

A

LLIR Í KYRTLUM. Kyrtill Sigurðar Guðmundssonar sló í gegn en var aldrei tekinn jafn hátíðlega og
skautbúningurinn.
„Vorið 1870 kynnti Sigurður Guðmundsson nýjan íslenskan kvenbúning. Búninginn hafði hann hannað
í samvinnu við nokkrar ungar stúlkur í Reykjavík fyrir árlegan dansleik sem Lærði skólinn hélt í tilefni af
afmælisdegi konungs, Kristjáns 9. (…) Búningurinn varð fljótt vinsæll. Hann var léttur og þægilegur, einfaldur
í sniði og miklu ódýrari og auðveldari í saumaskap en skautbúningurinn. Kantað, flegið hálsmálið og víðar framermarnar voru í samræmi við tískuna árið 1870 og féllu því vel að smekk tímans. Búningurinn var fyrst og
fremst notaður sem fermingar-, dans- og brúðarbúningur.“ Ljósmyndari: Nicoline Weywadt.
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EIMASAUMUR. Konur lögðu á sig ómælda aukavinnu fram á
nætur við að sauma fatnað á alla fjölskylduna, því eins og oft var
tekið fram í auglýsingum gat hagsýn húsmóðir sparað heimili
sínu mikil útgjöld með því að sauma bæði hversdags- og sparifatnað á
fjölskylduna eftir tilbúnum sniðum. Þau voru síbreytileg samkvæmt
nýjustu tísku, þannig að fatnaðinn þurfti að endurnýja með reglulegu
millibili. Með Butternick-sniðunum mátti bæði fylgja nýjustu hátískusveiflunum frá París og sauma einfaldan hversdagsklæðnað frá bandarískum hönnuðum. Bandaríska tískan var afslöppuð og litrík en franska
hátískan einkenndist af grafískum mynstrum og stífum formum. Bandarísku fyrirmyndirnar var auðvelt að sauma úr ódýrum bómullar- eða
gerviefnum, orloni, dakroni, næloni og öðrum straufríum undraefnum.
Með þessum efnum var húsmóðurinni lofað betri tíð með fyrirheitum
um þægindi og einfaldleika.“ Ljósmyndari: Þorvaldur Ágústsson.

U

PPHLUTUR. Stuttir upphlutsbúningar Alþingishátíðarinnar 1930 voru teknir
fram aftur lýðveldisárið 1944.
Ljósmyndari: Sigurður Tómasson.
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AKKAFÖT OG BINDI. Verslunarmaðurinn var fyrirmynd
um það allra nýjasta í útliti og
klæðnaði.“ Ljósmyndari: Loftur
Guðmundsson.

ÚTÍMAKONUR. Sætavísur í Gamla bíói. Konurnar farnar að
klippa sig stutt og öðlast sjálfstæði.
„„Vermännlichung“ eða karlmönnun var það kallað upp á þýsku
þegar konur tóku upp siði karla, gengu í buxum, klipptu sig stutt og
reyktu. Kvikmyndir og erlend tímarit gáfu tóninn og ljósmyndir og
klæðnaður urðu skilvirkar lýðræðislegar aðferðir til að skilgreina
nútímalegan kvenleika á svipaðan hátt og þjóðlegar ímyndir mótuðust í
ljósmyndum á fyrstu áratugum 20. aldar. Nýja konan var sjálfstæð,
drengjaleg og frökk. Hún var með stutt hár, reykti og átti sig sjálf.“
Ljósmyndari: Loftur Guðmundsson.

F

YRIR ÍSLENSKA VEÐRÁTTU. Íslensk framleiðsla, úlpur, peysur
og skór, settu sterkan svip á útlit Íslendinga árið 1960.
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... Ómar R. Valdimarsson

... Friðrik Ómar

Ómar er ekki aðal rasisti bloggheima, heyriði það! Ekki! Aðal!
Rasisti!
Bloggheima! Að
vinna mál
gegn blönkum
kvikmyndagerðarmanni
hlýtur
að
vera unaðsleg tilfinning og ekki
síðri er að
reka
oní
hann galgopaleg ummæli af lítt
lesinni bloggsíðu og fá funheitan
300.000 kall fyrir ómakið. Nú
hefur héraðsdómur sett æðislegt
fordæmi og það er um að gera að
allir séu nú kurteisir í tali og
skrifum eins og guðhræddir kórdrengir. Heyrirðu það, Össur!?

Það sem átti að vera frábær vika
– ef ekki besta vika allra tíma –
varð einhvern veginn
hálf volg, þegar Friðrik Ómar lagði á
flótta með ummæli
sín um tunnuna tómu.
Það var eitthvað sem
honum mislíkaði og
varð til þess að hann
varpaði fram málshættinum í hita augnabliksins,
eins og dularfull véfrétt. Meðlimir
og umboðsmaður Merzedes Club
eru helst á því að tunnan tóma sé
þeirra og fór nokkuð púður í vikunni í að ræða þetta mál. Nú er
hins vegar bara að spýta í lófana,
rúlla tómu tunnunni út af dægurmálasviðinu og takast á við það
sem öllu máli skiptir – sigurinn í
Belgrad!

... Kristján L. Möller
Bæjarstjórinn í Kópavogi býður
ekki hverjum sem er í kaffi og
vínarbrauð, hvað þá með aðsendri
grein í Mogganum. Samgönguráðherra
varð
þessa heiðurs
aðnjótandi í
vikunni
og
þaut eins og
byssubrenndur í Kópavoginn eftir að
hann sá boðskortið. Félagarnir göntuðust og
ræddu samgöngumál í Kópavogi
yfir vínarbrauðsmaulinu.
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... Þorberg Aðalsteinsson
Þorbergur Aðalsteinsson fór mikinn í sjónvarpsþættinum Utan
vallar á Sýn þar sem hann sagði
að tveir af hugsanlegum kandídötum HSÍ í landsliðsþjálfarastarfið, þeir Aron Kristjánsson og
Dagur Sigurðsson, þyrðu ekki að
taka við „strákunum okkar“. Þorbergur var síðan sagður hafa
mætt ölvaður í útsendinguna og
HSÍ sendi í kjölfarið frá sér yfirlýsingu þar sem orð hans voru
hörmuð enda hefði hann brotið
trúnað. Síðar kom í ljós að Dagur
vildi alveg taka við landsliði, bara
ekki því íslenska heldur því austurríska sem heldur EM árið 2010.
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Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON
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Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ
á númerið 1900!
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Þú gætir unnið
The Simpsons Game
á PS2!
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Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur
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STUÐ MILLI STRÍÐA Leyndarmálið afhjúpað
SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR SETUR SÉR MARKMIÐ EINS OG HENNI SÉ BORGAÐ FYRIR

Ég hef aldrei verið
ginnkeypt fyrir spekúlöntum sem þykjast
geta selt manni uppskrift
að
lífinu.
Hvorki þeim sem
ganga í hippapilsum
og ilma eins og reykelsi, né þessum í jakkafötunum
sem segjast geta upplýst öll leyndarmál um hvernig maður verður
ríkur á tveimur sekúndum. Ég hef
nefnilega frá barnsaldri átt mér
minn eigin persónulega lífsspekúlant. Það eru tvær manneskjur
sem heita eitthvað annað en sínum
réttu nöfnum í símaskránni minni.
Önnur þeirra ber nafnið Dalai. Það
er andlegur og veraldlegur leiðbeinandi minn um glapstigu þessa

Hætt að leika

lífs. Með öðrum orðum, móðir mín
ástkær. Hin manneskjan hefur
borið titilinn Amaban eftir að ég
líkti henni við einfrumung. Af
hverju man ég ekki.
Sem sagt, ég hef aldrei keypt
uppskriftir að lífshamingju, hef
ekki opnað bókina um munkinn á
sportbílnum og fannst Alkemistinn leiðinlegur. Ég sá hins vegar
brot af viðtali við Secret-manninn
Canfield fyrir nokkru síðan, þegar
hann var hingað kominn til að
frelsa Íslendinga. Í viðtalinu sagði
kauði að hann setti sér alltaf sjö
markmið á ári hverju. Þessi flokkaði hann niður í hitt og þetta, eins
og fjármál, persónulega þróun og
þvíumlíkt. Þetta hefur náð að
skjóta einhverjum rótum í höfði

mínu og þær eru farnar að spíra.
Ég hef aldrei verið sérstaklega
mikið fyrir að plana langt fram í
tímann, og heldur viljað stökkva
til þegar andinn kemur yfir. Augu
mín hafa hins vegar opnast fyrir
þessu leyndarmáli sem felur í sér
að ákveða eitthvað og standa við
það.
Hingað til er ég búin að ákveða
að fyrir þrítugt muni ég vera búin
að skrifa skáldsögu. Á sama tíma
ætla ég að læra eitt nýtt tungumál
og ljúka mastersnámi. Ú, og læra
að hekla. Og baka pönnukökur
sem er ekki hægt að rúlla eftir
gólfum. Og kaupa mér borvél. Og
læra listdans á skautum. Þið sjáið
það, bara sú iðja að hugsa upp
markmið er stórskemmtileg.

■ Pondus

Leikkonan ástsæla Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
ætlar að snúa frá leiknum og er orðin verkefnastjóri Viðeyjar.

Eftir Frode Øverli

Hættum að læðast í
kringum þetta eins
og köttur í kringum
heitan graut. Eigum
við að leggja allt
undir og klára þetta?

Díll!

Auknir fordómar gegn
innﬂytjendum
Einar Skúlason segir að lykillinn sé að fræða
meirihlutann, en ekki minnihlutann.

Já, fylgist þið nú með!
Þetta verður sjúklega spennandi!

■ Gelgjan

Lordi er ekkert grín

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvernig getur maður sett upp
heimasíðu og svo vanrækt að
uppfæra hana stöðugt til að
skemmta mér?

Dr. Gunni spjallar við Finnann hryllilega sem
færði Finnum Eurovision-gullið.

Jáh.
Það ætti að
reka stressaða
nördinn sem
heldur henni
úti í frítíma
sínum af
fúsum og
frjálsum vilja.

Sport
Sport fylgir blaðinu á morgun
Fögur orð um íslenska landsliðsmanninn viðtal við þjálfara Jóns Arnórs Stefánssonar hjá
Lottomatica Roma. Steve Coppell og álit hans á
íslensku leikmönnunum hjá Reading. Nærmynd
af efnilegasta kylﬁngi Evrópu. Verstu meiðsli
íþróttasögunnar. 13 ára gamall sonur Zinedine
Zidane, sem þykir síst lakari knattspyrnumaður
en pabbi hans.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

- og Guð
blessi hvaða
silkiapagæludýr?

■ Kjölturakkar
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Eftir Patrick McDonnell

Ég er hinn alsjáandi,
alvitri Sfinx!
Komið með gátu!
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
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Ahhhhh!
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Er þetta svona nýtt
sódavatn með
bragði?

Já,
núna..
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Naomi í uppskurð
Ofurfyrirsætan Naomi Campbell var lögð inn á
brasilíska sjúkrahúsið Sirio Libanes í byrjun
vikunnar þar sem hún gekkst svo undir aðgerð degi
síðar. Fyrst var talið að um sýkingu væri að ræða, en
samkvæmt brasilíska blaðinu Folha var aðgerðin
gerð eftir að blaðra fannst á eggjastokki fyrirsætunnar. Læknar töldu að hætta á bólgum væri mikil og
vildu því fjarlægja blöðruna sem fyrst.
Talsmaður fyrirsætunnar sendi frá sér tilkynningu
þess efnis að fyrirsætunni heilsaðist afar vel eftir
aðgerðina. „Hún er að hvíla sig og hlakkar til að snúa
aftur til vinnu. Hún vill þakka læknunum sem
önnuðust hana,“ segir talsmaðurinn. Læknir fyrirsætunnar, Pinotti, staðfesti að aðgerðin hefði gengið vel
og sagði ekkert hafa komið upp á sem væri áhyggjuefni. Naomi mun væntanlega dveljast á spítalanum í
nokkra daga í viðbót á meðan hún jafnar sig.
JAFNAR SIG Í BRASILÍU Ofurfyrirsætan Naomi Campbell fór í
skurðaðgerð í Brasilíu fyrr í vikunni eftir að læknar fundu blöðru
á eggjastokk hennar sem þeir töldu nauðsynlegt að fjarlægja.

Dolly fékk í bakið
Kántrísöngkonan Dolly Parton
hefur frestað fyrirhugaðri tónleikaferð um Bandaríkin vegna
bakverkja. Læknar hinnar 62 ára
söngkonu hvöttu
hana til að
taka sér sex
til átta vikna
frí til að
jafna
sig
almennilega.
„Ég legg mig
alla
í
að
kynna nýju
plötuna
mína en ég
vil
helst

ekki meiða mig á því,“ sagði söngkonan. „En hei, reyndu að dilla
þessum hvolpum framan á þér í
smá stund og sjáðu hvort þú færð
ekki í bakið líka. En í alvöru talað,
læknarnir segja að ég verði orðin
fín aftur fyrr en varir ef ég hvíli
mig og þá tek ég þetta með
trukki.“
Nýjasta plata Dollyar, Backwoods Barbie, er nýkomin út og
er fyrsta platan sem Dolly gefur
út sjálf á Dolly Records.
Ameríkutúrinn átti að hefjast í
dag, en byrjar ekki fyrr en 22.
apríl. Evróputúr er svo fyrirhugaður í sumar.

DOLLY JAFNAR SIG NÚ Í BAKINU Reyndu að dilla

þessum hvolpum!

FRÉTTIR AF FÓLKI
Ashlee Simpson og
Fall Out Boy-rokkarinn Pete Wentz
hyggjast ganga í það
heilaga á næstunni. Simpson
er nú með trúlofunarhring
á fingri. „Það
þýðir bara
að hann er
ekki búinn
að biðja
pabba um
hönd mína
ennþá,“
sagði Ashlee um hringinn í
sjónvarpsþættinum The Sauce, og
gaf þannig til kynna að formlegt
bónorð væri ekki langt undan.
Næsta plata
Madonnu, sem
kemur út 29.
apríl, hefur hlotið nafnið Hard
Candy. Fyrsta
smáskífan af
plötunni, þar sem
Justin Timberlake syngur með
stórstjörnunni,
kemur í verslanir
í lok mars. Þeir
Pharrell Williams og Timbaland komu
einnig að gerð
plötunnar, og kvaðst Timbaland á
dögunum ennþá vera „í skýjunum“
yfir að hafa fengið að vinna með
Madonnu.
Hin nýgifta Grey’s
Anatomy-stjarna
Katherine Heigl vill
eignast börn sem
allra fyrst. Hún
segist vilja byrja
að reyna í júlí á
þessu ári en þar
sem eiginmaður
hennar, Josh
Kelley, vill
bíða í ár hafa
hjónakornin miðlað
málum og
fallist á að
hefja barneignartilraunir
í desember.
Heigl og Kelley
gengu í það heilaga um síðustu jól.
Nicole Richie og dóttir hennar og
tónlistarmannsins Joels Madden,
Harlow, prýða forsíðu nýjasta
tölublaðs tímaritsins People.
Nicole talar þar um hvernig dóttirin
hefur breytt lífi hennar og tiltekur
sérstaklega mataræði. „Fólk heldur
að maður þurfi að passa hvað
maður borðar á
meðgöngunni,
en það er
þegar maður
er með barn
á brjósti.
Ég borða
hrikalega
bragðlausan
mat,
kjúklingasúpu með
núðlum,
grænmeti
og fisk,“
segir hún.

