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LÖGREGLUMÁL Götuhópur fíkniefnadeildar 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu tók tvo 
litháíska karlmenn með nokkurt magn af e-
töflum í fórum sínum á miðvikudagskvöld. 

Annar mannanna var fyrir skömmu 
dæmdur í 60 daga fangelsi fyrir að ráðast 
á meðlimi götuhópsins á Laugaveginum í 
janúar. Hinn maðurinn var sýknaður í því 
máli ásamt öðrum landa sínum. Tveir lög-
reglumenn slösuðust alvarlega í árásinni.  
Mikil óánægja varð meðal lögreglumanna 
þegar Héraðsdómur Reykjavíkur kvað 
upp dóminn yfir mönnunum. 

Götuhópurinn var á miðvikudagskvöldið 
við hefðbundið eftirlit með sölu og dreif-
ingu fíkniefna á skemmtistöðum þegar 
mennirnir voru teknir. Samtals komu upp 

fimm mál, þar sem fólk var með neysluskammta 
fíkniefna í vörslu sinni, amfetamín, kannabis og 
e-töflur.

Karl Steinar Valsson, yfirmaður fíkniefna-
deildar lögreglunnar, staðfesti við Fréttablaðið 
að fimm fíkniefnamál hefðu komið upp en vildi 
ekki tjá sig um einstaka þætti þeirra.

Árásin í janúar átti sér stað fyrir utan veit-
ingastaðinn Monte Carlo á Laugavegi. Fjórir 
óeinkennisklæddir lögreglumenn voru þá við 
fíkniefnaeftirlit og höfðu afskipti af tveimur 
körlum og einni konu. Á sama tíma komu menn-
irnir þrír, litháískir ríkisborgarar, akandi niður 
Laugaveginn ásamt tveimur löndum sínum og 
íslenskri konu.

Mennirnir sögðust hafa haldið að lögreglu-
mennirnir, sem voru óeinkennisklæddir, hefðu 

ætlað að ráðast á fólkið. Þeir hefðu viljað koma 
fólkinu til hjálpar. Einn Litháanna fór út úr bíln-
um og kýldi tvo af lögreglumönnunum.

Mönnunum þremur var svo öllum gefið að sök 
að hafa ráðist á annan lögregluþjón, slegið hann 
ítrekað, meðal annars í höfuðið, og sparkað 
tvisvar í höfuð hans eftir að þeir höfðu fellt 
hann. Lögreglumaðurinn hlaut heilahristing og 
marga aðra áverka. Lögreglumennirnir þurftu 
áfallahjálp eftir árásina.

Samkvæmt dómnum fékkst ekki fullsannað 
hver hefði ráðist á lögreglumanninn, enda hefðu 
fleiri en ákærðu verið á staðnum. Voru þeir því 
allir sýknaðir.  Ríkissaksóknari hefur nú dóminn 
yfir árásarmönnunum undir höndum og mun 
ákvarða hvort honum verði áfrýjað til Hæsta-
réttar. Sú ákvörðun liggur fyrir eftir páska. 

Lithái sem sló lögregluþjón 
handtekinn með e-töflur

Götuhópur fíkniefnadeildarinnar tók tvo menn með e-töflur á miðvikudagskvöld. Þessir tveir menn 
voru í hópnum sem réðst á götuhópinn í janúar og stórslasaði tvo lögreglumenn.
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNAAnna Margrét Björnsson

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNARFimmta lína Kate Moss fyrir Top Shop Fyrirsætan Kate Moss hefur hann-að sína fimmtu fatalínu fyrir bresku tískukeðjuna Top Shop. Nýja línan er innblásin af ferðum Moss til Indlands, Ibiza og Miami og er eins konar blanda af hippatísku og lúxus. Meðal fatnaðarins má finna silkikjóla og blússur með Astekamynstri, blúnduskokka og kjóla í „twent-
ies“ stíl og síð fín pils fyrir kvöldið. 

LOMO myndavél til að fanga öll augnablik 
páskanna á meira „ avant-garde“ hátt en með 
digital-vélinni. Fæst í Hans Petersen.

Glanskremið „Ombre Glacé“ frá Lancome sem lífgar upp á kinn-bein, enni og augnlok. 

Miuccia Prada segist alltaf hafa hatað blúndur en ákvað að storka sjálfri sér og 

byggja alla línu næsta veturs á þessu kvenlega efni. „Þetta er jú efnið sem allar 

konur nota á mikilvægustu augnablikum ævi sinnar,“ sagði hún að lokinni 

sýningu fyrir veturinn 2008 í Mílanó. „Konur klæðast blúndum þegar þær eru 

skírðar, giftar og í jarðarförum.“ Fleiri ítalskir hönnuðir léku sér með blúndur, 

þar á meðal Dolce & Gabbana, Etro, Allessandro dell Aqua og La Perla og 

útkoman var hreint unaðsleg - kvenlegt, sexý og klassískt. 
 -amb

ÍTALSKIR HÖNNUÐIR SÆKJA Í ÍTALSKAR HEFÐIRDásamlegar blúndur

KÁPA Dásamlega falleg síð kápa með belti í mitt-ið frá Dolce et Gabbana fyrir haust/vetur 2008.

KVENLEGT Svartur blúndukjóll með mjaðmastykki frá Prada.

FJAÐRIR 
Kvenleg 
blóm, 
fj

Eins og mörgum öðrum krökkum leiddist mér föstudagurinn langi alltaf 

óskaplega mikið. Þá var lítið hægt að hafa fyrir stafni og foreldrarnir 

gerðu mann þunglyndan með sorglegum sálumessum á fóninum. Á 

páskunum fékk ég oft marsípangrís að þýskum sið (bjó þar í nokkur ár) og 

tímdi aldrei að borða hann. Ég vorkenndi honum alltaf svo mikið eftir að 

hafa bitið af honum rófuna að grísinn fékk bara að dúsa inni í skáp þar til 

næstu páskar komu og mamma fann hann uppþornaðan og henti honum í 

ruslið. Páskar hafa alltaf verið tengdir einhvers konar annarlegu hugar-

ástandi hjá mér. Svona ofgnótt af fríi, sorg, nammi, leiðinlegum fermingar-

veislum og gulum lit, allt í einum graut. Gulur litur hefur nefnilega alltaf 

farið í taugarnar á mér. Meira að segja þegar ég var lítil stelpa fannst mér 

þetta gula ungaflóð á vorin ekkert sérstaklega smart og hreinlega fara 

verulega illa með flestu. Ég hef aldrei keypt það þegar tískuhúsin æpa „ 

Gult, gult“ annað slagið. „Neu rave“-tískan og neongult síðasta sumar fór 

alveg með mig. Ég verð hreinlega að viðurkenna að mér hefur alltaf þótt 

gulur litur alveg viðurstyggilegur. Mér finnst hann vemmilegur og 

óklæðilegur.  Samt get ég auðvitað dáðst að honum á öðrum konum sem 

bera hann. Gulur á jú að vera litur hamingjunnar, hann er hlýr og sérlega 

áberandi. Áberandi já. Svona dálítið eins og viðvörunarskilti. Og það er 

einmitt kannski punkturinn í þessu hjá mér, sumar konur vilja kannski líta 

út eins og viðvörunarskilti en aðrar ekki. Samt er gulur litur sólarinnar og 

vorsins og á að færa manni innri hlýju og vellíðan. Krakkar eru sætir í 

gulu. Í sumar verður gult áberandi hjá mörgum tískuhúsum þar sem 

hippalúkkið er allsráðandi en gulur er auðvitað einn af þessum skynörv-

andi litum ásamt bláum, grænum og brúnum. Ég gerðist af einhverjum 

ástæðum svo frökk að kaupa heiðgulan stuttan batik-kjól úti í Tógó í 

febrúar þegar Afríkusólin brenglaði allt mitt innra litaskyn. Kjóllinn er 

dásamlegur en ég á örugglega aldrei eftir að fara í hann. Því meira að 

segja páskaliljur fara í taugarnar á mér. Þær gera nákvæmlega 

ekkert fyrir heimili mitt nema að vera algerlega út úr 

sétteringu við innbúið og svo er líka vond lykt af þeim. Nú 

kann einhverjum að þykja þetta einstaklega ópáskalegt og 

geðvonskulegt en ég hef bara sætt mig við það að gulur 

hefur aldrei og mun aldrei verða minn litur. Við nánari 

athugun er þessi neikvæðni mín út í gula litinn kannski 

ekkert svo klikkuð. Á miðöldum var guli liturinn litur 

dauðans, og í Egyptalandi ber fólk ennþá gul klæði til að 

votta hinum látnu virðingu sína. Tengingin við dauðann er 

ef til vill önnur augljós ástæða þess að við berum þennan 

lit á páskum auk þess að fagna hækkandi sól. Gulur litur 

hefur nefnilega neikvæða merkingu í vissum löndum og 

táknar stundum meira að segja bleyðuhátt. Svo hefur til 

dæmis hugtakið „gula pressan“ ekkert sérlega jákvæða 

merkingu. Á páskum skreyti ég mitt heimili með krókusum 

og vott af uppáhaldslitnum mínum, grænum. (Að undan-

teknu páskaskrauti búnu til af ungviðinu sem er auðvitað bara 

krúttlegt). Ég veit  að þessi fýla mín út í gula litinn er bara 

einhver meinloka í mér.  Get því mælt eindregið með því að 

smekkvíst fólk noti gula litinn óspart ásamt til dæmis fjólubláum, 

ólífugrænum, brúnum eða appelsínugulum.  Næsta haust eru til 

dæmis karrígular sokkabuxur aðalmálið og þá við einhvern af 

ofangreindum litum. Eins er ég fullviss um að karrígulir púðar 

myndu poppa upp hvaða heimili sem er. Bara ekki mitt. 

Með ofnæmi fyrir gulu

Dásamlega vorlegt og gam-aldags nærfatasett í „pinup“ stíl frá Systrum, Laugavegi.

BLÁTT Skemmtileg blanda af settlegri karlmannlegri bómull-arskyrtu og svörtum blúndum frá Prada.

OKKUR 
LANGAR Í…

VEÐRIÐ Í DAG

LÖGREGLUMÁL Ökumaður torfæru-
mótorhjóls slapp naumlega 
þegar hann missti hjólið í sjóinn 
við ósa árinnar Klifanda á 
Sólheimasandi laust fyrir 
klukkan ellefu í gærmorgun.

Hugðist maðurinn ásamt 
þremur öðrum félögum sínum 
þvera ána Klifanda á mótorhjól-
um við ósinn. Hafði mótorhjól 
mannsins stöðvast í ósnum og 
var hann að rétta það af þegar 
undiralda reif í hjólið og ákvað 
maðurinn að sleppa taki á því til 
að bjarga sjálfum sér. Komst 
hann með aðstoða félaga síns 
blautur, kaldur og hrakinn aftur 
á land en hjólið hvarf í sjóinn og 
sást ekki meira.

Lögreglan á Hvolsvelli vill 
koma því á framfæri að sjórinn 
getur verið varhugaverður á 
söndunum við suðurströndina 
þar sem útsog er oft mjög öflugt. 
  - ovd

Ökumaður slapp naumlega:

Sjórinn tók 
mótorhjólið
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FJÖR Í BLÁFJÖLLUM  Fjöldi fólks lagði leið sína í Bláfjöll í gær enda skíðafærið gott og veður með besta móti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Milt og rólegt   Í dag er milt og 
rólegt veður og verður um páskana, 
á öðrum degi páska má þó búast 
við talsverðri úrkomu víða um land. 
Á morgun verður úrkoman bundin 
við suðurhelming landsins. 

VEÐUR 4

2

0
0

3

0

ÚTIVIST Þúsundir Íslendinga nutu 
veðurblíðunnar í gær á skíða-
svæðunum í Bláfjöllum og Hlíðar-
fjalli á Akureyri. Tæplega fjögur 
þúsund manns sleiktu sólina í 
snjónum í Hlíðarfjalli, sem er 
metfjöldi að sögn Guðmundar 
Karls Jónssonar, forstöðumanns 
skíðasvæðisins. 

„Við höfum aldrei selt eins 

marga miða í lyfturnar,“ segir 
Guðmundur. „Auk þess var mikill 
fjöldi kominn bara til þess að sýna 
sig og sjá aðra.“ Guðmundur býst 
við viðlíka aðsókn nú um helgina.

Í Bláfjöllum voru um sex þús-
und manns, að sögn Magnúsar 
Árnasonar, framkvæmdastjóra 
skíðasvæðisins. „Þetta er stór-
kostlegur dagur,“ sagði hann 

þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum. „Sá næststærsti hjá okkur 
þetta árið.“ 

Á morgun verður gestum boðið 
upp á tónleika í Bláfjallaskála. 
Þeir hefjast klukkan eitt þegar 
plötusnúðar þeyta skífum og liðs-
menn Benna Hemm Hemm munu 
síðan stíga á svið klukkan þrjú.

  - sh

Landsmenn nýta páskablíðuna til að renna sér í snævi þöktum brekkum:

Metfjöldi í Hlíðarfjalli í gær
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noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Bestir í kjöti

Þú sparar 400 kr.

899 kr.
kg.

Lambalæri
af nýslátruðu

SPRENGI
VERÐ

Konan sem lést í bílslysi í 
Hafnarfirði á miðvikudaginn 
hét Anna Guðrún Antonsdóttir. 
Hún var 72 ára að aldri, til 
heimilis að Álfaskeiði 64 í 
Hafnarfirði.

Ók hún fólksbíl sem lenti í 
árekstri við jeppabifreið á 
gatnamótum Reykjavíkurveg-
ar og Stakkahrauns.

Lést í 
umferðarslysi

SAKAMÁL Bandarískur maður sem 
hafði dúsað í næstum 25 ár í 
fangelsi hefur verið látinn laus 
eftir að hafa verið ranglega 
sakaður um að hafa brotist inn í 
eiturlyfjabæli og myrt 25 ára 
konu sem þar dvaldi.

„Þetta er yndislegur dagur,“ 
sagði maðurinn sem heitir Willie 
Earl Green. „Ég gafst aldrei upp 
því ég vissi að þessi dagur myndi 
renna upp. Ég bað aldrei um 
miskunn heldur aðeins um að 
réttlætið næði fram að ganga.“ 
Green var sleppt úr haldi eftir að 
í ljós kom að aðalvitnið í mál-
flutningi saksóknarans hafði logið 
við réttarhöldin yfir honum.  - fb

Willie Green er frjáls maður:

Sat saklaus í 
fangelsi í 25 ár

FRAKKLAND, AP Nicolas Sarkozy, 
forseti Fraklands, ætlar að fækka 
kjarnaoddum landsins um 

þriðjung, 
þannig að þeir 
verði innan við 
þrjú hundruð 
talsins. Hvatti 
hann jafnframt 
Kínverja og 
Bandaríkja-
menn til að 
hætta öllum 
tilraunum á 
kjarnavopnum.

Sarkozy tók 
fram í ræðu sem hann hélt að 
kjarnavopn væru ennþá mikilvæg-
ur hluti af varnarmálum Frakka. 
„Þau eru líftrygging þjóðarinnar,“ 
sagði hann. Bætti hann því við að 
þrátt fyrir að Frakkar sjái ekki 
fram á innrás í landið séu aðrar 
hættur fyrir hendi. Nefndi hann 
eldflaugar Írana í því samhengi og 
þær grunsemdir sem fylgdu 
kjarnorkuáætlun landsins.  - fb

Sarkozy Frakklandsforseti:

Ætlar að fækka 
kjarnaoddum

NICOLAS SARKOZY

UTANRÍKISMÁL Gagnrýna má alþjóðasamfélagið fyrir 
að hlusta ekki nægilega mikið á heimamenn í 
Afganistan segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra.

Hún er nú nýkomin heim frá heimsókn sinni til 
Afganistan. Hún segir heimsóknina hafa skilað sér 
betri tilfinningu fyrir því sem sé að gerast í landinu. 

„Við höfum verið að vinna að mjög merkilegum 
verkefnum í Afganistan og ég efast um að fólk viti 
hvað hefur verið gert,“ segir Ingibjörg. Hún nefnir 
sem dæmi að um tuttugu litlar vatnsaflsvirkjanir 
hafi verið settar upp, munaðarleysingjahæli byggð 
og konum veitt lögfræðiaðstoð.

Nú stendur til að íslenskir friðargæsluliðar taki 
þátt í verkefni með Norðmönnum, sem hafa þegar 
byggt yfir hundrað barnaskóla í norðurhluta 
landsins og þjálfað yfir 1.000 kennara.

„Það skiptir miklu þegar verkefni eru valin að 
hlusta vel á það sem samfélagið á staðnum setur í 
forgang. Það má kannski að einhverju leyti gagn-
rýna alþjóðasamfélagið fyrir að hafa ekki hlustað 
nægilega vel eftir þörfum og óskum Afgana sjálfra,“ 
segir Ingibjörg Sólrún.

Hún segir miklu skipta að samræma betur 

aðgerðir alþjóðasamfélagsins í Afganistan og að 
meira af uppbyggingarstarfinu verði undir stjórn 
Sameinuðu þjóðanna.

 - bj

Alþjóðasamfélagið þarf að samræma betur starfið í Afganistan segir ráðherra:

Þarf að hlusta á heimamenn

ÞINGKONUR Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra hitti 
meðal annars afganskar þingkonur, sem lágu síður en svo á 
skoðunum sínum um ástandið í landinu.
  MYND/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

SKIPULAGSMÁL Íbúasamtök í Hlíða-
hverfi eru andsnúin þeim hug-
myndum um mislæg gatnamót á 
mótum Miklubrautar og Kringlu-
mýrarbrautar sem borgaryfirvöld 
hafa kynnt. Þau vilja aðra útfærslu 
á mislægum gatnamótum þar.

„Núverandi ástand er algerlega 
óviðunandi og alveg ljóst að eitt-
hvað verður að gera mjög fljótt,“ 
segir Hilmar Sigurðsson, formað-
ur Íbúasamtaka 3. hverfis. Hann 
segir íbúa vilja nýjar hugmyndir 
upp á borðið. 

„Við viljum láta skoða hvort 
hægt sé að vinna að lausn sem 
sættir þá umferð sem þarf að fara 
hér í gegn, og okkar kröfu um það 
að lífsgæði okkar verði svipuð og 
það sem almennt þekkist í íbúða-
hverfum í borginni,“ segir Hilm-
ar.

Borgaryfirvöld hafa kynnt 
lausn í þremur áföngum. Í þeim 
fyrsta á að gera mislæg gatnamót 
á mótum Miklubrautar og Kringlu-
mýrarbrautar og leggja Kringlu-
mýrarbraut í stokk til suðurs. Í 
öðrum áfanga er ráðgert að leggja 
Miklubraut í opinn stokk milli 
Stakkahlíðar og Lönguhlíðar. Í 
síðasta áfanganum á að leggja 
Miklubrautina í stokk að Rauðar-
árstíg.

Boðað verður til opins borgara-
fundar um hugmyndir borgaryfir-
valda fljótlega eftir páska.

Hilmar segir íbúa í hverfinu 
vilja koma umferðaræðunum í 
lokaða stokka og að mislæg gatna-
mót við Kringlumýrarbraut verði 
grafin niður í stað þess að hækka 
þau upp í 2,5 metra hæð. 

Reiknað er með að framkvæmd-

irnar muni kosta um 14 milljarða 
króna. Sá kostnaður mun aukast 
nái hugmyndir íbúa fram að 
ganga. 

„Þetta er rosaleg fjárfesting 
sem á að fara í og hvers vegna þá 
ekki að fara alla leið með þetta og 
uppfylla kröfur íbúa og vegfar-
enda?“ segir Hilmar.

„Engin lausn er fullkomin,“ 
segir Gísli Marteinn Baldursson, 
formaður umhverfis- og sam-
gönguráðs borgarinnar. Hann 
segir sjónarmið íbúa fara að miklu 
leyti saman við sjónarmið borgar-

yfirvalda, allir vilji breytingu á 
því ástandi sem nú sé uppi.

Markmiðið með þeirri útfærslu 
sem nú er kynnt er að auka öryggi 
vegfarenda og draga úr svifryks-
mengun og hljóðmengun.

„Það eina sem vakir fyrir okkur 
er að gera sem besta lausn fyrir 
alla. Við viljum lágmarka umferð 
á yfirborði og hámarka lífsgæðin. 
Okkur finnst þessi leið gera það 
best, en erum auðvitað tilbúin til 
að hlusta á allar athugasemdir,“ 
segir Gísli Marteinn.

 brjann@frettabladid.is

Hafna hugmyndum 
um mislæg gatnamót
Íbúar í Hlíðahverfi eru mótfallnir hugmynd borgaryfirvalda um mislæg gatna-
mót á mótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Vilja umferðina neðan-
jarðar. Engin lausn er fullkomin, segir formaður umhverfisráðs borgarinnar.

GATNAMÓT Áætlanir borgaryfirvalda gera ráð fyrir því að hringtorg verði í um 2,5 
metra hæð yfir núverandi gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar, en 
brautirnar sjálfar fari undir hringtorgið.  TÖLVUGERÐ MYND/LÍNUHÖNNUN HF. - ONNO EHF.

FÓLK „Menn liggja bara núna í 
jarðböðum eða kýla vömbina á 
Hótel Reynihlíð eða Selhóteli,“ 
sagði Þorgeir Gunnarsson, 
forstöðumaður Mývatnsstofu og 
einn af skipuleggjendum 
píslargöngunnar, sem gengin var 
í fimmtánda skipti umhverfis 
Mývatn í gær. 

Um 140 manns tóku þátt í 
göngunni að þessu sinni. Leiðin er 
í heild um 32 kílómetrar.

„Veður var afskaplega fallegt, 
sólin skein á okkur og göngufólk 
ræddi saman hvort sem það var 
um pólitík, krónuna, trúna eða 
skröksögur,“ sagði Þorgeir. - kdk

Písla Krists minnst við Mývatn:

Skemmtu sér í 
píslargöngu

PÍSLARGANGA Skipuleggjandi göngunn-
ar segir göngufólk mikið hafa rætt um 
pólitík, krónuna, trúna eða skröksögur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ÖRLYGUR

UMHVERFISMÁL Landvernd fer off-
ari með því að kæra ákvörðun 
Skipulagsstofnunar vegna fyrir-
hugaðs álvers og virkjana við Húsa-
vík, segir Bergur Elías Ágústsson, 
sveitarstjóri Norðurþings. Kæra 
Landverndar muni þó ekki tefja 
undirbúning fyrir álver á Bakka.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
nýverið hefur Landvernd beint 
kæru til umhverfisráðherra vegna 
áforma á Bakka. Kærð er sú ákvörð-
un Skipulagsstofnunar að ekki 
þurfi að meta umhverfisáhrif allra 
framkvæmda tengdum fyrirhug-
uðu álveri saman.