1.499
Kauptu Devil Wears Prada
á DVD í næstu BT
*
verslun og þú færð bíómiða*
á hina stór-skemmtilegu
rómantísku gamanmynd 27
Dresses sem nú er sýnd í
kvikmyndahúsum.

*Meðan birgðir
ðirr endast

Bandarískir
indí-tónar
Bandaríska indí-hljómsveitin The
Pains of Being Pure at Heart
spilar á Organ í kvöld. Einnig
koma fram Lada Sport, <3
Svanhvít! og DJ Einar Sonic. The
Pains of Being Pure at Heart var
stofnuð í New York fyrir ári
síðan. Helstu áhrifavaldar hennar
eru Wedding Present, The Mighty
Lemon Drops og The Jesus and
Mary Chain. Sveitin er um þessar
mundir á tónleikaferð um
Bretland þar sem hún hefur
fengið mjög góðar viðtökur. Eftir
tónleikaferðina ætlar hún að
hefja vinnu við sína fyrstu stóru
plötu. Tónleikarnir á Organ
hefjast klukkan 22 og kostar 1.000
krónur inn.
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Safarík efnisskrá fiðlu og nikku
Kl. 14
Nemendur Tónlistarskólans í
Reykjavík halda tónleika í
Norræna húsinu í dag kl. 14. Á
efnisskránni eru verk eftir Mozart,
Haydn, Salieri og Beethoven
meðal annarra og því ættu
aðdáendur þessara tónskálda ekki
að láta tónleikana framhjá sér
fara. Aðgangur að tónleikunum er
ókeypis og öllum opinn.

menning@frettabladid.is

Skemmtilegir tónleikar fara fram í Þorgeirskirkju í dag og í Laugarborg í Eyjafjarðarsveit á
morgun. Þar koma fram þeir Hjörleifur Valsson
fiðluleikari og Tatu Kantomaa harmóníkuleikari og leika lauflétta en um leið blóðheita og
safaríka efnisskrá.
Hjörleifur Valsson lauk einleikaraprófi frá
tónlistarháskólanum í Ósló árið 1993, þar
sem aðalkennari hans var Eivind Aadland, en
hlaut þá styrk frá tékkneska ríkinu til náms við
Prag-konservatoríið. Þar nam hann fiðluleik
og kammertónlist í þrjú ár auk þess að leika
með ýmsum kammerhópum og hljómsveitum þar í borg. Hjörleifur hefur komið fram á
TATU KANTOMAA Harmóníkuleikari með meiru.
fjölda tónleika víða um Evrópu og starfað með
tónlistarmönnum á borð við Mstislav Rostropovitsj, Shlomo Mintz, Gilles Apap svo einhverjir og hljómplötuútgáfur. Hjörleifur er mjög virkur
í íslensku tónlistarlífi og kemur víða við sem
séu nefndir. Hjörleifur hefur samið, útsett og
leikið tónlist fyrir leikhús og margoft tekið þátt fiðluleikari auk þess að kenna fiðluleik við
tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Hann leikur á fiðlu
í upptökum fyrir útvarp, sjónvarp, kvikmyndir

smíðaða af Antonio Stradivari frá árinu 1732,
sem er í eigu Ingunnar G. Wernersdóttur.
Tatu Kantomaa hefur leikið á harmóníku
frá unga aldri. Hann nam fyrst hjá Veikko
Ahvenainen en síðar hjá Viktor Kouzovlew
sem kenndi við tónlistarskólanum í Jyväskylä. Tatu hefur haldið fjölda tónleika víða
um heim frá ellefu ára aldri, meðal annars í
Bandaríkjunum, Finnlandi, Japan, þýskalandi,
Austurríki, Ítalíu, Svíþjóð, Noregi og á Íslandi.
Hann hefur auk þess komið fram í útvarpi og
sjónvarpi í mörgum löndum, spilað í leikhúsi
og gefið út nokkra geisladiska. Tatu hefur búið
á Íslandi með hléum frá 1996 þar sem hann
hefur bæði kennt og spilað á harmóníku. Tatu
hefur þar að auki leikið með Caput-hópnum
og með hljómsveitunum Rússíbönum og
Tangósveit lýðveldisins.
Tónleikarnir hefjast kl. 15 báða dagana og er
miðaverð 2.000 kr.

Börnin frædd um
þjóðlegan arf
Bryddað verður upp á þeirri
nýbreytni
á
Þjóðminjasafni
Íslands á morgun að bjóða sérstaka barnaleiðsögn um grunnsýningu safnsins kl. 15. Það verður
Helga Einarsdóttir safnfræðslufulltrúi sem annast leiðsögnina og
mun hún fræða börnin um 1200
ára sögu þjóðarinnar. Ferðalagið
hefst í skipi landnámsmanna á 9.
öld en útlínur þess má sjá á gólfinu þegar gengið er inn á grunnsýningu safnsins.
Meðal annars sem verður skoðað er 800 ára gamall skór, dularfullur álfapottur, Valþjófsstaðahurðin, beinagrindur, hringabrynja
og galdramunir. Helga mun ræða
við börnin um það sem þau sjá en
ýmsar spurningar vakna frammi
fyrir gripum úr fortíðinni. Á Þjóðminjasafninu eru til dæmis alls

konar spennandi sverð, axir og
spjót sem eru um þúsund ára
gömul. En hvers vegna þurftu
landnámsmennirnir að hafa svona
mikið af vopnum?
Börnin fá líka að hlusta á frásögn barns úr fortíðinni en í Þjóðminjasafninu er hægt að ná „símasambandi“ við lítinn landnámsstrák
og fleiri skemmtilega krakka.
Safnfræðsla Þjóðminjasafnsins
stendur fyrir öflugu barnastarfi
og er ýmislegt í boði fyrir börn á
safninu. Stefnt er að því að auka
framboðið enn frekar og er barnaleiðsögnin á sunnudaginn liður í
því.
Börn eru alltaf velkomin í Þjóðminjasafnið, það verður skemmtilegt á sunnudaginn og fjölskyldufólk er hvatt til fjölmenna.
- vþ

VIÐ STÆRSTU LEIRBYGGINGU Í HEIMI Í MALÍ Vísanir í íslenskar íþróttahetjur birtast greinilega á ólíklegustu stöðum.
MYND/PÁLL STEFÁNSSON

Með Afríku á heilanum
Tvær áhugaverðar ljósmyndasýningar voru
opnaðar um síðustu helgi
í Gerðarsafni í Kópavogi.
Annars vegar árleg sýning
Blaðaljósmyndarafélags Íslands og hins vegar sýning
Páls Stefánssonar sem ber
nafnið XXV X2.

BÖRNIN FRÆÐAST Allir aldurshópar skemmta sér vel á Þjóðminjasafninu.

Nokkuð hefur borið á umfjöllun um
sýningu Blaðaljósmyndarafélagsins í fjölmiðlum og skyldi engan
undra, enda er þar á ferðinni
skemmtileg sýning sem inniheldur
listfengar ljósmyndir af mörgum
þeim atburðum og manneskjum
sem voru efst á baugi á liðnu ári.
Sýning Páls er ekki síður áhugaverð, en á henni gefur að líta
myndir sem Páll hefur tekið undanfarna tólf mánuði.
„Ég er lítið gefinn fyrir að líta til

baka og því kom fátt annað til greina
þegar ég var beðinn um að setja hér
upp sýningu en að sýna nýjustu
myndirnar mínar. Því miður á ég
engar myndir af morgundeginum,
annars hefði ég líkast til viljað sýna
þær,“ segir Páll og hlær.
Páll tekur myndir fyrir tímarit
Icelandair, Atlantica og myndir af
heimsminjum fyrir UNESCO. Það
gefur því auga leið að hann ferðast
töluvert í tengslum við starf sitt og
hefur því tækifæri til að mynda
framandi landslag og menningarheima. En er ekkert erfitt að ferðast svona mikið?
„Ég hef verið alveg laus við flugþreytu og því taka þessi ferðalög
ekkert á mig. Á síðasta ári ferðaðist ég meðal annars til Kína, Kamerún, Kópaskers, Kænugarðs og
Malí, svo einhverjir staðir séu
nefndir. Það er alltaf jafn gaman að
koma á nýja staði og fá tækifæri til
að festa ný viðfangsefni á filmu.“
Myndir frá Afríkulöndum eru

nokkuð áberandi á sýningu Páls.
Hann segir góða og gilda ástæðu
fyrir því. „Ég er með Afríku á heilanum. Fólkið þar er svo glaðvært
og glatt og laust við tilgerð og því
er einstaklega gaman að mynda
það. Á Vesturlöndum er gjarnan
dregin upp afar neikvæð mynd af
Afríku; okkur er bara sýnd hungursneyð, stríð og volæði. Mig langar
til þess að sýna aðra og jákvæðari
hlið á álfunni með myndunum
mínum.“
Páll hefur ekki enn gengið stafrænu byltingunni algerlega á hönd
og kýs heldur að taka myndir á
filmu. „Mér finnst filman einfaldlega betri. Stafrænar myndavélar
eru fínar þegar maður er að taka
myndir fyrir dagblöð og slíkt, en ef
mann langar til að geta stækkað
myndirnar mikið upp til að gera
bækur og sýningar er varla hægt
að líkja þessu tvennu saman hvað
gæði varðar,“ segir Páll að lokum.
vigdis@frettabladid.is

Málverk Vojkans
Vert er að benda á
athyglisverða myndlistarsýningu sem var opnuð
nýlega á Café Cultura,
Hverfisgötu 18. Á
sýningunni má líta
olíumálverk eftir
listamanninn Vojkan
Granicarski sem hefur
verið búsettur á Íslandi
síðan árið 2000. Vojkan er
fæddur árið 1975 í Vrsac
í Serbíu. Hann er
kvæntur og á eina dóttur. CAFÉ CULTURA Myndlist í Alþjóðahúsinu.
Myndirnar eru gerðar
á sama tíma og listamaðurinn var að aðlagast lífi í íslensku samfélagi.
Myndirnar fjalla því öðrum þræði um nýtt umhverfi og aðlögun að
nýjum aðstæðum. Vojkan hefur frá unga aldri haft mikinn áhuga á
myndlist og tók á árum áður þátt í samkeppnum fyrir unga listamenn í
Serbíu og vann til margra verðlauna. Síðan hann flutti til Íslands hefur
hann haldið áfram að leggja stund á myndlist og meðal annars stundað
nám við Myndlistarskólann í Reykjavík hjá Hilmari Guðjónssyni.
Það er ekki á hverjum degi sem listræn sýn nýrra Íslendinga ber
fyrir augu og því er ástæða til að hvetja áhugasama um að láta
sýninguna ekki framhjá sér fara.
- vþ
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Gildir í Skútuvogi

5 stk

6[h`dgcVga^a_jg

999

kr
Gott er að leyfa sölnuðu
laufi og plöntuleifum
að liggja í beðum fram eftir
aprílmánuði til skýlingar.

Grænu fróðleiksmolarnir
hennar Láru
Nú má í raun byrja að klippa öll
tré og alla runna. Þó þarf að
gæta sín á birki og hlyn því þeim
blæðir (safarennsli)
í mars og apríl.

Nú er gott að fara að huga að
forræktun sumarblóma. Tryggið
ykkur fræ á meðan úrvalið er
gott í verslunum okkar.

Gott er að skýla plöntum
með akrýlyfirbreiðslum þegar
kalt er í veðri. Hitastigið undir
slíkum dúk verður allt að
5 gráðum hærra.
Nú þarf að drífa í að umpotta
stofublómunum. Gott er að
stækka pottinn um 2-3 sm og
bæta á nýrri gróðurmold.

Að sjálfsögðu gildir krónuverðið. 1 evra er á genginu 99 kr.

E{h`Va^a_jg
edii^

99

kr

1
Dg`^YZjg

499

kr/stk

HÅeg^h
&%%hb

799
kr

10 stk
Gh^g

999
kr

vrópuverð
AVj\VgYV\d\hjccjYV\

H{ÂWV``Vg

30
afsláttur

;g¨i^aWdÂ

BdaY

49

%

Hi_ej[g¨
H`_Va[aiij[g¨
7Vh^a^`j[g¨

kr/pk

&%aig

KVab^
h^a`^Wab

199

199

kr/ltr

kr

Fæst í SOLD
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IS í Skútuvo

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Húsavík
Egilsstaðir - Selfoss - Keflavík - Kringlan - Smáralind
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Margrét um
Streymið

27. febrúar
28. febrúar
2.mars

HARMONIKUBALL
í kvöld frá kl. 22:00
í Húnabúð, Skeifunni 11
Reykjavík.
Harmonikufélag Reykjavíkur
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Hvers vegna erum
við að þessu?