„Ég hef engan skilning gagnvart 
þessari kæru. Það virðist vera að 

það sé allt kært, óháð því hvernig 
málin eru unnin. Þetta er liður í því, 
og það er miður,“ segir Bergur. 
Þarna fari Landvernd augljóslega 
offari.

„Allt sem viðkemur þessu verk-
efni hefur verið unnið í mikilli sátt 
og samlyndi milli sveitarfélaga og 
aðila,“ segir Bergur. 

„Við látum þessa kæru ekki hafa 
nein áhrif á þetta verkefni. Ég á 
ekki von á því að þetta muni tefja 
eitt eða neitt,“ segir hann.

Í ákvörðun Skipulagsstofnunar 
kemur fram að sveitarfélög á svæð-
inu leggi áherslu á að sameina 
umfjöllun um tengdar framkvæmd-
ir eins og kostur er. 

Bergur segir þá skoðun óbreytta, 
en augljóslega sé ekki hægt að 
fjalla saman um framkvæmdir sem 
komnar séu mjög misjafnlega 
langt. - bj

Sveitarstjóri Norðurþings telur kæru Landverndar ekki tefja undirbúning fyrir álver:

Landvernd fer offari í kærum

BERGUR ELÍAS ÁGÚSTSSON Sveitarstjóri 
Norðurþings segist ekki hafa skilning á 
kæru Landverndar vegna Bakka. 

FJALLABYGGÐ Tímamót urðu í gær 
þegar bormenn sprengdu síðasta 
haftið í jarðgöngunum milli 
Siglufjarðar og Héðinsfjarðar.

Héðinsfjarðargöngum er ætlað 
að tengja saman Siglufjörð og 
Ólafsfjörð sem sameinuðust í 
Fjallabyggð árið 2006. Samtals 
verða göngin um 11 kílómetrar að 
lengd og af því eru göngin milli 
Siglufjarðar og Héðinsfjarðar um 
3,7 kílómetrar. Milli Ólafsfjarðar 
og Héðinsfjarðar verða göngin 
6,9 kílómetrar og hafa tæpir 2,7 
kílómetrar af þeim nú þegar 
verið sprengdir. Samtals er því 
búið að sprengja um 60 prósent af 
heildarlengd ganganna.   - ovd

Áfanga náð í gangagerðinni:

Slegið í gegn til 
Héðinsfjarðar

Fjöldi hraðakstursbrota
Lögreglan á Hvolsvelli tók nítján 
ökumenn fyrir of hraðan akstur í 
umdæmi sínu í gær. Margir þeirra 
voru á um eða yfir 120 kílómetra 
hraða á klukkustund þar sem 
hámarkshraði er 90.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Herbert, eru Breiðhyltingar á 
nálum?

„Nei nei, við höldum ró okkar. Það 
er gott að búa í Breiðholti.“

Breiðhyltingurinn Herbert Guðmunds-
son er hvergi banginn þrátt fyrir fregnir 
af þremur ránum í hverfinu þar sem 
sprautunálum var beitt sem vopnum.

SPURNING DAGSINS



Verðsprengja

Páskaliljur

499kr
10stk.

á páskaliljum

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Selfoss - Keflavík - Kringlan - Smáralind

Páskagreinar

599kr

Páskaliljur í potti

299kr
2fyrir1

Blómaval um land allt
er opið í dag, laugardag

Blómaval Skútuvogi 
og Blómaval Akureyri  
eru opin á annan í páskum

Sjá nánar á blomaval.is

10kr
ÍS á

í Skútuvogi

Allt
páskaskraut

30afsláttur
%
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EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn á ekki 
einungis að tryggja aðgengi að 
íslenskum krónum heldur ætti 
hann einnig að tryggja aðgengi að 
lausu fé í erlendri mynt, segir Edda 
Rós Karlsdóttir, forstöðumaður 
greiningardeildar Landsbankans.

„Það er brestur á gjaldeyris-
skiptamarkaði. Markaðurinn hökt-
ir verulega í dag, sem ýkir sveiflur 
á gengi íslensku krónunnar,“ segir 
Edda Rós. Líkja megi ástandi á 
gjaldeyrisskiptamarkaði við 
umferðarteppu á þjóðvegi þegar 
aðeins ein akrein er opin og öku-
menn eru farnir að keyra utanveg-
ar til að komast leiðar sinnar.

Tvær leiðir eru færar til að 

bæta virkni gjaldeyrismarkaðar-
ins hér á landi. Annars vegar 
getur Seðlabankinn notað hluta 
gjaldeyrisforðans til að gera 

gjaldeyrisskiptasamninga við við-
skipta bankana og liðka þannig 
fyrir flæði fjármagns til og frá 
landinu.

Hins vegar mætti heimila við-
skiptabönkunum að leggja fram 
íslensk veð gegn erlendri mynt í 
endurhverfum viðskiptum við 
Seðlabankann, þegar bankinn lánar 
reiðufé í viku gegn tryggu veði.

Edda Rós segir báðar leiðirnar 
krefjast þess að Seðlabankinn auki 
gjaldeyrisforða sinn talsvert frá 
því sem nú er. Auk þess sé æskilegt 
að bankinn geri gjaldeyrisskipta-
samninga við erlenda seðlabanka, 
eins og seðlabankar G-10 ríkjanna 
hafa gert sín á milli. - bj

Seðlabankinn þarf að auka gjaldeyrisforðann líkt og seðlabankar G-10 ríkjanna:

Teppa á gjaldeyrismarkaði

EDDA RÓS KARLSDÓTTIR

VEÐURSPÁ
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Hæg breytileg 
átt um allt land
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MILT OG RÓLEGT  
Það verður rólegt 
veður um allt land 
í dag, þó ekki 
verði jafn sólríkt 
og í gær. Með 
skýjaþykkninu má 
búast við úrkomu 
fyrripartinn bæði 
norðanlands og 
suðvestantil. Svip-
að veður verður á 
morgun, páskadag. 

Elín Björk
Jónsdóttir
veður-
fræðingur

Óku undir áhrifum fíkniefna
Lögreglan á Suðurnesjum tók fimm 
ökumenn aðfaranótt föstudagsins 
fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna. Af 
þeim voru tveir einnig undir áhrifum 
áfengis. Það sem af er marsmánuði 
hefur 31 ökumaður verið kærður á 
Suðurnesjum fyrir akstur undir áhrif-
um fíkniefna. 

Þrisvar ekið undir áhrifum
Lögreglan á Akureyri tók ökumann 
aðfaranótt föstudagsins fyrir akstur 
undir áhrifum fíkniefna. Er þetta í 
þriðja sinn á skömmum tíma sem 
sami maður er tekinn fyrir slíkt brot. 
Þá var ökumaður tekinn í gærmorgun 
fyrir ölvunarakstur. Báðir voru þeir 
teknir við reglubundið eftirlit og var 
sleppt eftir skýrslu- og sýnatöku.

LÖGREGLUFRÉTTIR

WASHINGTON, AP  Tveir starfsmenn 
bandaríska utanríkisráðuneytis-
ins hafa verið reknir og einn 
áminntur eftir að þeir brutu lög 

með því að 
skoða vega-
bréfsumsóknir 
forsetafram-
bjóðendanna 
Baracks Obama, 
Hillary Clinton 
og Johns 
McCain. 

Hefur málið 
vakið upp 

grunsemdir um að upplýsingarn-
ar hafi verið nýttar í pólitískum 
tilgangi.

Sami aðilinn og skoðaði 
vegabréfsumsókn Obama fyrir 
skömmu skoðaði umsókn McCain 
fyrr á árinu. Í tilfelli Hillary þá 
var brotist inn í hennar skrá 
síðasta sumar og komst strax upp 
um brotið. Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
hefur þegar beðið Obama 
afsökunar á málinu og ætlar að 
rannsaka það til fullnustu.  - fb

Tveir ríkisstarfsmenn reknir:

Skoðuðu skrár 
frambjóðenda

KAUPMANNAHÖFN   Þrír piltar á 
aldrinum fimmtán til sautján ára 
hafa verið handteknir í Kaup-
mannahöfn grunaðir um að hafa 
barið sextán ára blaðburðardreng 
til bana með hafnaboltakylfu á 
miðvikudag. Hafa þeir verið 
úrskurðaðir í 27 daga gæsluvarð-
hald.

Drengurinn var laminn með 
einu kylfuhöggi í höfuðið eftir að 
hafa verið í matarhléi með vini 
sínum sem einnig var að bera út 
blöð. Dönsku lögreglunni er ekki 
kunnugt um ástæðuna fyrir 
morðinu og telur einna helst að 
árásin hafi verið með öllu 
tilefnislaus.  - fb

Danskur blaðberi myrtur:

Þrír piltar 
handteknir

LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók síðdegis í 
gær þrjá menn sem grunaðir eru um aðild að 
þremur ránum og einni ránstilraun í 
Breiðholti síðustu daga. Þeir voru allir 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald í gærkvöldi til 
28. mars. Sá yngsti er sautján ára, hinir á 
þrítugs- og fertugsaldri. Þeir hafa allir 
komið við sögu lögreglu áður.

Fyrsta ránið var framið um klukkan níu á 
miðvikudagskvöld. Þá ruddist maður inn í 
söluturninn King Kong við Eddufell og 
ógnaði tvítugri afgreiðslustúlku með 
sprautunál. Hann sagði henni að sprautan 
bæri smit af lifrarbólgu C og að hann myndi 
stinga hana rétti hún honum ekki peninga. 

Hann komst á brott með einhverja fjármuni. 
Skömmu áður hafði verið reynt að ræna 
konu á fimmtugsaldri við hraðbanka hjá 
verslun Select í Suðurfelli á sama hátt. 
Konan varðist manninum, sem hraktist 
undan.

Annað ránið var framið um hádegisbil á 
fimmtudag. Þá réðst maður inn í Leifasjoppu 
við Iðufell og bar sig eins að og gert var í 
ráninu kvöldið áður.

Um klukkan ellefu í gærmorgun var þriðja 
ránið framið í verslun Select við Suðurfell. 
Þar ógnaði ræninginn starfsfólki með 
sprautunál á sama hátt og í hinum tveimur 
ránunum og komst á brott með peninga og 

sígarettur. Vitni eltu ræningjann og tvo 
vitorðsmenn hans sem flúðu á hlaupum þar 
til þeir hurfu við Æsufell.

Lögregla handtók þrjá menn síðar í gær. 
Þeir voru í annarlegu ástandi og því reyndist 
örðugt að yfirheyra þá en að sögn Friðriks 
Smára Björgvinssonar yfirlögregluþjóns er 
talið ljóst að um sé að ræða mennina þrjá frá 
því í ráninu í gærmorgun. Þá sé ýmislegt 
sem bendi til þess að þeir hafi einnig komið 
nærri hinum ránunum.

Ránsfengurinn nam samtals nokkrum 
tugum þúsunda, auk vindlinganna, og mun 
stór hluti hans vera fundinn eftir húsleitir.

 stigur@frettabladid.is

Sprauturæningjar úrskurð-
aðir í vikulangt varðhald
Þrír menn hafa verið úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald grunaðir um aðild að þremur ránum í Breið-
holti. Í öllum ránunum var fólki hótað lifrarbólgusmiti með sprautunál. Yngsti maðurinn er sautján ára.

VERSLANIRNAR ÞRJÁR   Í öllum ránunum þremur, sem og ránstilrauninni á miðvikudagskvöld, var fólki hótað með sprautunál. Engan sakaði þó í ránunum og ekki liggur fyrir 
hvort nálin eða nálarnar hafi í raun og veru borið lifrarbólgusmit.

BARACK OBAMA

GENGIÐ 19.03.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 157,5528
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 77,65  78,03

 155,36  156,12

 122,17  122,85

 16,377  16,473

 15,182  15,272

 12,946  13,022

 0,7863  0,7909

 127,62  128,38

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra  mun 
leiða fjölmenna íslenska sendi-
nefnd til eyjunnar Barbados á 
morgun. Þar munu íslensk stjórn-
völd ásamt öðrum standa fyrir ráð-
stefnu fulltrúa eyríkja í Karíba-
hafinu um þróunarmál.  Ingibjörg 
Sólrún mun meðal annars funda 
með Christopher Sinckler, utanrík-
isráðherra Barbados.

„Við munu eiga samræður við 
ríki til að kynna Ísland og undir-

byggja framboð 
Íslands til 
öryggisráðsins. 
En við erum líka 
að fara til að 
renna stoðum 
undir þróunar-
samvinnu á 
nýjum svæðum 
og til að styðja 
við útflutning á 
íslenskri þekk-
ingu,“ segir 
Kristín Árna-

dóttir, kosningastjóri framboðs 
Íslands til öryggisráðs SÞ.

 „Það þarf að horfa í auknum 
mæli til þessara ríkja og við höfum 
ekki dulið þau þess að við erum í 
framboði,“ segir Kristín.

Ráðstefnan hefst á þriðjudag og 
stendur í þrjá daga. Að henni 
standa, auk Íslands, stjórnvöld á 
Barbados og Efnahags- og félags-
málaskrifstofa Sameinuðu þjóð-
anna. Markmið ráðstefnunnar er 
að leggja grunn að þróunarsam-
vinnu og samstarfi við sextán 
eyríki á svæðinu. Með í för verða 
meðal annars fulltrúar Þróunar-
samvinnustofnunar (ÞSSÍ), Haf-
rannsóknastofnunar, Landhelgis-
gæslunnar, Sjávarútvegsskóla og 
Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu 

þjóðanna og orkufyrirtækja.
Einhver ríkjanna hafa þegar lýst 

áhuga á því að ræða aðkomu 
Íslands að ákveðnum málaflokk-
um, yfirleitt tengdum jarðhita-
verkefnum eða fiskveiðistjórnun 
og landhelgisgæslu, segir Kristín. 

Í ferðinni verður meðal annars 
skrifað undir samning um þjálfun 
starfsmanna milli Sjávarútvegs-
skóla Háskóla Sameinuðu þjóð-
anna, sem starfar á Íslandi, og 

svæðasamtaka um fiskveiðistjórn-
un í Karíbahafinu.

ÞSSÍ er í dag með sex samstarfs-
ríki og ekki stendur til að fjölga 
þeim um sextán. Leið stofnunar-
innar til að koma að þróunarsam-
vinnu á svæðinu yrði því líklega í 
gegnum svæðasamtök en ekki með 
beinu samstarfi við ríkin sextán.

„Okkar fólk fer eingöngu til Bar-
bados til að kynna sér málin,“ segir 
Sighvatur Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri ÞSSÍ. Hann segir 
skýrt að engin ákvörðun hafi verið 
tekin um að fara í þróunarsam-
starf á svæðinu. Ekki hefur verið 
þrýst á ÞSSÍ að taka að sér verk-
efni vegna framboðs Íslands til 
öryggisráðsins. „Það hefur aldrei 
verið nefnt við mig að gera slíkt,“ 
segir Sighvatur. brjann@frettabladid.is

Það þarf að horfa í aukn-
um mæli til þessara ríkja 

og við höfum ekki dulið þau þess 
að við erum í framboði.

KRISTÍN ÁRNADÓTTIR 
KOSNINGASTJÓRI FRAMBOÐS ÍSLANDS 
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Aðalfundur VR
verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica 
mánudaginn 31. mars nk. og hefst kl. 19:30.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Virðing
Réttlæti

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

Renna stoðum undir 
þróunarsamvinnu
Stjórnvöld á Íslandi og Barbados standa sameiginlega að ráðstefnu fyrir ríki í 
Karíbahafinu. Rætt verður um mögulega þróunarhjálp Íslands á svæðinu, til 
dæmis á sviði jarðhita. Einnig rætt um framboð Íslands til öryggisráðs SÞ. 

FUNDAÐ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra mun meðal annars ræða 
framboð Íslands til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á fundum með ráðamönnum 
eyríkja í Karíbahafi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Finnur þú fyrir hækkandi verð-
lagi á vörum og þjónustu?
Já 91,6%
Nei 8,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að lífsgæði þín muni 
versna á næstu mánuðum?

Segðu þína skoðun á visir.is

UTANRÍKISMÁL Óformleg skilaboð 
hafa borist utanríkisráðuneytinu 

vegna beiðni 
þess um að fjöl-
skyldu Hall-
dórs Laxness 
verði veittur 
aðgangur að 
skjölum banda-
rísku alríkis-
lögreglunnar 
um hann. Skila-
boðin eru ekki 
jákvæð, að sögn 
Urðar Gunn-
arsdóttur fjöl-

miðlafulltrúa.
Beiðnin fór frá utanríkisráðu-

neytinu til bandaríska utanríkis-
ráðuneytisins um miðjan janúar, 
í gegnum bandaríska sendiráðið.

Áður höfðu upplýsingarnar um 

Laxness verið skilgreindar 
þannig að þær fælu í sér ógn við 
þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Síð-
astliðið haust ákvað nefnd sjó-
aðra stjórnarerindreka að skjölin 
skyldu áfram vera hulin sjónum 
almennings, eins og greint hefur 
verið frá í Fréttablaðinu.

Guðný, dóttir Halldórs, telur 
þetta líklega gert til að vernda 
íslenska bandamenn Bandaríkj-
anna úr kalda stríðinu.

Skrifstofa forsetaframbjóð-
andans Baracks Obama hafði 
einnig athugað með aðgang að 
skjölunum fyrir hönd bandarísks 
fræðimanns en ekki orðið kápan 
úr því klæðinu.

Ráðherra hyggst bíða formlegs 
svars frá Bandaríkjunum áður en 
hann aðhefst frekar. 

   - kóþ

Beiðni ráðherra um aðgang að skjölum FBI um Halldór Laxness:

Neikvæð skilaboð frá sendiráðinu

HALLDÓR LAXNESS AÐ STÖRFUM 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkis-
ráðherra bað um að fjölskylda Halldórs 
fengi að skoða áratugagömul skjöl FBI 
um hann. Henni hafa borist óformleg 
viðbrögð og neikvæð. MYND/ÚR SAFNI

GUÐNÝ 
HALLDÓRSDÓTTIR

KÝPUR, AP  Demetris Christofias, 
nýkjörinn forseti Kýpur, hóf í gær 
viðræður um sameiningu gríska  
og tyrkneska hluta eyjarinnar við 
Mehemt Ali Talat, leiðtoga tyrk-
neska hlutans.

Vonast þeir til að binda enda á 
aðskilnað hlutanna tveggja sem 
hófst 1974 þegar íbúar gríska hlut-
ans vildu sameinast Grikklandi. 
„Nýr tími hefur runnið upp. Við 
ætlum að leysa vandamál Kýpur,“ 
sagði Talat. Á fundi sínum sam-
þykktu þeir að opna fyrir verslun-
argötuna Ledra Street þannig að 
fólk á báðum hluum eyjarinnar 
geti gengið að henni vísri. Hefur 
gatan löngum þótt táknræn fyrir 

skiptingu eyjarinnar. 
„Við ætlum að reyna allt sem við 

getum til að ná samkomulagi með 
hag allra Kýpurbúa að leiðarljósi 
eins fljótt og hægt er,“ sagði Chris-
tofias. Ætla leiðtogarnir tveir að 
hittast aftur eftir þrjá mánuði til 
að ræða málin enn frekar. 

Friðarviðræður á milli fylking-
anna tveggja hafa legið niðri frá 
2004 þegar íbúar gríska hlutans 
vildu ekki samþykkja friðaráætl-
un Sameinuðu þjóðanna sem tyrk-
neski hlutinn studdi.  - fb 

Viðræður hafnar um sameiningu gríska og tyrkneska hluta Kýpur:

Vilja enda áratuga aðskilnað

DEMETRIS CHRISTOFIAS Christofias von-
ast til að ljúka þriggja áratuga aðskilnaði 

gríska og tyrkneska hluta Kýpur.
NORDICPHOTOS/AFP

CHRISTOPHER  
SINCKLER

SAKAMÁL Einn maður var skotinn 
til bana og annar særðist alvar-
lega í árás sem átti sér stað við 
sporvagnastöð í Gautaborg. 
Umfangsmikil leit stóð í gær yfir 
að árásarmanninum sem talið er 
að sé á þrítugsaldri. Vitni sáu 
mannninn hlaupa af vettvangi 
með skammbyssu í hönd.

Að sögn lögreglu er talið að 
mennirnir þrír hafi ferðast með 
sama sporvagninum áður en 
skotunum var hleypt af á 
biðstöðinni. Ekkert er vitað um 
ástæðuna fyrir árásinni. Um 
fimmtíu til hundrað manns voru á 
torginu þegar skothríðin braust 
út.  - fb

Skotárás í Gautaborg:

Einn dó og 
annar særðist

KJÖRKASSINN



Gleðilega
páska

ferskt með fl ugi

20%
afsláttur
      við kassa

15%
afsláttur
      við kassa
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HJÁ VILDARFYRIRTÆKJUM
VISA OG ICELANDAIR
Handhafar Vildarkorts VISA og Icelandair safna 
Vildarpunktum hraðar með því að beina viðskiptum 
sínum til Vildarfyrirtækja Vildarklúbbsins. 
Frá 17. mars til 1. apríl fá þeir tvöfaldan afslátt í formi 
Vildarpunkta þegar þeir greiða með kortinu sínu.

Meðal Vildarfyrirtækjanna eru:
JÓN & ÓSKAR, úr- og skartgripaverslun, Laugavegi 61
JÓN & ÓSKAR, úr- og skartgripaverslun, Kringlunni
JÓN & ÓSKAR, úr- og skartgripaverslun, Smáralind
GULL & SILFUR, skartgripaverslun, Laugavegi 52
BÚSÁHÖLD, Kringlunni

TVÖFALDIR
VILDAR-

PUNKTAR
TIL 1. APRÍL

Vildarklúbbur

WWW.VILDARKLUBBUR.IS
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INDLAND, AP Nancy Pelosi, forseti 
fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, 
hitti Dalai Lama, andlegan leið-
toga Tíbetbúa, í höfuðstöðvum 
hans á Indlandi í gær. Varð hún 
þar með fyrsti háttsetti erlendi 
embættismaðurinn til að heim-
sækja hann síðan átökin í Tíbet 
brutust út í síðustu viku. „Ef frið-
arsinnar úti um allan heim mót-
mæla ekki framgangi Kínverja í 
Kína og Tíbet getum við alveg 
eins sleppt því að berjast fyrir 
mannréttindum annars staðar í 
heiminum,“ sagði Pelosi fyrir 
framar þúsundir Tíbeta sem fögn-
uðu henni ákaft. „Ástandið í Tíbet 
er áskorun fyrir samvisku heims-
byggðarinnar.“ Tók Pelosi fram 
að hún væri eingöngu að koma 
sinni eigin skoðun á framfæri en 
ekki skoðun Bandaríkjastjórnar.