Listfræðingurinn Margrét
Elísabet Ólafsdóttir verður með
leiðsögn um sýninguna Streymið
– La Durée í Listasafni Íslands á
morgun kl. 14. Margrét nálgast
verkin á sýningunni út frá
vangaveltum Halldórs Björns
Runólfssonar sýningarstjóra um
tímann.
Sýningin Streymið – La Durée,
samsýning þriggja kvenna í
sölum Listasafns Íslands, var
opnuð fyrir rúmri viku. Á
sýningunni mætast svissneska
listakonan Emmanuelle Antille og
íslensku listakonurnar Gabríela
Friðriksdóttir og Guðný Rósa
Ingimarsdóttir.
- vþ

Leiklistardeild LHÍ og leiklistarsambandið hrinda á mánudag úr
vör áhugaverðri fyrirlestraröð um
sviðslistir. Tvö fyrirlestrakvöld
eru á dagskránni nú fyrir páska en
eftir páska er stefnan að halda úti
vikulegum
fyrirlestrakvöldum
fram í maí. Fyrirlestrarnir taka á
hlutverki, aðferðum og fagurfræði sviðslistanna og eru öllum
opnir, jafnt fagfólki sem áhugafólki um sviðslistir.
Fyrsta fyrirlestrakvöldið verður
haldið á mánudagskvöldið næstkomandi kl. 21 á Kaffi Sólon og
hafa nokkrir nemenda leiklistardeildar LHÍ veg og vanda að skipulagningu kvöldsins. Yfirskrift
kvöldsins er „Hin nauðsynlega
enduruppgötvun hjólsins“. Varpað
verður upp grundvallarspurningum um hlutverk listamannsins og
möguleika nýjunga: „Öðru hverju
verðum við sem listamenn að
staldra við og velta fyrir okkur: Af
hverju erum við að þessu öllu
saman? Er leiklistin stöðnuð eða
einfaldlega búin að renna sitt
skeið? Af hverju gerum við ekki
eitthvað skemmtilegt? Við erum
hin nýju, þeir sem þurfa að spenna
sig fremst á vagninn og leiða
nýsköpunina samfara allri þeirri
pressu sem því fylgir. Getum við
gert eitthvað nýtt? Er ekki löngu
búið að finna upp hjólið? Við skul-

AR

ÞRIÐJUDAGUR 4. MARS KL. 20
TÍBRÁ: KVIKHLJÓÐ.
TÓNLIST ÞURÍÐAR JÓNSDÓTTUR
OG SCIARRINO Í SAMTALI VIÐ
MYNDLIST OG VÍDEÓ.

LAUGADAGUR 8. MARS KL. 13

Næstu sýningar
Lau. 1. mars kl. 20
Sun. 2. mars UPPSELT
Lau. 8. mars kl. 20

MEISTARI MOZART.
STRENGJA-OG PÍANÓKVINTETT
TÓNLEIKAR KENNARA TÓNÓ KÓP.

LAUGADAGUR 8. MARS KL. 20
TÍBRÁ: SÖNGBÓK JAZZINS.
TÓNLIST COLES PORTERS.
KRISTJANA STEFÁNS & FÉLAGAR.

ÁHORFENDABEKKIR Hvert er hlutverk

leikhússins?

um velta upp þeirri spurningu og
athuga hvað sé til ráða.“
Miðvikudagskvöldið 12. mars
mun síðan Ingo Diehl frá Tanzplan
Deutschland fjalla um menningarstefnu Þjóðverja hvað varðar uppbyggingu listdans en Tanzplan
Deutschland er lykilstofnun í
þeirri uppbyggingu.

SUNNUDAGUR 9. MARS KL. 16
SÖNGLÖG JÓRUNNAR VIÐAR.
HELGA RÓS OG GUÐRÚN DALÍA

AUDITIONS AND WORKSHOPS
BA HONOURS DANCE THEATRE
ONE YEAR PROGRAMMES
REYKJAVIK, ICELAND
8 + 9 MARCH 2008
Contact Signý Stefánsdóttir
Klassíski Listdansskólinn,
Grensásvegur 14
108 Reykjavik
T 00 354 694 1222
E signys@ru.is
Fast track specialist training also available for dancers, teachers,
notators, choreographers and community artists.
Contact the administrator at your nearest venue, to join a workshop and find out more.

BERLIN, GERMANY

HELSINKI, FINLAND

LONDON, UK

DANCEWORKS berlin
1 + 2 March

Teatterikorkeakoulu
15 + 16 March

Contact Andy Arndt
laban@andyarndt.com

Contact Jukka Tarvainen
jukka.tarvainen@teak.fi

8 April
10 April
11 April
Contact Maggie Kelly
m.kelly@laban.org

CREEKSIDE

LONDON

T +44 (0)20 8691 8600

INFO@LABAN.ORG

SE8 3DZ
UK
WWW.LABAN.ORG

Programmes offered at Laban which fall within the framework for higher education qualifications in the UK are validated by City University, to whom Laban is responsible for ensuring the quality and
academic standards of its undergraduate and postgraduate provision. Laban is incorporated by Trinity Laban. Registered Charity 309998. Supported by Arts Council England with National Lottery funds.
Design Laban 2008 Photo Martin Jordan and Merlin Hendy.

Skápur – vengi/svartar glerhurðar
Einnig fáanlegur í hnotu/ hvítar háglans hurðar
Stærð: 132cmx43mcxH:130cm
Verð: 128.000,-

Piano borðstofuborð
Stærð: 138cmx138cm
Verð: 79.000,Stærð: 220cmx100cm
Verð: 86.000,-

Austria tungusófi

Tito sófaborð
Fáanlegt í svörtu, hvítu, rauðu og brúnu háglans
Stærð: 140cmx70cm
Verð: 48.000,-

Stærð: 333cmX200cmXtungubr:112cm
Verð: 188.000,Fáanlegur í tweed áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa

NÝJAR VÖRUR FRÁ COMO

Vegghengdur skenkur
Tekk/hvítar háglans hurðar
Stærð: 183cmx42cmxH:62cm
Verð. 98.000,-

Vegghilla
– tekk br: 160cm
Verð: 14.800,Einnig fáanleg í br: 100cm
Verð: 9.500,-

Veggskápur
– tekk / hvítar háglans hurðar
Stærð: br: 121cm
Verð: 119.400,Skenkur
– tekk
Stærð: br: 305cm
Verð. 95.000,-

Rio stóll
Fáanlegur í hvítum, svörtum, brúnum,
rauðum og fjólubláum lit.
Verð: 14.800,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305x220
Verð:

249.000,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Dömulega sanseraða hælaskó
með slaufu frá Erotokritos,
fást í Trilogiu, Laugavegi.

Chanel listsýning í Hong Kong Risastór innsetning
kostuð af tískuhúsinu Chanel var opnuð í Hong
Kong í fyrradag í hvítu geim-legu rými. „Hong
Kong er svo orkumikil borg,“ sagði Bruno Pavlosky, yfrmaður tískudeildarinnar. Í rýminu er
að finna sýningar á verkum tuttugu alþjóðlegra
listamanna en þau eru öll byggð á hinni frægu
2,55 Chanel-tösku. Gólf sýningarrýmisins, sem
er hannað af Zöhu Hadid, er þakið risavöxnum
kamelíublómum og í loftinu fljóta um kristalsský
eftir Lori Cecchini og Michael Lim. Meðal annarra
listamanna eru ljósmyndarinn Araki, rússneski
gjörningahópurinn Blue Noses og Yoko Ono.

OKKUR
LANGAR Í
…
Dásamleg
vorleg og
sexí nærföt
í fölgrænu
og bleiku
frá Systrum,
Laugavegi.

utlit@frettabladid.is

RÓMANTÍSKT

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

DÝRSLEGT JeanPaul Gaultier notaðist við dýraskinn
og pelsa í öllum
flíkum.

Fjólublátt
og gult hjá
Gaspard
Yurchievich.

Anna Margrét Björnsson

La Base Pro
frá Lancôme
– til að setja
undir farða
svo að húðin
ljómi og
verði gersamlega
fullkomin.

Ghésquiere og gúmmikjólarnir
Aðaltískuviku ársins lýkur nú um helgina en hún er að sjálfsögðu í
höfuðborg tískunnar, París. Af um sex hundruð sýningum sem áttu
sér stað í haust er líklegt að einungis fjórar eða fimm hafi gífurleg
áhrif á tískustrauma almennings næsta árið og nokkrar sýningar eru
iðulega dæmdar „must-see“ af tískuspekúlöntum. Af slíkum má nefna
sýningar Balenciaga og Christian Dior. Balenciaga er eftirsóttasta
tískumerki heims um þessar mundir eftir að hönnuðurinn Nicolas
Ghésquiere settist við stjórnvölinn fyrir um tveimur árum. Hann fær
alltaf gífurlegt lof frá gagnrýnendum fyrir frumleg snið og efni.
Glansandi leggings sem sjást nú um allar trissur hefðu aldrei verið
vinsæl nema fyrir línu Ghésquieres fyrir um tveimur árum, túlípanapils og víðar kápur hefðu heldur aldrei litið dagsins ljós. Svokallaðar
„goucho“ buxur eru komnar í allar búðir um þessar mundir í kjölfar
síðustu haust- og vetrarlínu hans. Svo eru það „fetish“ skórnir sem
hann kom fyrst með en eftirlíkingar eru farnar að birtast í almennum
skóbúðum. Í þetta sinn sýndi þessi magnaði hönnuður okkur einhvers
konar blöndu austrænna og vestrænna áhrifa og var búinn að mýkja
ímynd Balenciaga ögn með kvenlegum svörtum kokkteilkjólum og
þröngum hnésíðum pilsum við jakka í grafískum mynstrum. Mikið
bar á undarlega sniðnum kjólum úr gúmmíkenndum efnum sem eru
ef til vill tilraun til að færa okkur fram á geimöld. Skór voru enn í
undarlegri kantinum og voru himinháir með þríhyrndum perspexhæl, og fyrirsætur voru skreyttar með stórum glitrandi armböndum
og hálsfestum. Nú er bara að bíða í svona sirka ár til að sjá þetta allt
saman endurspeglast í ódýrari merkjum. Önnur stórsýning Parísarborgar var John Galliano fyrir Dior en þar gaf að líta einhvers konar
Valley of the Dolls-keim. Fyrirsætur voru klæddar í marglita
sixtískjóla með túberað hár og dúkkulega augnmálningu. Það sem
vakti mesta athygli var, ef frá var tekin hin ýkta málning og hárgreiðsla, að fötin voru, ólíkt mörgum fatnaði frá Gallianos, einstaklega klæðileg – stuttir jakkar með A-línu pilsum, bryddingar úr
minkaskinni og fallegir litir. Fylgihlutir eins og dásamlegar töskur úr
litríku leðri voru áberandi á pallinum enda veit Galliano að töskurnar
færa mestan pening í kassann.

KVENLEGT

Falleg en
frumleg snið
hjá Nicolas
Ghésquiere fyrir
Balenciaga.

HAUST 2008 Á TÍSKUVIKUNNI Í PARÍS

C‘EST CHIC!

Capisco er
heilsuvænn
vinnufélagi
Hönnuður
Peter Opsvik

Frumlegheit voru í fyrirrúmi hjá helstu hönnuðum sem sýndu á
tískupöllum Parísarborgar. Balmain var með rokkuð glansefni,
Nicolas Ghésquiere hjá Balenciaga sló aftur í gegn með framúrstefnulegum sniðum og Vivienne Westwood fékk grunnskólakrakka til að teikna á efnin. Jean-Paul Gaultier stuðaði dýraverndunarsamtök með því að senda fyrirsætur íklæddar pelsum
og skinni frá toppi til táar, nýstjarnan á svæðinu, Gaspard
Yurchievich, var með dásamlega síða draumkennda kjóla og
John Galliano heillaði áhorfendur með litríkri sixtíssýningu.
Hér gefur að líta hápunkta vikunnar.
- amb

HÅG Capisco er margverðlaunaður
skrifstofustóll sem hentar einstaklega
vel fyrir þá sem kjósa að vinna við
hæðarstillanleg rafmagnsskrifborð. Það
er mjög auðvelt að sitja í mjög lágri
stöðu upp í það að vera hálfstandandi.

ROKKAÐ

Stuttir
og sexí
kjólar hjá
Balmain.

Tilboðsverð frá kr. 78.273.-

BROS 0137/2007

Capisco skrifstofustóllinn
er með10 ára ábyrgð og
lífstíðarábyrgð á hæðarpumpu

ÞAÐ SEM KOMA
SKAL Rauður

Ármúla 22 • 108 Reykjavík • Sími 533 5900 • www.skrifstofa.is
Opnunartími: mánud. - föstud. 9:00 til 18:00 og laugard. 11:00 - 15:00

SIXTÍS Dúkkulegt útlit og skærir litir

hjá John Galliano fyrir Dior.

kjóll úr glansandi
gúmmíefni hjá
Balenciaga.

Í Hobby Room ﬁnnur þú allt sem þú þarft til að
fullkomna hobbý herbergið þitt, allt frá billjard- og
þythokkíborðum til glymskratta og mini-bars.

Ert þú húsbóndi
í þínu herbergi?

Í SAMA HÚSI OG JUST4KIDS

Miðhraun 2 • 210 Garðabær • S: 565 5200

+
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Harry verður fluttur heim
Hershöfðingjar í breska hernum hafa
ákveðið að Harry Bretaprins verði
sendur heim frá Afganistan, fimm
vikum á undan áætlun. Sátt ríkti á
milli hers og breskra fjölmiðla um að
ekki yrði greint frá staðsetningu prinsins, sem hefur dvalist í Afganistan frá því
í byrjun desember. Eftir að ástralskir og
þýskir fjölmiðlar leystu frá skjóðunni í
vikunni þótti öryggi Harrys vera ógnað,
og var því ákveðið að hann yrði sendur
heim. „Við verðum að búast við því að
hver einn og einasti öfgamaður í nágrenninu muni reyna hvað sem er til að finna
hann,“ segir heimildarmaður The Sun
innan hersins.
Á meðan á herþjónustu Harrys hefur
staðið hefur hann orðið þrjátíu óvinum að
bana. Hann hefur verið á fremstu vígstöðvum Breta í sunnanverðu Afganistan,

Jessica Alba er á meðal þeirra
sem gefa unglingsstúlkum ráð
í bókinni If I‘d Known Then, sem
Ellyn Spragin gefur út. „Strákar eru
skelfilegir. Þeir eru bara hormónar
þangað til þeir eru svona 20 eða 21.
Það er gaman að vera skotin en ekki
halda að það endist að eilífu,“ skrifar leikkonan.

folk@frettabladid.is

NORDICPHOTOS/GETTY

>SKELFILEGIR STRÁKAR

og segir í The Sun að hann hafi ekki hlotið
neina sérmeðferð, heldur hafi hann, eins
og aðrir, lent í skotárásum á nánast hverjum einasta degi.
Harry hefur samþykkt að vera fluttur
heim innan næstu tveggja sólarhringa.
Þegar er búið að flytja hann frá fremstu
víglínum, en breskir fjölmiðlar greina
ekki nánar frá ferðum hans. Prinsinn, sem
er 23 ára gamall og þriðji í erfðaröð bresku
krúnunnar, kveðst átta sig á því að honum
stafi hætta af stuðningsmönnum talibana,
jafnvel eftir að heim er komið. „Hver einasta manneskja sem styður þá mun reyna
að finna mig,“ segir hann.
ÁFRAM Í HÆTTU Harry Bretaprins segist átta
sig á því að honum gæti enn stafað hætta af
stuðningsmönnum talibana eftir að heim frá
Afganistan er komið.

Dagrenning hjá Bermúda
EAU DE HALLE Halle Berry hyggst feta í

fótspor fjölmargra starfssystra sinna og
senda frá sér ilmvatn á næsta ári.