Vill alþjóðlega rannsókn
Pelosi vill að alþjóðleg rannsókn 
verði gerð á atburðunum og vísar 
því á bug að Dalai Lama sé mað-
urinn á bak við átökin eins og Kín-
verjar hafa haldið fram. Telja 
þeir að Lama og stuðningsmenn 
hans hafi skipulagt atburðina til 
þess að varpa skugga á Ólympíu-
leikana í Peking í sumar og til að 

berjast fyrir sjálfstæði í leiðinni. 
„Ofbeldi kínversku ríkisstjórn-

arinnar kemur mér síður en svo á 
óvart,“ sagði Pelosi, sem hafði 
ákveðið að hitta Lama löngu áður 
en átökin brutust út. 

Lama var vitaskuld ánægður 
með stuðning Pelosi. „Ég bið fyrir 
talsmanni svo mikillar þjóðar, 
sem telst vera fremst í baráttunni 
fyrir frelsi, lýðræði og bræðra-
lagi,“ sagði hann. 

Margir hafa fallið
Mikið ofbeldi braust út í Lhasa, 
fornri höfuðborg Tíbets, í síðustu 
viku. Þúsundir kínverskra her-
manna söfnuðust þar saman til að 
stemma stigu við frekari átökum. 
Tíbetar segja að 99 manns hafi 
látist síðan mótmælin hófust en 
Kínverjar telja að aðeins sextán 
hafi fallið og yfir þrjú hundruð 
særst. Mótmæli hafa einnig átt 
sér stað víðar um heiminn, þar á 
meðal við hin ýmsu sendiráð Kín-
verja. 

Sú varð einmitt raunin hérlend-
is þegar mótmælandi skvetti 
rauðri málningu á tröppur kín-
verska sendiráðsins við Víðimel í 
Reykjavík á dögunum.   
 freyr@frettabladid.is

Vill aðgerðir 
gegn Kína
Nancy Pelosi gagnrýnir Kínverja fyrir harkalegar 
aðgerðir þeirra gegn tíbeskum mótmælendum. 
Hvetur hún almenning til að fordæma atburðina.

Í HEIMSÓKN Nancy Pelosi ræddi við Dalai Lama í höfuðstöðvum hans á Indlandi þar 
sem hann hefur verið í útlegð. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

SKIPULAGSMÁL Sex hundruð nýjar 
stúdentaíbúðir verða byggðar á 
næstu fjórum árum. Reykjavíkur-
borg undirritaði á miðvikudag 
samning við Félagsstofnun 
stúdenta og Stúdentaráð Háskóla 
Íslands, um að útvega Félags-
stofnun lóðir undir íbúðirnar.

Íbúðirnar verða aðallega í 
miðborginni eða í nágrenni 
hennar. Sérstaklega eru til 
athugunar svokallað Hlemmur 
plús-svæði, nágrenni Hverfisgötu, 
nágrenni hafnarsvæðisins og 
Vatnsmýrin. Sérstaklega verður 
tekið mið af þörfum stúdenta með 
fjölskyldur og samráð haft við 
fulltrúa stúdenta.  - sh

Reykjavíkurborg lofar lóðum:

600 íbúðir fyrir stúdenta

EFTIR UNDIRRITUNINA Björg Magn-
úsdóttir, formaður SHÍ, Ólafur F. 
Magnússon borgarstjóri, Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, formaður skipulagsráðs, 
og Guðrún Björnsdóttir framkvæmda-
stjóri FS.

AUSTURRÍKI, AP Brestir eru 
komnir í stjórnarsam-
starfið í Austurríki. 
Leiðtogar stjórnarflokk-
anna, Jafnaðarmanna-
flokksins og Þjóðar-
flokksins, áttu á 
miðvikudag með sér það 
sem austurrískir fjölmiðl-
ar kölluðu neyðarfund, 
ætlaðan til að bjarga 
stjórnarsamstarfinu frá 
því að springa. 

Jafnaðarmaðurinn 

Alfred Gusenbauer 
kanslari og íhaldsmaður-
inn Wilhelm Molterer 
varakanslari sögðu 
viðræðurnar hafa farið 
vel fram og þær myndu 
halda áfram eftir páska. 

Samskipti stjórnar-
flokkanna hafa spillst 
vegna ágreinings um 
ýmis mál að undanförnu, 
ekki síst hvenær 
áformaðar skattalækkan-
ir skulu taka gildi.  - aa

Brestir komnir í stjórnarsamstarfið í Austurríki: 

Samstarf í gjörgæslu

AFLRED 
GUSENBAUER



Tónlist beint í símann

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Tilboðspakki
Sony Ericsson W910i
og þráðlaus móttakari
Fullkominn Walkman tónlistarsími. 
Örþunnur sleðasími. 3G, EDGE, 1 GB 
minniskort. Fer á Netið með Vodafone 
live! Fæst í „Havana gold“ og svörtu. 

Tengdu móttakarann við hljóm- 
flutningstækin þín – heima eða í 
bílnum – og spilaðu tónlistina 
þráðlaust úr símanum í fullkomnum 
hljómgæðum!

44.900 kr.

Milljón lög til eignar í Vodafone tónlistarsímann þinn

Skráðu þig í tónlistarklúbbinn og fáðu tónlist á betra verði.

Komdu í næstu Vodafone verslun og kynntu þér tónlist í símann.
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Eldunartæki,
kælitæki,

og uppþvottavél
í eldhúsið þitt.

Sannarlega
góð hugmynd!

Eldunartæki,
kælitæki,
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Þú slærð í gegn
með Siemens

FERÐALAG 
ER ÞROSKANDI
FERMINGARGJÖF

FER
ER

GJAFABRÉFIÐ GILDIR SEM
GREIÐSLA UPP Í FLUGFAR

MEÐ ICELANDAIR

ÞÚ VELUR UPPHÆÐINA

ÞROSKANDI
RMINGARGJÖF
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+ Pantaðu fermingargjöfina 
   á icelandair.is/gjafabref

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi.

W W W. I C E L A N DA I R . I S
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VINNUMARKAÐUR Þórður Eric Hilm-
arsson, lögreglumaður hjá Útlend-
ingaeftirliti lögreglunnar, segir að 
Kínverjar hafi víða um heim verið 
staðnir að því að koma sér fyrir í 
einhverju landi og nota síðan aðra 
Kínverja sem ódýrt vinnuafl og 
jafnvel þræla frá heimalandi sínu. 

„Fjölskyldan í Kína selur fólkið 
sitt í ánauð og fær greiðslur eða 
umbun þegar viðkomandi er kom-
inn með stöðu í viðkomandi landi,“ 
segir hann. „Oft er fólk í ánauð 
vegna skulda í Kína,“ segir Þórður 
Eric. 

Lögreglan rannsakar nú meint 
lögbrot í tengslum við rekstur 
veitingastaðarins The Great Wall 

við Vesturgötu í Reykjavík og 
ætlar að taka sér tíma til þess. 
Þórður Eric segir að verið sé að 
skoða málið í samvinnu við Vinnu-
málastofnun og Matvís en verst að 

öðru leyti allra frétta af gangi 
mála. 

Fréttablaðið greindi frá því 
nýlega að Matvís hefði tekið tvo af 
fimm kínverskum starfsmönnum 
The Great Wall undir sinn vernd-
arvæng þar sem starfsmönnum 
staðarins hefði ekki verið greitt 
samkvæmt íslenskum kjarasamn-
ingum. 

Grunur léki á að starfsmennirn-
ir hefðu verið látnir sofa á veit-
ingastaðnum og að þeir hefðu 
komið til Íslands í gegnum mansal, 
að þeir hefðu greitt fyrir að fá að 
koma hingað til vinnu og að laun 
þeirra rynnu til vinnuveitenda og 
eða milligöngumanns.  - ghs

Grunur um að mansal hafi tengst rekstri veitingastaðarins The Great Wall:

Lögreglan rannsakar meint brot

Í RANNSÓKN Lögreglan rannsakar mál-
efni erlendra starfsmanna á The Great 
Wall. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

SVÍÞJÓÐ Morðingi sænsku 
konunnar Hönnu Bäcklund, sem 
fannst myrt á strönd í Phuket í 
Taílandi, hefur viðurkennt að 
hafa framið ódæðið. Hann stakk 
hana margsinnis með hnífi og er 
morðvopnið fundið. 

Morðinginn ætlaði að reyna að 
nauðga Hönnu en þar sem hún 
veitti svo kröftuga mótspyrnu 
stakk hann hana með hnífi, hefur 
sænska blaðið Aftonbladet eftir 
lögreglunni í Taílandi. Akkaradej 
Tankae, morðingi Hönnu, hefur 
beðið fjölskyldu hennar og 
sænsku þjóðina um fyrirgefn-
ingu.

 - ghs

Morð á Svía í Taílandi:

Morðingi biðst 
fyrirgefningar

FÍKNIEFNI Verð á fíkniefnum hefur 
lítið breyst undanfarin átta ár. 
Samkvæmt verðkönnun Samtaka 
áhugafólks um áfengis- og vímu-
efnavandann, SÁÁ, hefur gramm 
af kókaíni hækkað um rúm tvö 
prósent síðan árið 2000 og 
grammið af amfetamíni um sautj-
án prósent. Hass hefur hækkað 
mest í verði, eða um 26 prósent. E-
pillan er hins vegar um það bil 
helmingi ódýrari nú en hún var 
fyrir átta árum.

Til samanburðar hefur vísitala 

neysluverðs hækkað um 44 pró-
sent frá janúar árið 2000 til dags-
ins í dag. Verðlagsþróun fíkniefna 
hefur því verið nokkuð undir 
þróun vísitölu neysluverðs.

Verðkönnun SÁÁ er af augljós-
um ástæðum framkvæmd á óform-
legan hátt. Þar eru innritaðir sjúk-
lingar spurðir hvort þeir hafi 
keypt einhver fíkniefni síðastliðn-
ar tvær vikur og hvað þeir greiddu 
fyrir efnin. Allir sjúklingar sem 
hafa heilsu til taka þátt í könnun-
inni. - sþs

Verð á fíkniefnum samkvæmt könnun SÁÁ:

Fíkniefnaverð lítið 
breyst á átta árum

HASSPLÖNTUR Í HÖFÐATÚNI  Lögreglan fann umtalsvert magn af hassplöntum í 
Höfðatúni fyrir tveimur árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

PÁSKAPRÍMATI Górilla í dýragarð-
inum í Cincinatti í Bandaríkjunum 
heldur á körfu fullri af páskaeggjum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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„Það hefur verið nóg að gera hjá 
mér undanfarna daga. Ég er til 
dæmis tvisvar búin að fara á tón-
leika með hljómsveitinni Shadow 
Parade. Kærastinn 
minn spilar í þeirri 
hljómsveit. Í vik-
unni sá ég leikritið 
Kommúnan sem 
Vesturport sýnir í 
Borgarleikhúsinu. 
Á mánudaginn 
fékk ég gómsætt 
heimalagað sushi heima hjá vini 
mínum og svo hittumst við í stúd-
entafélaginu Kozmó á Kaffibarnum 
á miðvikudaginn. Ég þarf að vinna 
um páskana en hlakka til að fara til 
Ameríku snemma í apríl. Ég vona 
bara að krónan styrkist því það er 
nú algert brjálæði að hafa ástandið 
eins og það er í dag.“

Charlotte Ólöf Ferrier:
VONAR AÐ KRÓNAN 
STYRKIST

VIKA 7

DAGBÓK NÝRRA 
ÍSLENDINGA

„Páskafríið er kærkomið enda 
hefur verið nóg að gera í vinnu og 
námi,“ segir Algirdas sem vinn-
ur hjá Trefjum og nemur einnig 
heimasíðugerð. „Auðvitað sakna ég 

fjölskyldunnar í 
Litháen um allar 
stórhátíðir en það 
er ekkert við því 
að gera. Í Litháen 
á súkkulaði ekki 
jafn mikið upp á 
pallborðið og hér 
á Íslandi. Þar er 

venjan að mála á venjuleg hænuegg 
og það er með ólíkindum hvað 
sumir eru lagnir við það, það verða 
jafnvel til heil listaverk á eggjunum. 
Svo tekur hver sitt egg og skellir því í 
lófanum á egg náungans og sá sem 
er með sterkara egg, sem brotnar 
minna, hann á heppnina vísa. En 
hvað sem því líður þá erum við á 
Íslandi núna og því fáum við okkur 
súkkulaðiegg með börnunum.“

Algirdas Slapikas:
LISTAVERK Á EGGI

„Ég hef svo sem ekki mikið aðhafst 
síðustu daga enda er mikið að gera 
í vinnunni þar sem páskarnir eru 
að nálgast,“ segir Junphen. „Ég er 
því alveg dauðþreytt þegar ég kem 
heim á kvöldin 
og hef ekki einu 
sinni hreyft við 
saumavélinni,“ 
bætir hún við en 
undanfarnar vikur 
hefur hún verið 
að þreifa fyrir sér 
með fatahönnun. 
„Ég er ekki alveg búin að ákveða 
hvað ég ætla að gera um páskana 
nema hvað ég ætla að slaka á. 
Um síðustu helgi fór ég í bíltúr 
til Hveragerðis og fékk mér ís. Ég 
hafði sagt félögum mínum að mér 
þætti ís góður og var þá jafnan 
viðkvæðið að ég ætti að fara til 
Hveragerðis og smakka hann þar 
svo ég gerði það bara.“

Junphen Sriyoha:
MIKIL VINNA

„Ég er í fríi með kærustunni minni 
og við erum á Reykjarnesi á 
Vestfjörðum. Við ætlum að vera 
hérna í eina nótt, slaka á og fara 
í heitu pottana. Þetta er í fyrsta 

skipti sem ég kem 
á Reykjarnes en 
vinnufélagi minn 
mælti með því 
að við kæmum 
hingað til að 
slaka á. Ég vildi 
sýna kærustunni 
minni eitthvað af 

Vestfjörðum en margir vegir eru 
lokaðir svo þetta varð úr. Kærasta 
mín fer heim á sunnudaginn svo 
við verðum í Reykjavík um helgina. 
Við missum því miður af tónlistar-
hátíðinni Aldrei fór ég suður.“

Filipe Figueiredo:
Í HEITUM POTTI
Á REYKJARNESI

BYGGÐAMÁL Bæjaryfirvöld á Akranesi hyggjast 
byggja nýjan grunnskóla og leikskóla í bænum. 

Hinn 8. apríl verður sett á 
laggirnar teymi sem mun 
hafa umsjón með bygging-
unni. 

Gísli S. Einarsson bæjar-
stjóri segir að grunnskólinn 
muni rúma um 450 til 500 
nemendur. Fyrir eru tveir 
grunnskólar í bænum. Hann 
vonast til að fyrsti áfangi 
skólabygginganna verði til-
búinn haustið 2009. Þar að 
auki er nú verið að ljúka við 

byggingu annars leikskóla fyrir um 25 börn og 
mun hann opna nú í haust. 

„Hér hefur orðið alveg gríðarleg fólksfjölg-

un,“ segir hann. „Á síðasta ári fjölgaði okkur um 
400 manns og bara á þessu ári hefur okkur fjölg-
að um 75 manns.“ Hann segir þó þann fyrirvara 
vera á hugmyndum um nýjar skólabyggingar að 
í þær verður ráðist ef fólksfjölgunin verði með 
svipuðu móti og verið hefur. Hann segir flesta 
þeirra sem flytja upp á Skaga vera fjölskyldu-
fólk með nokkur börn og því sé þörfin fyrir nýju 
skólana verulega brýn.

„Hér eru einnig mörg ný sprotafyrirtæki að 
hasla sér völl. Má þar nefna Kjarnafisk en ef ég 
væri ekki að vestan myndi ég þora að segja að 
þeir framleiddu besta harðfisk í heimi,“ segir 
bæjarstjórinn glettinn. - jse

Íbúum Akranesi fjölgaði um 400 á síðasta ári og þegar hafa bæst við 70 íbúar það sem af er þessu ári:

Undirbúa byggingu nýs skóla á Skaganum

GÍSLI S. EINARSSON

AKRANES Bæjarstjóri segir fólksfjölgun á Akranesi gríð-
arlega svo þörf fyrir nýja grunn- og leikskóla sé orðin 

verulega brýn.
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Þessa dagana lesa margir 
nýjasta hefti tímaritsins 

Herðubreiðar, sem inniheldur 
umtalaðan palladóm um Styrmi 
Gunnarsson. Vegna dvalar norðan 
heiða hef ég enn ekki séð heftið en 
las hins vegar stuttan kafla úr 
dómnum sem birtur var á landsins 
besta netmiðli, Eyjunni, og vakti 
að vonum athygli. Þar er frásögn 
af því að núverandi ritstjóri 
Fréttablaðsins hafi orðið vitni að 
því á skrifstofu ritstjóra Morgun-
blaðsins þegar sá síðarnefndi 
gumaði af vitneskju sinni (í meintu 
símtali við Kristin Björnsson) um 
væntanlega húsleit lögreglunnar í 
Baugi sem síðan átti sér stað 
daginn eftir. 

Mér þótti þetta merkileg frétt en 
þó tóku aðrir miðlar ekki við sér. 
Kannski þykir það ekki lengur 
merkilegt að Styrmir Gunnarsson 
sé bendlaður við upphaf Baugs-
málsins. En kannski eru menn 
einfaldlega orðnir leiðir á þessu 
máli. Þeir hinir sömu ættu að 
hætta að lesa hér. 

Sjálfur sendi Styrmir frá sér 
tilkynningu í kjölfar Eyjufréttar. 
Þar sagði meðal annars: „Ég hef í 
dag borið mig saman við Þorstein 
Pálsson, ritstjóra Fréttablaðsins, 
og Kristin Björnsson, fyrrverandi 
forstjóra, um ofangreinda frétt. 
Hvorugur kannast við þessa 
frásögn og mátti ég hafa það eftir 
báðum.“

Sem kunnugt er hef ég lengi 
tengst með óbeinum hætti hinu 
fræga Baugsmáli. Skömmu eftir 
húsleit lögreglu ritaði ég grein í 
Morgunblaðið þar sem ég hélt því 
fram að háttsettir menn hefðu 
beinlínis sigað lögreglunni á 
fyrirtæki sem ekki var þeim að 
skapi. Mörgum þótti þetta frekleg 
kenning og fékk ég víða bágt fyrir. 
Í kjölfarið var ég uppnefndur 
ýmsum nöfnum sem öll áttu að 
undirstrika að nú hefði ég gengið 
fram í þágu stórfyrirtækis, ef ekki 
fyrir hreinar peningagreiðslur, en 
ekki verið einfaldlega að sinna 
heilagri skyldu rithöfunda, að 
benda á misnotkun valds. 

Segja má að ég hafi með þessum 
skrifum tekið vissa áhættu. Ég 
hafði engar sannanir í höndunum, 
og að auki gat ég engan veginn 
verið viss um sakleysi Baugs-
manna. Síðarnefnda atriðið var þó 
aukaatriði í málinu sem í mínum 
huga snerist fyrst og fremst um 
leikreglur í lýðræðissamfélagi. 
Segja má að ég hafi í raun lagt 
höfuð mitt að veði í þessu máli. Og 
á höggstokknum hefur það legið 
allar götur síðan, því enn í dag 
erum við engu nær, hvorki um 
upphaf málsins né sekt eða 
sakleysi Baugsmanna.

Ég bið lesendur að fyrirgefa að 
ég skuli blanda persónu minni í 
málið en staðreyndin er því miður 
sú að ég kippist alltaf við þegar 
nýjar upplýsingar berast um 
tildrög Baugsmálsins. Mér er ekki 
sama. Og okkur á ekki að vera 
sama. Við viljum ekki að landinu 
sé stjórnað af glæpagengi. Þess 
vegna er mikilvægt að við tölum 
hreint út, að við hlaupum ekki í 
felur með mikilvægar upplýsingar, 
jafnvel þótt það kosti okkur 
tímabundnar uppnefningar eða 
óþægindi í boðum. 

Nú er alltaf óþægilegt fyrir 
hvern mann að sjá birtar um sig 
„kjaftasögur“. Sjálfur lenti ég eitt 
sinn í því að vera kallaður á teppið 
í Stjórnarráðinu. Sú saga fór hratt 
um bæinn og rataði loks á prent. 
Mín fyrstu viðbrögð voru að neita 
henni. Kjánaleg viðbrögð, en 
kannski skiljanleg. Sá sem kjaftar 
frá tveggja manna tali getur 
auðveldlega gert sig að klögu-
skjóðu. Ég áttaði mig þó fljótt á því 
að þeir frægu almannahagsmunir 

kröfðust þess að ég staðfesti fund 
minn með forsætisráðherra. Þeir 
voru æðri trúnaðinum við tveggja 
manna tal.

Það sama á við hér. Hafi 
Þorsteinn Pálsson orðið vitni að 
vitneskju Styrmis Gunnarssonar 
um húsleit lögreglunnar í Baug 
áður en hún var gerð á hann 
hiklaust að segja frá því. Hér 
verður kurteisi við gamlan 
flokksfélaga að víkja. Hafi 
Þorsteinn hins vegar ekki orðið 
vitni að slíku á hann líka að segja 
frá því. Þegar þetta er skrifað, á 
miðvikudagsmorgni í dymbilviku, 
hefur hann hvorugt gert.

Okkur ber öllum skylda til að 
segja sannleikann um það 
þjóðfélag sem við byggjum. Heilsa 
þess veltur á því að við horfum 
ekki framhjá þeim illu veirum sem 
á það herja heldur göngum í að 
einangra þær. Heilög skylda hvers 
Íslendings er að segja en ekki 
þegja, búi hann yfir upplýsingum 
sem varða almannaheill, jafnvel 
þótt síðari kosturinn sé þægilegri, 
og jafnvel þótt sá fyrri þýði 
trúnaðarbrot við tveggja manna 
tal.

Ég skora á Þorstein Pálsson að 
segja okkur sannleikann í þessu 
máli. Með kveðju að norðan og von 
um gleðilega páska.