Óskarsverðlaunailmvatn
Óskarsverðlaunaleikkonan Halle
Berry hyggst senda frá sér
ilmvatn á næstunni eins og svo
margar aðrar starfssystur
hennar í Hollywood hafa áður
gert. Þetta mun hún gera í
samvinnu við fyrirtækið Coty en
ilmvatnið er væntanlegt sumarið
2009.
„Hún bætir annarri vídd við
markaðinn. Halle hefur alltaf
verið svolítið dularfull, ekki rætt
jafn opinskátt um einkalíf sitt og
margar aðrar stjörnur. Ilmvötnin
hennar munu leyfa henni að sýna
aðdáendum aðra hlið á sér,“ segir
aðstoðarforstjóri Coty. Talið er
að Berry fái á bilinu þrjár til
fimm milljónir dollara fyrir
samstarfið auk hluta ágóðans af
sölu ilmvatnsins.

Hljómsveitin Bermúda hélt
útgáfutónleika á skemmtistaðnum Rúbín til að kynna
fyrstu plötu sína, Nýr
dagur. Góð stemning myndaðist enda hefur Bermúda
verið dugleg við spilamennsku undanfarin ár.
Úrvalslið söngvara og hljóðfæraleikara var Bermúda til halds og
trausts á tónleikunum, þar á meðal
strengjaleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands. Á plötunni Nýr
dagur eru ellefu lög sem koma úr
ýmsum áttum hvað varðar lagahöfunda og stíl. Meðlimir sveitarinnar eru: Erna Hrönn Ólafsdóttir,
Gunnar Reynir Þorsteinsson,
Ingvar Alfreðsson, Ómar Örn Arnarsson og Pétur Kolbeinsson.

GÓÐIR GESTIR Á meðal gesta voru
nýkrýndir sigurvegarar Eurovision, Friðrik
Ómar og Regína Ósk, ásamt Heimi Ingimarssyni, fyrrverandi meðlim Luxor.

Fermingarskyrtur
Vorum að taka upp nýja sendingu
Litur: svart • rautt • bleikt • hvítt

Mundu eftir fermingarleiknum

GAMAN Íris Gunnarsdóttir og Ásdís

Jónsdóttir voru í miklu stuði.

BERMÚDA Erna Hrönn Ólafsdóttir söng af mikilli innlifun á tónleikunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÉLAGAR Félagarnir Hafsteinn Þór-

BROSMILDAR Sólrún Inga Traustadótt-

ólfsson og Hreiðar Ingi Þorsteinsson
hlustuðu á Bermúda.

ir og Vilborg Hjörný Ívarsdóttir voru
brosmildar á Rúbín.

ÁGÚSTA OG GUÐRÚN Vinkonurnar

Ágústa Ósk Óskarsdóttir og Guðrún
Ósk Gunnarsdóttir skemmtu sér vel á
tónleikunum.

Reykjavík! fer til
Texas í annað sinn
Hljómsveitin
Reykjavík! er með
þeim duglegri í
bransanum. Strákarnir eru alltaf að
ota sínum tota í
útlöndum og hafa
farið
óteljandi
ferðir út fyrir landsteinana til að
vinna ný lönd. Enn
ein ferðin er fyrirhuguð í næstu viku,
þá byrjar bandið á
því að spila á kan- GLEÐI GLEÐI! Haukur með félögum sínum og tattú sem
adísku músíkvik- þeir fengu sér til að minna sig á rokkið í ellinni.
unni í Toronto, svo
til New York fyrir eitt gigg, og loks alla leið til Austin í Texas til að
spila á hinni árlegu stórhátíð SXSW í annað sinn. Þar verða aðrir fulltrúar Íslands hljómsveitin FM Belfast og Hafdís Huld.
„Þetta er mjög góð hátíð og Austin er alveg klikkað pleis sem ég
mæli með,“ segir Haukur S. Magnússon, gítarleikari Reykjavík! „Það
eru allir yfirgengilega næs þarna, allir kalla mann „honey“, en fólk er
samt ekki alveg klikkað enda er Austin gamalgróinn hippabær.“
Haukur segir hátíðina hálfgert peningaplokk og hljómsveitirnar
þurfa sjálfar að sjá um að leigja græjur til að spila með. Hann elur
enga sérstaka von í brjósti um að bandið slái í gegn með því að spila
þarna. „Það eru auglýsingar á kvittununum sem maður fær í leigubílunum og allt er vaðandi í sölumennsku. En eins og ég segi, þá er
gaman að spila þarna og svo að rölta á milli og sjá hin böndin. Nú eru
til dæmis R.E.M. og Lemonheads á hátíðini. Ekki má svo gleyma því
að grillstaðurinn Ironworks er í Austin. Þetta er uppáhaldsveitingastaður bæði George W. Bush og Jays Leno og maður getur keypt sér
tveggja kílóa steikur.“
Margar íslenskar hljómsveitir hafa spilað á SXSW-hátíðinni í gegnum tíðina, til dæmis Jet Black Joe, Vínyl, Singapore Sling, Mammút,
Jakobínarína og Lada Sport.

RIDDARAR HVÍTA TJALDSINS Þessi þýska

mynd fjallar um kvikmyndaformið og
hvernig það snertir fólk um heim allan.

Fjalaköttur
frumsýnir
Þýska myndin Riddarar hvíta
tjaldsins, eða Comrades in
Dreams, og Så som i himmelen
frá Svíþjóð verðar frumsýndar
hjá Fjalakettinum á sunnudag.
Riddarar hvíta tjaldsins frá árinu
2006 er skemmtileg heimildarmynd um kvikmyndaformið og
hvernig það snertir fólk um heim
allan. Så som i himmelen eftir
Kay Pollak er hugljúf verðlaunamynd sem hefur farið sigurför
um heimninn. Var hún tilnefnd til
Óskarsverðlauna árið 2005 sem
besta erlenda myndin.
Fjalakötturinn heldur einnig
áfram sýningum sínum á
myndunum Yella, Mannalandmyndin mín og Requiem á
sunnudag og mánudag.

Alla daga til 9. mars
Opið 10 –18

áður
nú

1.990
950

áður
nú

4.480
1.490

Björn Ingólfsson

áður
Endurminningar Sveins í Kálfsskinni

áður
nú

12.990
5.990

áður
nú

áður
nú

nú

3.980
1.990

nú

2.980
1.490

áður
nú

4.990
1.990

Frábært úrval. Ótrúlegt verð. Yﬁr 10.000
titlar. Nýir titlar daglega!
Rétta bókin bíður þín hjá okkur.

nú

nú

5.622
2.990

5.480
1.980

Stóri bókamarkaðurinn er í Perlunni!

áður

áður

5.590
1.290

áður
áður

nú

5.990
2.990

2.480
590

áður
nú

5.990
2.990

áður
nú

19.990
5.990
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Baltasarsvika í Brussel

REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS
ÞAÐ ELSKA ALLIR JUNO!
Frábær gamanmynd sem fjallar um erﬁðleikana
sem tengjast því að vaxa úr grasi.

Er einhver rosalegasta
spennuhrollvekja seinni ára.
Óttinn hefur lifnað til lífsins.

SELFOSS

ÁLFABAKKA
kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 2 - 4 - 6

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6
STEP UP 2
kl. 8

7

MEET THE SPARTANS
NO COUNTRY FOR...

kl. 8
kl. 10:10

L

THERE WILL BE BLOOD
kl. 2 - 5:15 - 8:30
VIP
STEP UP 2
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 7

RAMBO
BRÚÐGUMINN

kl. 10:10
kl. 5:50

16

DEATH AT A FUNERAL

kl. 4

7

kl. 8:20
kl. 2

L

kl. 3:40
kl. 1:40

L

P.S. I LOVE YOU
MR. MAGORIUMS...

MR. MAGORIUMS...
ALVIN OG ... M/- ÍSL TAL

DARK FLOORS
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

14
L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 6 - 8 - 10:30
THERE WILL BE BLOOD
kl. 5:15 - 8:30 - 10:40

16
16

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40

L

KRINGLUNNI
kl. 4 - 6:10 - 8 - 10:10
kl. 8:20 - 10:30

7

16

7

L

L

14

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6
STEP UP 2
kl. 4 - 8:20 - 10:30

L

STEP UP 2

7

SWEENEY TODD
kl. 6:10
BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2

16
L

NO COUNTRY FOR...
UNDERDOG M/ÍSL TALI

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL

L

STEP UP 2: THE STREETS kl. 8

7

P.S. I LOVE YOU
ÁSTRÍKUR M/ÍSL TALI

L

7

kl. 2

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

L

kl. 8 - 10

7

KEFLAVÍK
kl. 10:10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10:20
kl. 2 - 5

16
L

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus
++++

+++2

- M.M.J., kvikmyndir.com

- 24. Stundir

++++
- V.J.V., Topp5.is

20%
afsláttur
fyrir
Vörðufélaga

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
FLUGDREKAHLAUPARINN
27 DRESSES
RAMBO
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM
ALVIN OG ÍKORNARNIR

NÝTT Í BÍÓ!

NÝTT Í BÍÓ!

ÖNNUM KAFINN Baltasar er önnum
kafinn og var að fara að frumsýna Pétur
Gaut í Brussel í kvöld.

þessu stóra blaði,“ útskýrir leikstjórinn. „Og ef það heppnast
verður maður að vona að skrifin
séu á jákvæðum nótum því gagnrýni frá New York Times getur

annað hvort drekkt myndinni með
einu pennastriki eða komið henni
á framfæri. Þetta var því hálfgerður „duga eða drepast“dómur.“
Gagnrýnandinn A.O. Scott er
feikilega virtur á sínu sviði og
hefur verið lengi að. Og það eitt og
sér gefur dómnum enn meiri vigt.
Baltasar kvaðst annars vera á
góðri leið með að fá kvíðahnút í
magann því vinna við Run for Her
Life væri komin á fullt. Ameríkudraumurinn væri að verða að
veruleika en eins og Fréttablaðið
greindi frá mun leikstjórinn leikstýra Dermot Mulroney í nýjustu
mynd hans sem framleiðslufyrirtæki Tom Hanks kemur að.
- fgg

Flood drífur Sigur Rós áfram

7

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 2
MR. MAGORIUMS
kl. 4

JUNO
DARK FLOORS

„Hérna er eiginlega hálfgerð
Baltasarsvika, ég er að setja upp
Pétur Gaut í stóru leikhúsi og svo
er verið að sýna þrjár kvikmyndir
eftir
mig,“
segir
Baltasar
Kormákur en leikstjórinn er
staddur í Brussel þar sem íbúar
Belgíu hafa tekið honum með kostum og kynjum.
Og þær eru ekki síður jákvæðar
fréttir sem berast frá New York
því í gær birti New York Times
lofsamlegan dóm um Mýrina,
sama dag og hún er frumsýnd þar
vestra. Baltasar hafði ekki séð
dóminn en var að vonum himinlifandi með skrifin. „Fyrir það fyrsta
er það náttúrlega bara mjög gott
að fá eitthvað skrifað um Mýrina í

L

AKUREYRI
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6
JUNO
kl. 6 - 8 - 10

L
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kl. 1.45, 5, 8, 10.30
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 6.15, 8 og 10
kl. 2 og 4 ÍSL TAL
kl. 2 og 4 ÍSL TAL

12
L
16
L
L

NÝTT Í BÍÓ!

M.M.J - kvikmyndir.com

Strákarnir í hljómsveitinni
Sigur Rós eru ánægðir með
vinnu sína með upptökustjóranum Flood. Ný plata
kemur út í byrjun sumars.
„Hann er mjög músíkalskur og
skynjar tónlist greinilega á mjög
skemmtilegan hátt,“ segir Georg
Hólm, bassaleikari Sigur Rósar,
um breska upptökustjórann Flood
sem starfar með sveitinni að næstu
plötu hennar.
Ellefu lagagrunnar voru teknir
upp á tveimur vikum í New York
fyrir skömmu og heldur sú vinna
áfram í Sundlauginni næstu daga.
Er platan væntanleg í byrjun sumars.
Georg er ánægður með framlag
Floods til plötunnar og segir að það
sé stærra en aðrir aðilar hafi komið
með í gegnum tíðina. „Áherslurnar
koma aðallega frá okkur. Áður en
hann mætti á svæðið vorum við
búnir að semja slatta af þessum
lögum og vissum að þetta yrði
öðruvísi en við höfum áður gert.
En það er fínt að fá „input“ frá
utanaðkomandi aðila og hann drífur okkur mikið áfram.“
Flood, sem heitir réttu nafni
Mark Ellis, er einn þekktasti upptökustjóri heims. Hefur hann tekið
upp plötur með þekktum tónlistarmönnum á borð við U2, Depeche
Mode, Nick Cave and the Bad

SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós er önnum kafin í hljóðveri þessa dagana ásamt

upptökustjóranum Flood.

Seeds, Smashing Pumpkins, PJ
Harvey og The Killers.
„Hann er góður í að setja mann í
réttu sporin. Áður en við byrjuðum
vissum við að við ætluðum að klára
þetta hratt og hann vissi af því líka.
Maður finnur það á honum að hann
skilur þetta mjög vel. Hann er ekki

einn af þeim sem spila ekkert á
hljóðfæri og skilja ekki tónlist,“
segir Georg, sem vill lítið gefa upp
um hljóm nýju laganna. „Það má
segja að þetta sé ný stefna hjá
okkur en auðvitað heyrist alltaf að
þetta er Sigur Rós.“
- fb

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr
1. og 2. mars

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag

S.V. - MBL.

-V.J.V. - Topp5.is / FBL
- H.J. - MBL

FÓLK
F
ÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!

UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI
KL. 2 Í ÁLFABAKKA, KRINGLUNNI,
SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK

drekktu betur
STÓRKOSTLEG MYND Í LEIKSTJÓRN
SEAN PENN.
S.V. - MBL.