Til Þorsteins Pálssonar

Baugsmálið
HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG |

UMRÆÐAN
Efnahagsmál

Símtölum í hjálparsíma Rauða krossins 
hefur fjölgað til muna síðustu daga og 

vikur. Á línunni eru örvæntingarfullir 
skattgreiðendur sem óar við hrunadansi 
krónunnar. Ráðgjafarstofa um fjármál 
heimilanna fyllir nú alla viðtalstíma langt 
fram í tímann, þeir sem bíða eru skuld-
settir, ráðþrota og finnst þeir illa sviknir. 
„Í bankanum var mér sagt að það væri 
sniðugt að taka erlent bílalán...“ sagði einn reykvísk-
ur skuldari mér um daginn. „Myntkörfulán átti alls 
ekki að vera svo áhættusamt...“ sagði mér vaxtapínd-
ur nágranni og sagðist bera tugi þúsunda hærri 
greiðslubyrði en áætlað var. 

Er von að fólk spyrji sig. Fóru bankarnir of geyst? 
Réðu þeir fólki heilt? Geta landsmenn sér sjálfum um 
kennt? Spenntum við bogann of hátt?

 Eitt blasir við – við sitjum í súpunni með veikan 
gjaldmiðil, himinháa vexti og venjulega, dugmikla 
Íslendinga í verulegum vandræðum. Snúin staða og 
engar töfralausnir. Lausn til framtíðar er þó sannar-

lega innan seilingar. Stjórnvöld verða að 
sækja um aðild að Evrópusambandinu. 
Setja málið á dagskrá og hætta að berja 
höfðinu við steininn. Til framtíðar litið 
er aðild að Evrópusambandinu óumflýj-
anleg, bókhald heimilanna og fyrirtækj-
anna bíður þess ei bætur að við bíðum 
mikið lengur. 

Lausnin bíður okkar þó ekki handan 
við hornið, til þess er uppsafnaður vandi 
of mikill. Það þarf kjark til að takast á 
við hann og einhverjir þurfa að viður-
kenna að mistök voru gerð í hagstjórn-

inni. Stjórnvöld verða að horfa til framtíðar og ákveða 
næstu skref. Annar stjórnarflokkanna hefur lengi 
verið viss í sinni sök – hinn hummar málið fram af 
sér. En málið er á dagskrá – það er á dagskrá allra 
heimila og fyrirtækja, allra sjónvarps- og útvarps-
stöðva, allra saumaklúbba, allra heitra potta í öllum 
sundlaugum hringinn í kringum landið. Það er á dag-
skrá á kaffistofum allra vinnustaða nema þess sem 
stendur við Austurvöll. Framtíð Íslands er næst á 
dagskrá. Hana verður að ræða.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Næst á dagskrá 

ODDNÝ STURLUDÓTTIR

Tímaritsgrein sú sem Hallgrímur 
Helgason vitnar til og þar sem 
nafn mitt er nefnt er eftir nafnlaus-
an höfund. Hann birtir sögu án 
þess að geta heimilda. Var honum 
þó í lófa lagið að ganga úr skugga 
um sannleiksgildi hennar. Það 
gerði hann ekki. Trúverðugleika-
vandinn í þessu falli snýr þar af 
leiðandi að hinum nafnlausa 
höfundi. Eins og fram kemur í 
grein Hallgríms Helgasonar liggur 
svar mitt þegar fyrir opinberlega í 
athugasemd sem birtist á vefritinu 
Eyjunni. Það er alveg skýrt. Ég hef 
engu við það að bæta. 

 Þorsteinn Pálsson

Svar

H
run krónunnar hefur umfangsmiklar afleiðingar 
fyrir rekstur íslenskra heimila. Ljóst er að verð á 
innfluttri vöru hækkar umtalsvert. Einnig hækka 
afborganir af lánum í erlendri mynt en slík lán hvíla 
á stórum hluta bílaflota landsmanna. Auk þess hafa 

margir freistað þess að forðast verðtryggingu lána og háa vexti 
með því að taka húsnæðislán í erlendri mynt. Þá eru ótalin áhrif 
gengisfallsins á verðbólgu á afleiðingarnar af því.

Árvekni neytenda er alltaf mikilvæg og þá ekki síst á tímum 
eins og þessum. Strax og fréttist af miklu falli krónunnar á 
mánudag hófst skriða verðhækkana og allt stefnir í að hún muni 
ryðjast áfram af fullum þunga þegar páskahátíðin er afstaðin.

Hækkun verðs á innfluttri vöru í kjölfar gengislækkunar er 
óhjákvæmileg. Að sama skapi er hækkun verðs á vöru sem sann-
anlega er komin til landsins og greidd áður en krónan féll óþol-
andi og ætti ekki að líðast. 

Íslenskir neytendur þekkja óþægilega vel hversu hratt hækk-
un á eldsneytisverði úti í heimi skilar sér á dælurnar hér uppi 
á Íslandi. Sambandið milli þeirra hækkana er svo skilvirkt að 
útilokað má telja að hinn íslenski olíusali hafi greitt fyrir olíuna 
það verð sem til viðmiðunar er notað við hækkunina þegar hún 
tekur gildi. Þannig virðast olíufélögin nýta smugurnar til að auka 
hagnað sinn á bensínsölunni og fórnarlambið er neytandinn. Svo 
virðist sem einhverjir kaupmenn hafi beitt sama bragði í kjölfar 
gengisfallsins í því skyni að auka hagnað sinn í millibilsástandi.

Þegar verð á olíu lækkar úti í heimi skilar það sér iðulega 
seint og illa til íslenskra neytenda og jafnvel alls ekki. Sama 
máli gegnir um þróun verðs þegar krónan styrkist. Fá, ef nokk-
ur, dæmi eru þess að verð á erlendum vörum snarlækki í kjölfar 
þess að krónan tekur kipp upp á við.

Á tímum eins og nú kemur verulega til kasta þeirra sam-
taka og stofnana sem hafa það hlutverk að standa vörð um hag 
neytenda. Þá er bæði átt við Neytendasamtökin, samtök neyt-
endanna sjálfra, og opinber embætti sem gegna þessu hlutverki, 
talsmann neytenda og Neytendastofu. Ekki má heldur gleyma 
hlutverki fjölmiðla í virku aðhaldi.

Máttur þessara aðila verður þó alltaf veikur ef neytendurnir 
sjálfir taka ekki ábyrgð. Við þurfum að vera meðvitaðri um for-
sendur verðhækkana og sýna þá meðvitund í verki. 

Íslenskum neytendum er raunar margt betur gefið en að 
standa saman um að veita verslun og þjónustu aðhald. Til þess 
virðast þeir of úthaldslitlir og iðnir við að kaupa og borga bara 
fyrir það sem upp er sett.

Hrun krónunnar er svo sannarlega ekki leikur að tölum heldur 
bein skerðing á því fé sem hver og einn hefur milli handanna til 
að sinna nauðþurftum sínum og veita sér eitthvað umfram þær.

Aðhald og árvekni neytenda er því aldrei mikilvægara en á 
tímum sem þessum. 

Árvekni neytenda er brýn í 
kjölfar hruns krónunnar.

Oft var þörf en 
nú er nauðsyn

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Frábær Fermingargjöf
Þessi sér um að vekja þarft að fara framúr til að slökkva á henni!

MAGNAÐASTA VEKJARAKLUKKA 

ALLRA TÍMA

iRobot ehf.
Hólshraun 7, 220 Hfj. S. 555 2585  

Irobot.is

Fæst Hjá
Max
Og hjá 

Byggt og Búið
 í Smáralind og Kringlu.

Egill nafntogar
Birni Bjarnasyni, dóms- og kirkjumála-
ráðherra, finnst fjölmiðlamaðurinn 
Egill Helgason nafntoga (namedroppa) 
þar sem Egill segir frá því að hafa séð 
leikkonuna Vanessu Redgrave reykja 
í rauðri flíspeysu á flugvelli og síðar 
sjá rússneska auðkýfinginn Boris 
Berezovskí á sushi-stað. Hvaða 
fólk er það nú? Kannski að 
íslenskur almúgi hafi gaman 
af því að vita hvernig litum 
peysum gamlar enskar 
leikkonur klæðast þegar 
þær reykja en hafa þessir 
herramenn aldrei kíkt í 
miðbæ Reykjavíkur 
og hitt Björk eða 
Jónsa í Sigur 
Rós?

Björn í átt til Evrópu
Björn Bjarnason telur sig þurfa að 
útskýra nánar hvað fram fór milli 
hans og Sigmundar Ernis Rúnars-
sonar í þættinum Mannamáli síðasta 
sunnudag. Segist hann reyndar 
skemmta sér yfir hvað öðrum þyki 

fréttnæmast í viðtalinu við 
hann sjálfan þar sem 
hann ræddi meðal 
annars aðild Íslands 
að Evrópusamband-
inu. Sagði hann að 

aðildarviðræður þyrfti að 
undirbúa með „vegvísi“. 

Sjálfum finnst honum 
mikilvægast að 
vanda heima-
vinnuna en 
skilur ekki að 

mönnum þyki það tímamót að rætt 
sé um heimavinnu í því sambandi.

Össur með Birni
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra er einn þeirra sem túlkað hefur 
ummæli Björns. Á heimasíðu sinni 

segir Össur að ráðherrar af pólitískri 
hlaupstærð Björns Bjarnasonar 
leggi varla til að tíma og orku 
sé eytt í að búa til vegvísi um 
hvernig eigi að sækja um aðild 
að Evrópusambandinu, nema 

Björn telji vaxandi líkur á að 
það verði gert. Þeir eru 

saman í ríkisstjórn, 
Björn og Össur, er 
það ekki?

olav@frettabladid.is





 22. mars 2008  LAUGARDAGUR

B
irgitta Jónsdóttir er nafn sem flestir 
eru farnir að þekkja, enda hefur hún 
staðið 
fyrir 
áberandi 

mótmælaaðgerðum 
undanfarin ár, bæði 
vegna virkjanafram-
kvæmda við Kára-
hnjúka og nú í 
vikunni við sendiráð 
Kína í Reykjavík, 
vegna mannréttinda-
brota í Kínastjórnar í 
Tíbet. Birgitta er í 
senn hörkutól og 
mjúk sál. Hún á þrjú 
börn og eyðir sínum 
bestu stundum með 
þeim. Þá er Birgitta 
mikið náttúrubarn og 
hefur það sett mark 
sitt á baráttumál 
hennar undanfarin ár 
enda hefur hún 
staðið í stafni í 
mótmælum gegn 
framkvæmdum sem 
raska óspilltri 
náttúru Íslands. 

Vinir og samstarfs-
menn Birgittu sem 
Fréttablaðið ræddi 
við voru allir 
sammála um að hún 
væri mikil hugsjóna-
manneskja og legði 
sig alla í að berjast 
fyrir réttindum 
þeirra sem hefðu 
orðið fyrir óréttlæti, 
enda væri hún með 
stórt hjarta.

„Birgittu Jónsdótt-
ur þekki ég fyrst og 
fremst sem félags-
veru. Hún býr yfir 
mikilli og ríkri 
réttlætiskennd og er 
næm á fegurð, bæði í 
náttúrunni og 
mannlífinu. Þegar 
hún telur fegurðinni 
ógnað er henni að 
mæta,“ segir 
Ögmundur Jónasson, 
alþingismaður og 
formaður BSRB, um 
Birgittu Jónsdóttur 
vinkonu sína. 