B.B - 24 STUNDIR

5%

SÍMI 564 0000

BE KIND REWIND
BE KIND REWIND LÚXUS
27 DRESSES
JUMPER
BRÚÐGUMINN
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM
ALVIN & ÍKORNARNIR

kl. 3 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
12
kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 7
kl. 1 - 3.30 ÍSLENSKT TAL
kl. 1 - 3.30 ÍSLENSKT TAL

SÍMI 530 1919

THE KITE RUNNER
THERE WILL BE BLOOD
INTO THE WILD
ATONEMENT
BRÚÐGUMINN

SÍMI 551 9000

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

kl.3 - 6 - 9
kl.2.45 - 5.50 - 9
kl. 5.20 - 10.10
kl.2.50 - 8 - 10.30
kl. 3.40 - 5.50 - 8

12
16
7
14
7

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

BE KIND REWIND

kl.3 - 5.45 - 8 - 10.15
THE DIVING BELL AND THE BUTTERFLY kl.3 - 5.40 - 8 - 10.15
27 DRESSES
kl.3 - 5.30 - 8 - 10.20
JUMPER
kl.3 - 6 - 8 - 10

SÍMI 462 3500

BE KIND REWIND
THE KITE RUNNER
27 DRESSES
BRÚÐGUMINN
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

7

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

kl. 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 3.50 - 6
kl.3.50 ÍSLENSKT TAL

5%

12
7

TÖFRABÚÐIN (ENSKT TAL)
KL. 2 í ÁLFAB., KL. 4 Á AKUREYRI
OG KL. 3:40 Á SELFOSSI

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI
KL. 1:30 Í KRINGLUNNI OG 2 Á
AKUREYRI

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSLENSKU STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA
TALI KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA, OG 2 Í
KRINGLUNNI
REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS
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> Ekki hægt að slá áhorfendametið?
Mikil spenna er fyrir bikarúrslitaleik Vals og Fram í
Eimskipsbikarnum í Laugardalshöllinni í dag en
leikurinn hefst klukkan 16.00. Laugardalshöllin tekur bara 3.000 manns og eru líkur á því
að uppselt gæti orðið á leikinn.
Áhorfendametið á bikarúrslitaleik karla er orðið fimmtán ára
gamalt en 3.300 manns komu
leik Vals og Selfoss árið 1993.
Það met mun standa áfram því
Höllin tekur aðeins 3.000 manns.
2.800 manns komu á leik Vals og
Fram fyrir tíu árum og þeir eru örugglega enn að stríða þeim á því sem mættu
ekki.

sport@frettabladid.is

SIGFÚS PÁLL SIGFÚSSON: MÆTIR SÍNUM GÖMLU FÉLÖGUM Í FRAM Í LAUGARDALSHÖLLINNI Í DAG

Þetta er sannkallaður draumaúrslitaleikur
Eftirminnilegustu félagaskipti í handboltanum í áraraðir fóru fram síðasta sumar er
Sigfús Páll Sigfússon ákvað að fara í Val úr
Fram. Mikill hiti var í kringum félagaskiptin,
sem fóru meðal annars fyrir héraðsdóm,
og lengi vel leit út fyrir að Sigfús gæti
hreinlega ekki skipt um félag. Lending náðist í málinu rétt fyrir mót er
Valur reiddi fram hæstu upphæð frá
upphafi fyrir mann sem hefur farið
á milli félaga innanlands að því er
sagt var.
„Því er ekki að neita að ég er
orðinn mjög spenntur og þetta
er sannkallaður draumaúrslitaleikur. Þetta átti örugglega að
verða,“ sagði Sigfús Páll léttur
við Fréttablaðið.
„Biðin eftir leiknum er búin

að vera löng og ég vil spila sem fyrst. Mér
líður nokkuð vel fyrir leikinn og þetta verður
eðlilega sérstakur leikur fyrir mig. Leikurinn
í Safamýrinni var mjög sérstakur og
svo var einhvern veginn allt orðið
eðlilegt þegar Fram kom í heimsókn,“ sagði Sigfús Páll, sem var
leystur út með blómum er hann
kom í Safamýrina. Hann átti aftur á
móti slakan leik en var talsvert betri
á sínum nýja heimavelli er
Fram kom þangað.
„Ég held að blómin
trufli mann bara og
þetta hafi verið
bragð til að
koma mér
úr jafnvægi,“
sagði Sigfús á

gamansömum nótum. „Ég á annars ekki von
á öðru en góðum móttökum frá stuðningsmönnum Framara. Þeir stóðu upp fyrir mér
síðast og ég held að allt sé í góðu núna.“
Þrátt fyrir hasarinn segist Sigfús ekki
sjá eftir því að hafa farið í Val. „Ég er
sannfærður um að ég hafi gert rétt.
Mér finnst gaman að spila handbolta
núna en mér fannst ekki gaman í
fyrra. Ég þurfti að breyta til og er
búinn að finna gleðina aftur,“
sagði Sigfús en hann sagði að
það hefðu verið smá kýtingar
á milli sín og eins leikmanns
Fram í síðasta leik. „Hjörtur
Hinriks var með eitthvað létt
en hann er ágætur utan vallar
þó hann missi sig stundum í
leikjum,“ sagði Sigfús.

Spennustigið verður hátt í Höllinni
Það verður mikið um dýrðir í Laugardalshöll í dag þegar úrslitaleikir Eimskipsbikars karla og kvenna í
handbolta fara fram. Fylkir og Stjarnan eigast við hjá konunum en Fram og Valur mætast í karlaleiknum.

ENGINN ROLAND Í ÁR Roland Valur

Eradze hefur varið 28,5 skot að meðaltali í síðustu tveimur bikarúrslitaleikjum
og tryggði Stjörnunni bikarinn í bæði
skiptin.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fram tapaði í úrslitum 2007:

Geta bætt fyrir
tapið í fyrra
HANDBOLTI Framarar eru sjötta
félagið í sögu bikaúrslitaleiks
karla sem fær tækifæri til að
bæta fyrir tap í úrslitaleik árið á
undan.
Fram tapaði með tíu marka
mun gegn Stjörnunni í fyrra, 1727, en mætir Val í úrslitaleiknum
í dag.
Síðustu tvö lið sem hafa staðið í
sömu sporum, KA 1995 og Valur
1993, hafa bæði unnið bikarmeistaratitilinn og það gerðu líka
Stjörnumenn 1987. Lið Víkings
1991 og lið Fram 1975 töpuðu hins
vegar bæði öðrum bikaúrslitaleiknum í röð.
Siflurlið bikarúrslitanna hafa
því í 60 prósentum tilfella unnið
bikarinn þegar þau hafa farið í
úrslitaleikinn árið eftir.
- óój

REYNSLUBOLTARNIR Natasa Damiljanovic og Elzbieta Kowal eru tveir af
reyndustu leikmönnum Fylkis.

HANDBOLTI Það er stór dagur í
Laugardalshöllinni í dag þegar
úrslitaleikir Eimskipsbikars karla
og kvenna fara fram. Fyrst mætast kvennalið Fylkis og Stjörnunnar kl. 13.30 og karlalið Fram og
Vals takast á kl. 16.00.
Fyrir fram er ef til vill búist við
sigri Stjörnustúlkna gegn nýliðum
Fylkis í úrslitaleik Eimskipsbikars kvenna enda liðið á mikilli
siglingu þessa dagana, en Árbæjarstúlkur eru til alls líklegar eftir
að hafa lagt Val á leið sinni í
úrslitaleikinn. Guðríður Guðjónsdóttir, þjálfari Fylkis, kvað lið sitt
mæta fullt sjálfstrausts í leikinn.
„Það er náttúrulega frábært
ævintýri fyrir svo ungt lið eins og
Fylki að vera komið alla leið í
úrslit í fyrsta sinn í sögu félagsins
og við erum full tilhlökkunar og
ætlum að njóta dagsins. Við erum
litla liðið fyrir leikinn og Stjörnuliðið er sterkasta liðið í dag en við
sýndum hvers við erum megnugar
gegn Val og það er allt hægt í
handbolta,“ sagði Guðríður, sem
var sjálf afar sigursæl sem leikmaður og varð tólf sinnum bikarmeistari.
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari
Stjörnunnar, ítrekaði á fjölmiðlafundi fyrir leikinn að fáránlegt
væri að tala um Stjörnusigur sem
eitthvert formsatriði.
„Ég og Ragnar Hermannsson
höfum verið að reyna að undirbúa
lið okkar líkamlega fyrir átökin og
vonumst til þess að sú hugmyndafræði og það skipulag sem við
höfum spilað eftir í vetur eigi eftir
að halda og skila okkur sigri í
leiknum. Fylkisliðið er með
reynslubolta innanborðs sem
mynda hrygginn í liðinu og þar
fyrir utan eru efnilegir leikmenn
sem eru að taka stöðugum framförum þannig að þetta verður
hörkuleikur,“ sagði Aðalsteinn.

hörkuleik,“ sagði Óskar Bjarni og
starfsbróðir hans hjá Fram, Ferenc Antal Buday, tekur undir með
honum.
„Liðin spila svipaðan handbolta
og leikirnir hafa verið jafnir í
vetur. Þetta verður vonandi hin
besta
skemmtum
og
við
ætlum að sjálfsögðu
að vinna,“ sagði
Buday.
omar@frettabladid.is

MARKVÖRÐUR LYFTIR BIKARNUM Það verður annað hvort Magnús Erlendsson,

markvörður og fyrirliði Fram, eða Ólafur Haukur Gíslason, markvörður og fyrirliði
Vals, sem lyftir bikarnum í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það
verður
sannkallaður
Reykjavíkurslagur þegar erkifjendurnir Fram og Valur leiða
saman hesta sína í úrslitaleik Eimskipsbikars karla. Óskar Bjarni
Óskarsson, þjálfari Vals, segir
mikla eftirvæntingu ríkja í herbúðum síns liðs.
„Undirbúningur fyrir stórleik
sem þennan verður alltaf aðeins
öðruvísi hvort sem menn hafa lagt
upp með það eða ekki. Við höfum
því verið að gera ýmislegt til þess
að efla liðsandann, fórum til
að mynda á Rambo í bíó og
það skilar vonandi einhverju. Spennustigið verður hátt í höllinni því liðin
eru ekki ólík og ég býst við

BÚIST VIÐ SIGRI
STJÖRNUNNAR

Það búast
flestir við því
að Rakel Dögg
Bragadóttir
og félagar í
Stjörnunni muni
vinna næsta
auðveldan sigur
á Sunnu Maríu
Einarsdóttur og
félögum í Fylki.
FRÉTTABLAÐIÐ/
DANÍEL &
VILHELM

Valur og Fram mætast í úrslitum Eimskipsbikarsins í dag og sagan er alls ekki með Frömurum:

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fyrsti úrslitaleikur Fylkisliðsins:

Fá lið hafa unnið fyrsta leikinn
HANDBOLTI Kvennalið Fylkis
leikur í dag fyrsta bikarúrslitaleik sinn þegar liðið mætir
Stjönunni.
Fylkir verður fjórtánda félagið
til þess að leika til úrslita í
kvennaflokki og aðeins þremur af
hinum þrettán tókst að vinna sinn
fyrsta leik.
Síðasta félag til þess að vinna í
frumraun sinni í Höllinni var
Haukar árið 1997 en þá höfðu
liðið tuttugu ár síðan KR (1977)
og Ármann (1976) unnu sinn
fyrsta bikarúrslitaleik.
Mótherjar Fylkis í dag,
Stjarnan, töpuðu tveimur fyrstu
úrslitaleikjum sínum, 1986 og
1988, áður en Stjörnukonur urðu
bikarmeistarar í fyrsta sinn 1989.
- óój

Sagan segir að Valsmenn verði meistarar
HANDBOLTI Reykjavíkurfélög hafa
unnið 15 af 34 bikarmeistaratitilum karla í handbolta og það er
ljóst að sá sextándi kemur í höfuðborgina um helgina þegar Valur
og Fram mætast í úrslitaleik Eimskipsbikars karla.
Þetta verður samt aðeins í sjö-

REYKJAVÍKURSLAGIR Í
BIKARÚRSLITUM KARLA:
1974
Valur-Fram 24-16
1979
Víkingur-ÍR 20-13
1981
Þróttur-Víkingur 21-20
1983
Víkingur-KR 28-18
1990
Valur-Víkingur 25-21
1998
Valur-Fram 25-24 (20-20)
Sigurhlutfall félaga:
Valur
Þróttur
Víkingur
KR
ÍR
Fram

100% (3 af 3)
100% (1 af 1)
50% (2 af 4)
0% (0 af 1)
0% (0 af 1)
0% (0 af 2)

unda sinn sem Reykjavíkurfélög
leika til úrslita, þar af aðeins
annar Reykjavíkurslagurinn síðustu átján ár. Þegar saga Reykjavíkurslaga í bikarúrslitum karla
er skoðuð kemur í ljós að Valsmenn hafa unnið alla þrjá bikarúrslitaleiki sína þar sem þeir hafa
mætt nágrannaliðum sínum en
Framarar hafa hins vegar tapað
sínum báðum.
Valur og Fram léku til úrslita í
fyrstu bikarkeppninni 1974 og það
voru einnig þau sem mættust í síðasta Reykjavíkurslagnum fyrir
tíu árum. Valsmenn höfðu betur í
bæði skiptin Markahæstur Valsmanna í fyrsta úrslitaleiknum var
Bergur Guðnason með 7 mörk í
sínum síðasta leik en hann er faðir
Guðna Bergssonar. Það vakti
athygli að leikmenn Valsliðsins
fengu ekki verðlaunapening fyrir
sigurinn heldur lítinn bikar.
Síðan liðu fimm ár þar til

Reykjavíkurfélög mættust aftur
en Víkingar unnu þá öruggan s
sigur á ÍR. Tveimur árum síðar
vann Þróttur síðan eins marks
sigur á Víkingum þar sem Sigurður Valur Sveinsson var markahæstur meistaranna með 8 mörk.
Víkingar unnu tíu marka stórsigur á KR í fjórða Reykjavíkurslagnum þar sem Þorbergur Aðalsteinsson skoraði 9 mörk og
Sigurður Gunnarsson 6 mörk.
Sjö ár liðu þar til Reykjavíkurlið mættustu næst en Valsmenn
unnu þá 25-21 sigur á Víkingum.
Líkt og í síðasta Reykjavíkurslagnum átta árum síðar þjálfaði
Guðmundur Guðmundsson silfurliðið gegn bikarmeisturum Vals.
Valdimar Grímsson var markahæstur Valsmanna með 8 mörk.
Í síðasta Reykjavíkurslagnum
misstu Framarar niður fjögurra
marka forustu á síðustu fjórum
mínútum leiksins en Valsmenn

HETJURNAR 1998 Freyr Brynjarsson

og Kári Guðmundsson voru mennirnir
að baki hinu umdeilda jöfnunarmarki
Valsmanna í bikarúrslitaleiknum fyrir tíu
árum. Freyr skoraði eftir sendingu Kára
og tryggði Val framlengingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/BRYNJAR GAUTI

náðu að skora tvö mörk á síðustu
tuttugu sekúndunum og tryggðu
sér framlengingu þar sem Júlíus
Gunnarsson tryggði þeim bikarmeistaratitilinn með sigurmarkinu fjórum sekúndum fyrir leikslok. Framarar töldu á sér brotið í
lokin og kærðu framkvæmd leiksins en kærunni var vísað frá. - óój
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KR vann eins stigs sigur á Stjörnunni í miklum spennuleik í Garðabæ í gær:

Sigurkarfa Brynjars í blálokin
KÖRFUBOLTI Brynjar Þór Björnsson
kórónaði frábæran leik sinn með
því að skora sigurkörfuna 4,4 sekúndum fyrir leikslok í 106-105
sigri KR-inga á Stjörnunni í gær
en Garðbæingar eru að keppast
við að komast inn í úrslitakeppnina. KR-ingar náðu þar með Keflavík að stigum þökk sé aðstoð frá
lærisveinum Ágústs Björgvinssonar sem unnu Keflvíkinga.
Stjörnumenn náðu fyrst alvöru
frumkvæði í leiknum þegar þeir
fengu átta stiga sókn um miðjan
annan leikhluta þegar brotið var á
Jovan Zdravevski í þriggja stiga
skoti sem hann setti niður.
Eftir fylgdu óíþróttamannsleg
villa og tæknivilla og áður en KRingar vissu voru þeir komnir undir
48-60. KR kom af krafti inn í seinni

MIKIL BARÁTTA KR-ingurinn Helgi Már

Magnússon sækir en Jovan Zdravevski er
til varnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hálfleik og var komið yfir þegar
fimm þriggja stiga körfur í röð á
síðustu þremur mínútunum komu
Stjörnunni aftur yfir.
Jeremiah Sola fékk tvö víti og
boltann þegar 7,5 sekúndur voru
eftir í kjölfar óíþróttamannslegrar
villu Jovans. Sola klikkaði á báðum
vítunum en KR var enn með boltann, 105-104 undir. Sola fékk boltann og fann Brynjar Þór sem keyrði
upp að körfu og tryggði KR sigur.
Jarrett Stephens (36 stig) og
Jovan Zdravevski (26 stig) áttu
báðir góðan leik hjá Stjörnunni en
KR hélt Dimitar Karadzovski í 11
stigum. Hjá KR var Brynjar bestur með 23 stig og 8 stoðsendingar
en Joshua Helm kom sterkur inn í
seinni hálfleik og endaði með 27
stig og 9 fráköst.
- óój

Hamar vann Keflavík í gær:

Óvæntustu úrslit vetrarins
KÖRFUBOLTI Botnlið Hamars vann
94-88 sigur á toppliði Keflavíkur í
Iceland Express-deild karla í gær
og heldur því í vonina um að
halda sér í deildinni.
Hvergerðingar voru ekki búnir
að vinna síðan 6. janúar og léku
án sinna tveggja stigahæstu
manna, Bandaríkjamannsins
Nicholas King (farinn) og Finnans
Roni Leimu (veikur). Roman
Moniak og Lárus Jónsson áttu
báðir góðan leik og Svavar Páll
Pálsson var frábær í lokin en
annars var það liðsheildin sem
landaði sigrinum.
„Þetta eru örugglega óvæntustu úrslitin i deildinni; að neðsta
liðið vinni það efsta þegar var
búið að afskrifa okkur. Við
vissum að við yrðum að þjappa
okkur saman og að við yrðum að
hægja á leiknum og stjórna
hraðanum, sem tókst. Við tökum
samt bara einn leik í einu og
reynum að hafa gaman að þessu.
Þetta er ekki undir okkur komið
og við ætlum bara að klára
tímabilið með höfuðið hátt,” sagði
Ágúst Björgvinsson, þjálfari
Hamrs, sem var sérstaklega
ánægður með innkomu ungu
strákanna í leiknum og nefndi
sérstaklega hinn 215 sm háa
Ragnar Nathanaelsson sem
kveikti í húsinu með körfu á
mikilvægu augnabliki.
- óój

EINNIG FÁANLEGIR:
NÝR MAÐUR Jamaal Williams er mættur
á klakann en Grindvíkingar töldu sig
þurfa að styrkja sig inni í teig.
NORDICPHOTOS/GETTY

Iceland Express-deild karla:

Grindavík sendir Griffin heim
KÖRFUBOLTI Grindavík hefur
ákveðið að skipta út Bandaríkjamanninum sínum Jonathan
Griffin og fá sér í staðinn stóran
leikmann fyrir komandi átök í
úrslitakeppninni.
Griffin lék sinn síðasta leik í
105-107 tapi fyrir ÍR á heimavelli
á fimmtudagskvöldið en hann var
með 26 stig og 12 fráköst í síðasta
leiknum sínum. Í stað hans fá
Grindvíkingar 196 cm kraftframherja, Jamaal Williams, sem lék
síðustu tvö árin sín í háskólaboltanum með Washington
Huskies sem fór seinna árið alla
leið í 16 liða úrslit úrslitakeppninnar.
- óój

EIGÐU ÞÁ ALLA!
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> Harrison Ford

Burt með Game Tíví í barnatímanum!

Harrison Ford hefur leikið í mjög
mörgum frægum kvikmyndum. Af
öllum þeim hlutverkum sem hann
hefur tekið að sér og túlkað finnst
honum vænst um Indiana
Jones og er stoltastur af
því hlutverki. Hann leikur í
spennumyndinni Air Force
One sem er sýnd í kvöld á
Stöð 2 Bíó kl. 22.

Ég man þegar sonur minn, frumburðurinn, sá fyrsta morðið sitt í
sjónvarpinu. Hann var um tveggja ára og við vorum í mestu makindum að horfa á Kastljósið. Quentin Tarantino var í viðtali við Þóru
Tómasdóttur og henni fannst gráupplagt að skella einu viðbjóðslegu morði úr draslmyndinni Natural Born Killers framan í okkur.
Áður en ég gat rönd við reist hafði Woody Harrelson drepið
sjoppueiganda á subbulegan máta og ég man hvernig sonurinn
kipptist við og brast í óstöðvandi grát. Takk kærlega.
Maður reynir að vernda börnin sín fyrir ruglinu úr kassanum. Sonurinn er núna fjögurra ára og loksins farinn að
geta horft á Simpsons án þess að fá martraðir. Hann var
að dreyma okkur fjölskylduna í ýmsum furðulegum og
ógnvekjandi aðstæðum sem líktu eftir fyndnu steypunni í
Simpsons.
Það er vandasamt að ala upp barn og eiga sjónvarp. Ég ætla
ekki að fara þá ódýru leið að skammast í dagskrárstjórum fyrir
óheppilegar tímasetningar því maður sjálfur þarf alltaf að vera á

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

13.00 Bikarkeppnin í handbolta Bein
útsending frá úrslitaleik Fylkis og Stjörnunnar
í kvennaflokki sem fram fer í Laugardalshöll.

15.30 Bikarkeppnin í handbolta Bein
útsending frá úrslitaleik Vals og Fram í karlaflokki sem fram fer í Laugardalshöll.

16.35 Táknmálsfréttir
16.45 Bikarkeppnin í handbolta Valur Fram í karlaflokki, seinni hálfleikur.

Spaugstofan

SJÓNVARPIÐ

▼

19.45

17.45 Gettu betur
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.45 Spaugstofan
20.10 Tíska og tónar Upptaka frá fjáröflunarsamkomu fyrir góðgerðarsjóð Karls
Bretaprins þar sem sýnd voru föt frá mörgum af frægustu tískuhúsum heims og
þekktir tónlistarmenn stigu á svið, Kynnar
eru Uma Thurman og Samuel L. Jackson.

20.00

In Good Company

STÖÐ2BÍÓ

21.30 Ævintýri í Aspen Bandarísk bíómynd frá 1993 um tvo vini frá Detroit sem
gerast skíðakennarar í Aspen og lenda í
ýmsum ævintýrum.
23.25 Dulará
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Perfect Stranger STÖÐ2

það heitasta í bíóheiminum. Hvað myndir eru að koma út og hverjar eru aðalstjörnurnar í bíóhúsunum?

17.55 Sjálfstætt fólk
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Fjölskyldubíó: Draumalandið
Skemmtileg talsett teiknimynd fyrir alla fjölskylduna sem er byggð lauslega á sögunni Draumur á Jónsmessunótt eftir Shakespeare. Ævintýraheimur er í hættu þegar
mannfólkið hættir að dreyma.

Da Vinci‘s Inquest

SKJÁREINN

körfuboltanum.

12.00 Utan vallar
12.45 World Golf Championship 2007
16.25 World Supercross GP
17.20 Inside Sport
17.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar
18.20 Spænski boltinn - Upphitun fyrir
leiki helgarinnar í spænska boltanum.

18.50 Spænski boltinn (Atl. Madrid Barcelona) Bein útsending frá leik Atletico
Madrid og Barcelona í spænska boltanum.
Sýn Extra. Recreativo - Real Madrid
20.50 Spænski boltinn (Recreativo Real Madrid) Útsending frá leik Recreativo
og Real Madrid í spænska boltanum.
22.30 Box Wladimir Klitschko - Sultan
Ibragimov Einn stærsti bardagi síðari ára í
þungavigt hnefaleika en þar mætast Wladimir Klitschko og Sultan Ibragimov. Bardagi
sem fólk má alls ekki láta framhjá sér fara.

20.35 Barbershop 2: Back in Buisness

22.20 Perfect Strangers Spennuþrunginn sálfræðitryllir með gæðaleikaranum
Sam Neil. Melanie fer út á lífið með vinkonum sínum og kynnist heillandi ókunnugum manni. Þegar hún vaknar hjá honum
daginn eftir fær hún að kynnast dökkri hlið
skyndikynna.

23.55 Alfie
01.40 Blackball Léttgeggjuð gamanmynd í anda Dodgeball með breska grínistanum Paul Kaye og Vince Vaughn í aðalhlutverkum.

03.20
04.50
05.35
06.20

Fear X
Cold Case
Fréttir
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

09.35 Premier League World
10.05 PL Classic Matches
10.35 PL Classic Matches
11.05 Season Highlights
12.05 Man. City - Everton (Enska úrvalsdeildin) Útsending frá leik Man. City og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

13.45 PL Classic Matches
14.15 Enska úrvalsdeildin - Upphitun
14.45 Arsenal - Aston Villa (Enska úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Arsenal og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni. Sýn
Extra. Fulham - Man. Utd Sýn Extra 2. West
Ham - Chelsea Sýn Extra 3. Middlesbrough
- Reading Sýn Extra 4. Birmingham - Tottenham

gamanmynd.

17.00 Man. City - Wigan (Enska úrvals-

lagsskap)

deildin) Bein útsending frá leik Man. City og
Wigan í ensku úrvalsdeildinni.

22.00
00.00
02.00
04.00

19.10 4 4 2
20.30 4 4 2
21.50 4 4 2
23.10 4 4 2

Air Force One
Dirty Deeds
Ice Harvest
Air Force One (e)

Opið til 18
um helgar
Mán. til mið. 10–18.30, fim. 10–21, fös. 10–19, lau. 10–18, sun. 13–18

11.40 Vörutorg
12.40 Rachael Ray (e)
15.40 Fyrstu skrefin (e)
16.10 Top Gear (e)
17.00 Skólahreysti (e)
18.00 Psych (e)
19.00 Game tíví (e)
19.30 Giada´s Everyday Italian (e)
20.00 Bionic Woman (e)
21.00 Boston Legal (e)
22.00 Life (e)
23.00 Da Vinci’s Inquest Vönduð
sakamálaþáttaröð sem unnið hefur til fjölda
verðlauna, en þættirnir fjalla um líf Dominics Da Vinci, dánardómstjóra í Vancouver.
Einnig er fylgst með krufningum og rannsókn lögreglu og meinafræðinga á margvíslegum glæpum og dauðsföllum.

00.00 Law & Order (e) Bandarískur þáttur um störf rannsóknarlögreglumanna og
saksóknara í New York. Líkamshlutar finnast
í nokkrum mismunandi ruslagámum. Grunur beinist að kærustu fórnarlambsins eftir
að blóð finnst í íbúð hennar. En þegar í ljós
kemur að kærastan er ekki sú sem hún virtist vera breytist rannsóknin.

00.50 High School Reunion (e)
01.40 The Boondocks (e)
02.05 Professional Poker Tour (e) Erfið-

Hressilegt framhald gamanmyndarinnar vinsælu með Ice Cube, Cedric The Entertainer
og Queen Latifah.

20.00 In Good Company (Í góðum fé-

23.00

08.20 Veitt með vinum
08.50 PGA Tour 2008 - Hápunktar
09.45 Inside the PGA
10.10 NBA körfuboltinn Leikur í NBA-

▼

22.20

06.00 Ocean´s Twelve
08.05 Must Love Dogs
10.00 Napoleon Dynamite
12.00 In Good Company
14.00 Ocean´s Twelve
16.05 Must Love Dogs
18.00 Napoleon Dynamite Bráðhlægileg

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.25 Algjör Sveppi
07.30 Barnatími Stöðvar 2
10.40 Clifford´s Really Big Movie
12.00 Hádegisfréttir
12.25 The Bold and the Beautiful
12.45 The Bold and the Beautiful
13.05 The Bold and the Beautiful
13.25 The Bold and the Beautiful
13.50 American Idol (11:42)
15.15 American Idol (12:42)
16.40 American Idol (13:42)
17.25 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

▼

um innanhúss
SIRKUS

X-Files

SKJÁREINN

▼

08.00 Morgunstundin okkar
10.00 Einu sinni var
10.30 Kastljós
11.00 Kiljan e.
11.45 07/08 bíó leikhús e.
12.15 Mótókross
12.45 Bikarkeppnin í frjálsum íþrótt-

18.50

tánum. Samt er nú algjör óþarfi hjá Skjá einum að endursýna Game
Tíví klukkan átta á morgnana þegar smábörn sitja við tækin með
fjarstýringuna. Í þáttunum er oftar en ekki sýnt úr ofbeldisrúnkfantasíuleikjum sem unglingar á villigötum spila til að þurfa ekki
að gera eitthvað af viti. Auðvitað eru sýnishornin þrælspennandi fyrir strákinn minn, en um leið er hann smeykur þegar
tölvubyssurnar gelta og hausar springa og skrokkar hrúgast
upp í blóðmauki. Ef ég fæ einhverju ráðið fær hann ekki að
horfa á þetta fyrr en svona tíu ára.
Ég held annars að ekkert úr kassanum skilji eftir
óbætanleg sár á barnssálinni ef uppeldið er í lagi. Það
er þó óþarfi að stuðla að martröðum og gráti. Sjálfur
man ég eftir smá hræðslu við myndina Maðurinn sem
minnkaði og ég grét alltaf jafn mikið þegar úlfurinn í Pétri
og úlfinum var drepinn. Dýpsta örið sem áhorf mitt á
sjónvarp sem barn skildi eftir sig er þó það að mér finnst
Liv Ullmann ennþá alveg hræðilega leiðinleg.

asta og skemmtilegasta pókermót í heimi.
Á meðal keppenda eru lifandi goðsagnir í
pókerheiminum. Keppt er á fimm mótum í
flottustu spilavítum heims þar sem allt lagt
undir. Í hverju móti er hálf milljón dollara í
pottinum.

03.35 C.S.I. Miami (e) Bandarísk sakamálasería um Horatio Caine og félaga hans
í rannsóknardeild lögreglunnar í Miami.
Hópurinn rannsakar hættulegan heim öryggisvarða þegar lífvörður rappstjörnu er
skotinn til bana meðan á tónleikum stendur.

04.20 Vörutorg
05.20 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10.15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 20.45
Barbershop 2: Back in Business
Hressilegt framhald gamanmyndarinnar vinsælu
með Ice Cube,
Cedric the Entertainer og Queen
Latifah. Lífið heldur áfram hjá Calvin
á rakarastofunni
en honum finnst
vegið að sér þegar
Gina sem vinnur á
snyrtistofunni við
hliðina reynir að
næla í kúnnana
hans. Stórfyrirtæki reynir síðan að yfirtaka fjölskyldufyrirtækið.

15.00 Hollyoaks (131:260)
15.25 Hollyoaks (132:260)
15.50 Hollyoaks (133:260)
16.15 Hollyoaks (134:260)
16.40 Hollyoaks (135:260)
17.55 Skífulistinn
18.50 X-Files (11:24)
19.35 The George Lopez Show (13:18)
Bráðskemmtilegur gamanmyndaflokkur fyrir
alla fjölskylduna með grínistanum George
Lopez í aðalhlutverki. Við kynnumst fjörugu
heimilishaldi þar sem skrautlegar persónur
koma við sögu. Sambúð hjónanna George
og Angie og barnanna þeirra, Carmen og
Max, gengur vel en ýmsir heimilisvinir setja
gjarnan strik í reikninginn. Þetta er sjötta
þáttaröðin af þessum skemmtilegu þáttum.

▼

20.00 Logi í beinni
20.35 Lovespring International (9:13)
21.05 Big Day (9:13) (Stóri dagurinn)
21.30 Wildfire (11:13)
22.15 X-Files (11:24) Fox Mulder trúir á

meðan Dana Scully efast er þau rannsaka
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

23.10 The George Lopez Show (13:18)
23.35 Lovespring International (9:13)
00.00 Big Day (9:13)
00.25 Wildfire (11:13)
01.10 Skífulistinn
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

9.00 EastEnders 9.30 EastEnders 10.00
EastEnders 10.30 EastEnders 11.00 The Weakest
Link 12.00 Big Cat Diary 12.30 Big Cat Diary 13.00
Wildlife Specials 14.00 Animal Hospital 14.30
Animal Hospital 15.00 Extreme Animals 15.30
Amazon Abyss 16.00 Tribe 17.00 EastEnders
17.30 EastEnders 18.00 Doctor Who 18.45 Doctor
Who Confidential 19.00 My Hero 19.30 My Hero
20.00 This Little Life 21.30 Next of Kin 22.00 Only
Fools and Horses 22.30 Saxondale 23.00 Doctor
Who 23.45 Doctor Who Confidential 0.00 This
Little Life 1.30 Next of Kin

10.15 Tidens tegn 11.00 TV Avisen 11.10 Boogie
Listen 12.10 Hjerteflimmer: Pigerne mod drengene
12.35 Family Guy 13.00 X Factor 14.00 X Factor
Afgørelsen 14.35 Bussen 16.05 OBS 16.10 Før
søndagen 16.20 Held og Lotto 16.30 Kaj og
Andrea 17.00 Løgnhalsen som frisør 17.30 TV
Avisen med vejret 17.55 SportNyt 18.05 Mr.
Bean 18.30 Max 19.00 Mig og mafiaen 20.30
HåndboldEkstra: Viborg HK - Hypo Niederösterreich
22.05 Streets of Fire 23.35 Anklaget 0.15 Boogie
Listen

9.45 NRKs sportslørdag 9.55 V-cup skiskyting: 10
km jaktstart, kvinner 10.50 V-cup langrenn: Sprint
fri, kvinner og menn 12.40 V-cup kombinert: Hopp
sprint 13.30 V-cup alpint: Utfor menn 14.30 V-cup
kombinert: Sprint 7,5 km langrenn 15.05 V-cup
hopp: Lag, 1. omgang 16.00 Sport i dag 16.15
V-cup hopp: Lag, 2. omgang 16.59 Barne-tv 17.00
Jubalong 17.30 Ping-pong 18.00 Lørdagsrevyen
18.45 Lotto-trekning 18.55 Borettslaget 19.25
Den store klassefesten 20.25 Med hjartet på rette
staden 21.10 Fakta på lørdag: Richard Hammonds
møte med Evel Knievel 22.10 Kveldsnytt 22.25
Hustruer og ektemenn 0.10 Peep Show 0.35
Dansefot jukeboks

SVT 1
10.15 Grosvold 11.00 Tv-stjärnan 11.30 Dubbat
12.00 Världens vildaste vanvett 12.30 Andra
Avenyn 13.00 Andra Avenyn 13.30 Andra Avenyn
14.00 Uppdrag Granskning 15.00 Antikrundan
16.00 Så ska det låta 17.00 Bolibompa 17.05
Disneydags 18.00 Livet enligt Rosa 18.30 Rapport
18.45 Sportnytt 19.00 Melodifestivalen 2008:
Deltävling 4 20.35 Brottskod: Försvunnen 21.15
Kommissarie Lynley 22.45 Rapport 22.50 Out
of Practice 23.10 U-Boat 0.45 Sändningar från
SVT24

VIÐ MÆLUM MEÐ
Tíska og tónar
Sjónvarpið kl. 20.10

▼

Í KVÖLD

Tíska og tónar (Fashion Rocks) nefnist upptaka frá fjáröflunarsamkomu
fyrir góðgerðasjóð Karls Bretaprins.
Þar sýndu fyrirsætur föt frá mörgum af frægustu tískuhúsum heims.
Þekktir tónlistarmenn stigu á svið,
þar á meðal Joss Stone, Lily Allen,
Iggy Pop, Róisín Murphy, Timbaland,
Shirley Bassey, Razorlight og Alicia
Keys. Uma Thurman og Samuel L.
Jackson kynna.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Óskastundin
08.00 Morgunfréttir
08.05 Útúr nóttinni... og inní daginn
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Í húsinu heima
15.20 Brot af íslenskri menningarsögu:
Flatey á Breiðafirði
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Orð skulu standa
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Hundur í útvarpssal
19.00 Heimur óperunnar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Hvað er að heyra?
21.30 Úr gullkistunni
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Á hljóðbergi: Rödd hugmyndaflugsins
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.00 Fréttir
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til
morguns

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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Ótrúleg eftirspurn á Bubba í Köben
Örlygur Smári
Aldur: 36 að verða 37.
Starf: Hljóð- og tónlistamaður.
Fjölskylda: Giftur með þrjú börn.
Foreldrar: Jakob Smári, prófessor
í sálfræði, og Malin Örlygsdóttir,
fyrrverandi verslunarkona.
Búseta: Kópavogur.
Stjörnumerki: Krabbi.
Örlygur Smári (Smári er ættarnafn)
samdi Eurovisionlag Íslands í ár, This Is
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LÁRÉTT
2. steypuefni 6. tveir eins 8. mjöl 9.
struns 11. leita að 12. ull 14. leiðsla
16. tveir eins 17. utan 18. umfram 20.
tveir eins 21. sæla.
LÓÐRÉTT
1. mjög 3. 999 4. peningagræðgi 5.
rá 7. dráttur 10. ætt 13. rotnun 15. sál
16. efni 19. mun.
LAUSN

„Já, það hefur heldur betur gengið vel. Og við erum ekki byrjuð
að kynna þetta neitt,“ segir Birna
Guðmundsdóttir, markaðsstjóri
Iceland Express. Nokkur hundruð miðar hafa þegar selst á tónleika Bubba Morthens í Kaupmannahöfn í október á þessu ári.
Sala hófst á fimmtudag og segir
Birna að þau verði vör við mikinn
áhuga Íslendinga á tónleikunum.
„Það hefur mikið verið hringt í
okkur og fólk sendir tölvupóst
með fyrirspurnum. Þetta eru
bæði hópar, fyrirtæki og einstaklingar,“ segir Birna. Þeir
miðar sem nú eru til sölu eru
pakkaferðir með flugi, hóteli og
miða á tónleikana. Um er að ræða

bestu sætin á tónleikunum. Þegar
er farið að styttast í að pakkaferðirnar seljist upp. Almenn
miðasala hefst síðar.
Tónleikar Bubba í Kaupmannahöfn verða 18. október í Falconersalen sem er 2.200 manna salur á
Fredriksberg.
Nokkrir íslenskir listamenn
munu hita upp fyrir Bubba en
ekki fæst uppgefið að svo stöddu
hverjir þeir eru. Bubbi hefur
sjálfur sterk tengsl við Danmörku.
Móðir hans var dönsk og Bubbi
hefur margoft spilað á tónleikum
í Danmörku. Þetta verða hins
vegar langstærstu tónleikar hans
þar í landi til þessa.
- hdm

KÓNGURINN Í KÖBEN Bubbi Morthens heldur stórtónleika í Kaupmannahöfn í októ-

ber. Rífandi sala hefur verið á pakkaferðum með Iceland Express á tónleikana.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JÓNATAN GARÐARSSON: SNÝR AFTUR Í EUROVISION EFTIR ERFIÐ MEIÐSL

Mikið verður um
dýrðir hjá Finni
Ingólfssyni,
fyrrum ráðherra og
seðlabankastjóra,
um helgina. Finnur
hefur nýlokið við
byggingu glæsilegs sumarhúss
í Rangárvallasýslu og
hyggst halda reisugilli fyrir vini og
vandamenn. Óstaðfestar fregnir
herma að yfir þrjú hundruð gestum
sé boðið til veislunnar.

Kannar aðstæður fyrir
Eurobandið í Serbíu
„Ég ætla ekki að bera þetta upp
opinberlega en mun ræða þetta við
æðstu yfirmenn þegar tími gefst
til,“ segir Jónatan Garðarsson um
yfirlýsingu Gay Pride þar sem
samkynhneigðir og transgenderfólk eru hvött til að fara ekki á
Eurovision í Serbíu vegna landlægs ofbeldis í þeirra garð. Jónatan fer á fund með aðstandendum
keppninnar í Zagreb hinn 17. mars
og ætlar að fara yfir stöðu mála
með æðstu mönnum.
Jónatan viðurkennir hins vegar
að yfirlýsingin komi honum nokkuð á óvart og bendir á að sigurvegari síðasta árs, söngkonan Marija
Serifovic, hafi meðal annars lýst
yfir samkynhneigð sinni. „En þetta
er vissulega nokkuð sem má ræða
þótt það verði ekki gert á opinberum vettvangi,“ segir Jónatan en
Friðrik Ómar Hjörleifsson, annar
söngvari Eurobandsins, hefur
talað opinberlega um samkynhneigð sína í fjölmiðlum.
Jónatan fer fyrir Eurovisionhópnum á ný eftir ársfjarveru
vegna meiðsla. Og segir að árið líti
út fyrir að vera ár hinna föllnu.
Vísar þar meðal annars til Guðmundar Þ. Guðmundssonar sem
tekinn er við íslenska landsliðinu í
handknattleik á ný. Jónatan glímdi
við erfitt brjósklos í baki og missti
um tíma mátt í vinstri fæti. Hann
hefur verið í erfiðri endurhæfingu
undanfarið eitt og hálft ár og segist enn eiga gott ár eftir í slíkum
æfingum. „Annars er maður bara
alltaf jafngóður, ég man ekkert
hvernig ég var en ég veit hvernig
ég er núna,“ segir Jónatan, sem er
þekktur útivistarkappi en verður
að notast við tvo stafi þegar hann
fer utan vegar. „Ég get alveg misst
máttinn og styð mig þá við stafina.
Brjósklosið skemmdi taug sem
liggur í lærvöðvann og ég er enn
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Verslunin Hobby Room var opnuð
á fimmtudag. Í versluninni eru seld
sérstök pókerspilaborð og annar
varningur til að spila póker eins
og atvinnumenn gera. Alþingismaðurinn Birkir Jón Jónsson var
sérstaklega boðinn í opnun verslunarinnar, en talsvert
hefur verið fjallað um
þátttöku hans í pókerspilum síðustu daga.
Birkir lét ekki sjá sig við
opnunina en aðstandendur verslunarinnar segja hann
þó velkominn
hvenær sem er.

ERFIÐ MEIÐSL Brjósklosið olli því að Jónatan Garðarsson missti allan mátt í vinstri

fæti. Hann hefur nú verið í endurhæfingu í rúmt ár.

tilfinningalaus í hnénu,“ segir
Jónatan, sem vann þó bakvið tjöldin í fyrra eins og góðra þjálfara er
siður.
Jónatan segir að aðstandendur
keppninnar leggi mikið upp úr
öryggismálum, þeir séu metnaðarfullir og geri sér fyllilega grein
fyrir því að keppnin sé kærkomið
tækifæri til að bæta ímynd sína á
opinberum vettvangi. „Eurovision
hefur líka verið haldið áður á
róstusömum tímum; í Úkraínu

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þegar appelsínugula byltingin
braust út,“ útskýrir Jónatan.
„Gæslan verður gríðarlega mikil,
óeinkennisklæddir lögregluþjónar
fylgjast vel með öllum keppendum
og yfirstjórn EBU er búin að gefa
út yfirlýsingu um að allt verði með
felldu. Ég veit fyrir víst að öryggisgæslan verður alveg pottþétt
enda er hún eitt af forgangsatriðum Serba fyrir þessa keppni,“
segir Jónatan.

Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, Oddný
Sturludóttir, nýtti sér
aldagamla hefð og
bar fram bónorð til
unnusta síns, Hallgríms Helgasonar,
á hlaupársdag
í gær. Oddný
nýtti sér blogg
sitt á Eyjunni
til þess og þurfti því ekki að skella
sér á skeljarnar. Samkvæmt frétt
Vísis var Hallgrímur hins vegar ekki
á landinu heldur staddur
í Lettlandi og hafði
ekki séð bónorðið
en hann gæti þá
vafalítið nýtt sér
athugasemdakerfið til
að svara sinni
heittelskuðu.
- hdm/fgg

freyrgigja@frettabladid.is

Millistríðsárastemning í Iðnó
Dansþyrstum Íslendingum gefst
kostur á að spreyta sig á millistríðsáradansinum Lindy hop um
helgina. Félagsskapur að nafni
Lindy Ravers stendur fyrir námskeiði um helgina, og á sunnudagskvöld verður blásið til dansleiks í Iðnó við undirleik
Stórsveitar Suðurlands.
Hakan Durak er einn stofnenda
Lindy Ravers, sem leit dagsins
ljós fyrir ári. „Ég er búinn að
dansa Lindy hop í tvö ár og sannfærði eiginlega vini mína um að
læra. Við vorum sex til að byrja
með, en nú eru um þrjátíu manns
í hópnum,“ útskýrir Hakan, sem
hefur spreytt sig á ýmsum dansstílum í gegnum tíðina. Hann er
fæddur og uppalinn í Tyrklandi,
þar sem hann dansaði lengi tyrkneska þjóðdansa. „Ég prófaði líka
smá tangó og salsa, og svo uppgötvaði ég þennan dans á
youtube,“ segir Hakan, sem hefur

ekki litið um öxl síðan. „Þetta er
bara eins og fíkniefni, það er ekki
hægt að hætta,“ segir hann og
hlær við. Hakan hefur sótt fjölda
námskeiða utan landsteinanna, en
um helgina kemur hins vegar
einn færasti Lindy hop dansari
Bandaríkjanna hingað til lands.
Hakan segir fólk ekki þurfa að
hræðast dansinn. „Stelpurnar eru
að vísu svolítið í því að fljúga, en
það er ekki fyrr en maður er kominn aðeins lengra. Það má líka
kalla þetta swingdans,“ segir
hann.
Upplýsingar um námskeiðin
um helgina er að finna á heimasíðunni
www.lindyravers.com.
Dansleikurinn í Iðnó hefst um
klukkan átta, en áður verður farið
í grunnspor dansins. Hann er
einnig opinn þeim sem bara vilja
hlusta á stórsveitina. Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu
hópsins.
- sun

LINDY HOP Félagsskapurinn Lindy
Ravers og Stórsveit Suðurlands blása til
Lindy hopp dansleiks í Iðnó á sunnudag, þar sem fólki gefst kostur á að
spreyta sig á millistríðsáradansinum.

LÓÐRÉTT: 1. afar, 3. im, 4. fégirnd,
5. slá, 7. frestun, 10. kyn, 13. fúi, 15.
anda, 16. tau, 19. ku.
LÁRÉTT: 2. gifs, 6. ff, 8. mél, 9. ark,
11. gá, 12. reyfi, 14. snúra, 16. tt, 17.
inn, 18. auk, 20. dd, 21. unun.
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SanDisk VIEW8GB

8GB MP3 SPILARI með 2.4" LCD litaskjá, FM útv.,
innb.diktafóni og microSDHC kortalesara. Sýnir
ljós- og kvikmyndir, högg- og rispuþolinn, hleðslurafhlöður, 35 klst. í tónlist - 7 í kvikm. Spilar MP3,
WMA, AAC, WAV og Audible. Íslenskt viðmót.

dxx
ðxBreid

Hæ

5.5x3.4

x1.6sm

Sandisk Clip1GB

VER‹

6.990

MP3 OG
DIKTAFÓNN

ÍSLENSKT VIÐMÓT

Agnarsmár MP3 SPILARI með 1GB innb. minni, diktafóni, USB 2,
hleðslurafhlöðu ofl. Mikill hljómur og bjartur skjár. Hreinasta snilld.

SanDisk VIEW16GB KR 24.990

Sandisk Clip2GB
KR 10.990

TILBO‹

FRÁBÆRT VERÐ

Sandisk M250

19.990

2GB MP3 SPILARI me›
innbyggðum diktafón,
bakl‡stum skjá og USB
2.0. Spilar MP3, WMA.
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Olympus FE270SIL

Panasonic DMCLS70

Olympus MJU820

Olympus MJU790SWBL

Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljóna
punkta upplausn, 3x Optical og 4x Digital
Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, 2,5” LCD skjá,
hreyfimyndatöku, USB 2.0 og 6.9MB innra
minni. Tekur xD kort.

Digital MYNDAVÉL með 7,0 mp upplausn,
Venus Engine II, LUMIX DC Vario linsu, 3x
Optical og 4x Digital Zoom, 5.8 - 17.4mm
linsu með MEGA OIS hristivörn, 2.0” LCD
skjá, hreyfimyndatöku. Tekur SD/SDHC kort.

Digital MYNDAVÉL með 8 mp upplausn, 3x
Optical og 5x Digital Zoom, 7.4 - 22.2mm
linsu, 2,7” LCD skjá, Dual Image Stabilization
hristivörn, hreyfimyndatöku, tímarofa, USB
og 28,4MB innra minni ofl. Tekur xD kort.

Digital MYNDAVÉL með 7.1 mp upplausn,
vatnsheld að 3m dýpi, höggheld úr 1.5m hæð,
3x Optical og 5x Digital Zoom, 6.7 - 20.1mm
linsa, 2,5" LCD skjár, hreyfim.t. með hljóði,
USB og 14.7MB innra minni. Tekur xD kort.

TILBO‹

TILBO‹

VER‹

15.990

FRÁBÆRT VERÐ

17.990
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19.990
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VER‹

29.990

JVC GRD740
Digital DV TÖKUVÉL me› 2,7" LCD
skjá me› 1/6 CCD upptökuflögu me›
800.000 dílum, 520 lína upplausn, 800x
Digital Zoom, 34x Optical Zoom, DV
útgangi, Snapshot möguleika og Digital
ColorNightScope (myndar í myrkri).

TILBO‹

FRÁBÆRT VERÐ

24.990
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20GB
JVC GZMG47

JVC RCEZ31
FERÐATÆKI með geislaspilara, útvarpi
með stöðvaminnum, segulbandi ofl.

VER‹

7.990

FRÁBÆRT VERÐ

JBL ONTIMEBK

harman/kardon GoPlay

JBL RadialBlk

ÚTVARPSVEKJARI með 1 Ridge og 2 Phoenix
Neodymium hátölurum, 2x6w innb. magnara, Halo
acoustics, útvarpi með stöðvarm., LCD skjá með
baklýsingu, iPod vöggu, Aux inng. og Subwoofer
útg. Fyrir iPod, MP3, CD ofl. Ath. iPod fylgir ekki.

HÁTALARAR me› innbygg›um magnara fyrir
iPod, MP3, CD spilara ofl. Tveir hátóna- og
tveir bassahátalarar, 4x30w magnari, snertitakkar til a› hækka og lækka, Fjarst‡ring,
vagga fyrir iPod, 3.5mm jack tengi.

HÁTALARAR með innb. 2x15w og 1x30w
magnara, 4 Odyssey hátölurum og 1 Neodynium fyrir djúptóna, snertitökkum, vöggu
fyrir iPod, 3.5mm jack tengi ofl. Fyrir iPod,
MP3, CD ofl. Ath. iPod fylgir ekki.

VER‹

26.990

FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹

32.990
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VER‹

34.990

Digital Media TÖKUVÉL me› 20GB hör›um
diski (25 tíma uppt.) og kyrrmyndavél, 1/5”
upptökuflögu me› 1.33 MegaPixel upplausn,
2,7” LCD skjá, F1.2 linsu, 15x Optical og
700x Digital Zoom, Dolby Digital hljó›upptöku og USB 2.0. Tekur SecureDigital
kort. Everio Share Station fylgir!

TILBO‹

FRÁBÆRT VERÐ

54.990
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GÆÐA STÆÐUR

SPILAR

MP3

Panasonic SCPM4
20w MÍKRÓSAMSTÆÐA með MP3
geislaspilara og stafrænu FM/AM RDS
útvarpi með 35 stöðvaminnum, tónjafnara,
klukku með vekjara og svefnrofa, Music Port,
heyrnartólstengi, Bass Reflex hatölurum ofl.
Spilar CD, CD-R/RW og MP3/WMA

VER‹

14.990

FRÁBÆRT VERÐ

JVC UXS11

DISKA

10w RMS 1 með MP3 geislaspilara, Bass
Boost, RDS útvarpi með stöðvaminnum,
Auto Reverse segulbandi, Aux inngangi
að framan, kukku, heyrnartólstengi og
fjarstýringu. Spilar CD-R/RW.

VER‹

14.990

FRÁBÆRT VERÐ

JVC UXG70
MÍKRÓSAMSTÆ‹A me› 5 diska DVD spilara,
160w magnara, Progressive Scan, Dolby
Digital og DTS, RDS útvarpi me› stö›vaminnum, Sound Turbo II me› kvikmynda- e›a
tónlistarstillingu, Aux inn.a› framan, USB,
Scart og Component tengi, Digital Optical og
Subwoofer út., heyrnartólstengi ofl.

VER‹

44.990

FRÁBÆRT VERÐ

Dantax 19LCDDVDP3

LCD
DVD

19" SJÓNVARP með 1440x900 punkta
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, innb.
fjölkerfa DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam
stereó hljóð, kortalesari SD/MS/MMC, USB,
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

VER‹

49.990

United LTV26W42
26" LCD BREIÐTJALD með 1366x768
punkta upplausn, Progressive Scan, HD
Ready, 30w Nicam Stereó hljóðkerfi, 3
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

TILBO‹

FRÁBÆRT VERÐ

59.990
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JBL OG HARMAN KARDON GRÆJUR Í MIKLU ÚRVALI

B>CC>HKORT
1971 - 2008

G6;I¡@?6K:GHAJCHÏ JBÖA6'HÏB>*+-.%.%www.sm.is
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UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup,
Ísafir›i. NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa,
Sey›isfir›i. Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, ﬁorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Í draumaeldhúsið!

Alltaf í
boltanum?

Þ

MIG langar nefnilega aldrei í
nein tæki. Mér finnst þau hafa tilhneigingu til að bila og þá verð ég
fyrir vonbrigðum. Það er óþægileg tilfinning. Myndavélin mín
hefur aftur á móti aldrei bilað. Á
sunnudaginn fann ég fyrst fyrir
því að afl mér æðra vildi að ég
skipti yfir í stafræna vél. Það voru
tveir tímar í skírn sonar míns og
mig vantaði filmur. Ég hringsólaði
á milli bensínstöðva, sjoppa og
matvörubúða í Vesturbænum en
hvergi fengust þær.

795,RATIONELL VARIERA
plastpokahylki blátt
B16xD13, H45 cm 195,-

GRUNDTAL ílát m/segli Ø10
H4 cm ryðfrítt stál 995,-/3 stk.

IKEA 365+ steikarpanna,
ryðfrítt stál Ø28 H5 cm 2.290,-

Á

meðan á rúntinum stóð tók ég
eftir ómáluðum ferningum á húsveggjum þar sem áður voru póstkassar. Þeim hefur hríðfækkað að
undanförnu. MSN-ið og tölvupóstur eiga víst að koma í staðinn.
Samt er ég síður en svo hætt að
skrifa bréf. Þegar ég sendi fólki
ljósmyndir landshorna á milli læt
ég bréf iðulega fylgja með. Eftir
að póstkassinn hvarf úr hverfinu
mínu þarf ég nú að ganga í hálftíma til komast í póstkassa. Ég
gæti allt eins tekið rútuna og
afhent bréfin í eigin persónu.

LOKS var ekkert annað að gera
en að snúa tómhent heim og leita á
náðir fjölskyldunnar. Systir mín
kom með stafræna vél en pabbi
mætti með filmuvél. Hann notar
líka enn jakkafötin sem hann varð
stúdent í úr M.R. vorið 1953. Fín
föt. Það sér ekki á þeim. Mamma
er nútímalegri. Ég hef heyrt hana
segja: „Eigum við að ræða það
eitthvað?” eins og Ólafur Ragnar í
Næturvaktinni. Ég stend mig hins
vegar enn að því að segja „Jaaaá“
eins og Elsa Lund í Á tali með
Hemma Gunn. Mér er alveg sama
hvort fólk áttar sig á því hverri ég
er að herma eftir og þegar hugur
manns hefur náð þeirri heiðríkju
er stutt í að maður geti sagt skilið
við firringu nútímasamfélags. Þá
getur heldur ekki verið langt
þangað til Ómar Ragnarsson bankar upp á og lætur Jón Pál færa
mér þessa líka fínu stafrænu
myndavél.

1.490,-

GRUNDTAL kryddrekki,
ryðfrítt stál B32xD8, H46 cm

895,195,-

RATIONELL VARIERA
diskastandur, ljóst beyki/ryðfrítt stál B12/19 H20 cm

995,-

LÄMPLIG
pottastandur, ryðfrítt stál
L50xB28, H2 cm 595,-

GRUNDTAL
hnífarekki, segull
ryðfrítt stál 53 cm

FÖRHÖJA hnífaparaskúffa,
birki B25xD43, H7 995,RATIONELL VARIERA
skúffumotta, grátt
L150xB50 cm 695,RATIONELL VARIERA
kryddhilla, ljóst beyki/ryðfrítt stál
Ø16 H22 cm 995,-

IKEA 365+
kokkahnífur, grátt/svart
34 cm 795,RATIONELL VARIERA
pottlokarekki silfurlitað
B18xD6, H65 cm 695,-

IKEA 365+ ílát m/loki
gegnsætt/hvítt
2,3 l. 395,- 0,3 l. 195,-

250,-

LEGITIM skurðarbretti, ýmsir
litir L34xB24 cm 250,-/stk.

RATIONELL standur
f/ álpappír, ál/dökkgrátt
B11xD37, H7 cm 995,-

PYRA wokpanna, svart
Ø35 H10 cm 595,-

Morgunmatur

Grænmetisbuff

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

með graslaukssósu, kúskús
og grænmeti

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn
1. mars, 61. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.34
8.23

Hádegi

Sólarlag

13.40
13.25

18.47
18.28

Heimild: Almanak Háskólans

IKEA 365+ matarílát,
hvítt/rautt
L17xB17, H6 cm 245,-

IKEA 365+ Pottur m/loki,
ryðfrítt stál, 3 l. 1.990,-

195,-

340,-

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

www.IKEA.is
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að er undarlegt að velta því
fyrir sér hvernig siðirnir sem
við höfum tamið okkur verða
smám saman að dillukenndri sérvisku. Tíminn ræður þar mestu.
Ég er viss um að það er hann sem
breytt hefur þeirri venju minni að
taka ljósmyndir á pappír í sérvisku í augum annarra. Ég á 12 ára
gamla vél, afar einfalda í notkun
eins og vélar eiga að vera. Ekki
hvarflar að mér að skipta um,
enda tekur hún afbragðsmyndir.
Auk þess kostaði hún heilar 7.000
kr. og það voru nú barasta peningar í þá daga, að minnsta kosti
dágóð upphæð fyrir tæki.