„Birgitta er mjög 
opin og ótrúlega 
lífsglöð manneskja. 
Ef það er eitthvað 
sem vekur með henni 
reiði þá er það 
óréttlæti heimsins,“ 
segir Drífa Snædal, 
framkvæmdastýra 
Vinstri grænna, en 
hún vann um tíma 
með Birgittu. Bæði 
Drífa og Ögmundur 
eru sammála um að 
Birgitta sé mann-
eskja sem leggi 
lykkju á leið sína til 
að hjálpa öðrum og 
til að berjast gegn 
óréttlæti.

„Ef barist er fyrir 
góðum málstað er 
Birgitta Jónsdóttir 
skammt undan. Hún 
lætur sér ekki nægja 
að sitja á áhorfenda-
bekk heldur tekur 
hún frumkvæði. Ágætt dæmi þar um eru 
mótmæli til varnar mannréttindum í Tíbet sem 
hún skipulagði í vikunni. Þar voru engin stór 

félagasamtök á ferð heldur ein manneskja. Það 
væri óskandi að fleiri hennar líkar væru til,“ 

segir Ögmundur.
Vinir Birgittu segja 

hana hafa gott 
hjartalag og  að hún 
sé ein þeirra sem lifi 
eftir eigin lífsskoðun-
um. Haft er á orði að 
lítið rusl falli til frá 
heimili Birgittu þar 
sem hún nýti og 
endurnýti allt til 
fullnustu. Þetta segir 
Ögmundur að aðrir 
mættu taka sér til 
fyrirmyndar, enda 
finnist vart umhverf-
isvænni einstakling-
ur.

„Birgitta hefur 
varðveitt aðgerða-
sinnann í sér. Meðan 
aðrir láta sér nægja 
að blogga um hlutina 
fer Birgitta út á götu 
og talar við fólkið. 
Hún hefur trú á því 
sem hún tekur sér 
fyrir hendur og lætur 
mótvind ekki stöðva 
sig,“ segir Sigurður 
Harðarson, vinur 
Birgittu, oftast 
nefndur Siggi pönk. 
Hann segir Birgittu 
hafa ríkan húmor 
fyrir sjálfri sér. „Hún 
er ein þeirra sem vill 
gera heiminn að betri 
stað en veit að hún 
getur bara gert 
ákveðið mikið sjálf. 
Og það gerir hún.“

Siggi segir Birgittu 
ekki mjög skipulagða 
manneskju, enda séu 
skáld það sjaldnast. 
Hins vegar nýti hún 
tíma sinn vel og 
afkasti ótrúlega 
miklu.

Helga G. Óskars-
dóttir, myndlistar-
maður og vinkona 
Birgittu, segir að þar 
sé á ferðinni kona 
sem er falleg, jafnt 
utan sem innan.

„Hún er alveg 
gullfalleg og einstak-
lega myndræn. Ef ég 
ætti að lýsa henni í 
einni setningu þá 
myndi ég segja að 
hún sé skapandi 
hugsjónamanneskja. 
Oft hefur blásið á 
móti en Birgitta hefur 
alltaf komið niður á 
báða fætur. Hún er 
ótrúlega sterk og 
traust manneskja og 
hefur einstakt lag á 
að vinna úr erfiðum 
málum.“

Ögmundur segir að 
Birgittu sé margt til 
lista lagt. „Hún er 
skáldkona og henni er 
einstaklega vel lagið 
að hrífa aðra með 
sér.“ Hún hefur sent 
frá sér eina skáldsögu 
auk þess sem hún 
hefur fengist við 
þýðingar á erlendum 

ritverkum. Birgitta hefur mikla unun af því að 
sitja við skriftir og rímar það vel við þá miklu 
sköpunarþörf sem vinir hennar vitna um.

MAÐUR VIKUNNAR

Félagsvera með ríka 
réttlætiskennd

BIRGITTA JÓNSDÓTTIR

ÆVIÁGRIP
Birgitta Jónsdóttir fæddist í Reykjavík 17. apríl 1967. Hún 
ólst upp bæði í Þorlákshöfn og í Reykjavík. Móðir Birgittu 
var Bergþóra Árnadóttir trúbador. Birgitta útskrifaðist sem 
stúdent frá Menntaskólanum við Hamrahlíð og gaf í kjölfarið 
út sína fyrstu ljóðabók, rétt tvítug. Hún hefur búið víða 
um heim, meðal annars í Ástralíu, Bandaríkjunum, Nýja-
Sjálandi, Englandi og í Hollandi. Auk þess hefur hún búið 
víða á Norðurlöndunum. Hún hefur tekið þátt í og stjórnað 
fjölmörgum list- og menningarviðburðum, þar á meðal 
margmiðlunarhátíðinni Drápu sem var á dagskrá Listahá-
tíðar 1996 en þar var í fyrsta sinn myndefni sent beint út á 
vefinn á Íslandi. Birgitta hefur unnið ýmis störf, til dæmis í 
plötubúð, í frystihúsi, við umbrot og hönnun og starfar nú 
sem blaðamaður og grafískur hönnuður meðfram ritstörfum 
og útgáfu. Árið 2005 sendi Birgitta frá sér bókina Dagbók 
kameljónsins sem er skáldsaga í dagbókarformi og byggir á 
minningum hennar. Hún hefur einnig fengist við ljóðagerð 
og þýðingar svo fátt eitt sé nefnt.

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR
Birgitta hefur staðið framarlega í ýmsum mótmælaaðgerð-
um, meðal annars vegna framkvæmda við Kárahnjúka-
virkjun. Í vikunni skipulagði hún mótmæli við kínverska 
sendiráðið til að styðja frelsisbaráttu Tíbeta og vöktu þau 
mótmæli mikla athygli.

HVAÐ SEGIR HÚN?
„Utanríkisnefnd ætti að koma tafarlaust saman og krefjast 
þess að mannréttindasamtökum verði hleypt inn í Tíbet og 
að tafarlausri rannsókn verði komið á um hlutskipti þessa 
fólks sem var handtekið. Kínversk stjórnvöld hafa hótað 
þeim miskunnarleysi og við vitum öll hvað það þýðir: Lim-
lestingar, pyntingar og dauði.“

VISSIR ÞÚ...
Að Birgitta orti fyrsta ljóðið sitt með augnblýanti á bréfpoka 
í rútu á leið frá Reykjavík til Hveragerðis. Hún var þá í grunn-
skóla og bekkur hennar nýkominn úr starfskynningu í Vífil-
felli. Hún fann engin teikn um framtíð sína í hinum vélræna 
heimi iðnaðarins en hefur verið óstöðvandi í ljóðaskrifum 
allar götur síðan.

Ráðstefnustjóri: Kristbjörg Stephensen, borgarlögmaður

Dagskrá:
Kl. 13.15 Setning ráðstefnu. Kristján Möller samgönguráðherra

Kl. 13.30 Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis:
 Stjórnsýslueftirlit með sveitarfélögum - réttaröryggi eða ógn  
 við sjálfstæði sveitarfélaga?

Kl. 14.00 Sesselja Árnadóttir, lögfræðingur KPMG og höfundur  
 skýringarrits um sveitarstjórnarlögin:
 Ábyrgð sveitarstjórnarmanna, réttindi og skyldur, hefur  
 aukin dreifstýring hjá sveitarfélögum áhrif?

Kl. 14.30 Guðjón Bragason, lögfræðingur Sambands sveitarfélaga:
 “Er rammalöggjöf betri en miðstýring? – Sjálfsstjórnarsvið  
 sveitarfélaga skv. 4. gr. Evrópusáttmála um sjálfsstjórn   
 sveitarfélaga”

Kl. 15.00 Kaffihlé

Kl. 15.30 Trausti Fannar Valsson, lögfræðingur og doktorsnemi
 í sveitarstjórnarrétti: Heimild sveitarfélaga til að ákveða sér  
 afrakstur af fyrirtækjum sínum og stofnunum. 

Kl. 16.00 Inga Þöll Þórgnýsdóttir, bæjarlögmaður:
 Hver á að bera kostnað við rekstur máls fyrir stjórnvöldum?

Kl. 16.30 Ráðstefnuslit

 Aðgangur án endurgjalds  - allir velkomnir

 Ráðstefnan er styrkt af Verkefnasjóði Háskólans á Akureyri og  
EYÞING - Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum

Ráðstefna
um  sveitarstjórnarrétt
verður haldin á Hótel KEA, Akureyri 11. apríl, kl. 13.15

EYÞING
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Auglýsingasími

– Mest lesið
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.

BRÉF TIL BLAÐSINS

UMRÆÐAN 
Fídel Kastró

Fídel hefur ákveðið að 
gefa frá sér hásæti 

sitt á Kúbu eftir 49 ára 
feril. Búist er við að 
bróðir hans Raúl taki við 
völdum hans fyrst um 
sinn, uns samstaða næst 
um nýjan leiðtoga til 
framtíðar. Fyrst þá mun 
framtíð Kúbu verða 
mótuð. 

Fídel hefur alltaf verið klókur 
stjórnmálaleiðtogi. Hann veit að 
tími hans er kominn. Í stað þess 
að bíða þess að geispa golunni og 
láta framtíð eyjunnar í óþekktar 
hendur, kýs hann að standa upp, 
láta viðráðanlegan litla bróður 
sinn taka við og eiga þátt í að 
velja framtíðarleiðtogann og 
móta framtíðina áfram. Sam-
bærilegur atburður varð á 
Íslandi þegar Davíð dró sig í hlé 
vegna veikinda en færði sig yfir 
í Seðlabankann en hætti ekki að 
fullu.

Fídel ekki kommúnisti 
Nú hafa ýmsir pennar hægri 
manna, síðast Hannes sjálfur 
Hólmsteinn frjálshyggjupáfi, 
mokað skít á Kastró. Þeir eiga 
allir eitt sameiginlegt: Þeir skilja 
ekki forn og ný völd Kastrós. 
Vissulega ríkti einræði og mið-
stýring undir stjórnarháttum 
Fídels. Þótt Fídel hafi boðað 
nýjan sósíalisma, eins konar 
rómanskan-amerískan  sósíal-
isma, sem átti að breiðast um 
alla Rómönsku-Ameríku en mis-
tókst, aðallega fyrir íhlutun CIA 
og bandarískra stjórnvalda, var 
Kastró ekki fyrst og fremst 
kommúnískur leiðtogi. 

Eftir viðskiptabann Banda-
ríkjamanna 1960 hrakti Kennedy 
forseti Kúbumenn í fang Sovét-
manna. Því miður var það eina 
leiðin svo þjóðin kæmist lífs af. 

Um þá leið Fídels tókust 
menn mjög á um í for-
ystuliði valdhafa á 
Kúbu. Að venju varð 
stefna Fídels ofan á. 
Fídel var ekki kommún-
istaleiðtogi þótt hann 
væri sósíalisti sem 
hrakti spillta strengja-
brúðustjórn Bandaríkja-
manna frá völdum. 
Flestallir Kúbumenn 
fögnuðu falli Batista. 

Fídel var miklu heldur 
gamaldags El Caudillo; héraðs-
foringi sem gerir uppreisn gegn 
ríkjandi valdhafa (-höfum)  – 
einkum útlenskum – sem hafa 
sýnt alþýðunni yfirgang og misk-
unnarleysi. Dæmin um Caudillos 
í Rómönsku-Ameríku eru mörg; 

Sancho Panza, Zapata í Mexíkó , 
Juan  F. Quiraga  og Juan Manuel 
de Rosas í Argentínu. Í Paragvæ 
má nefna  José  Gaspar  Rodric 
de Francia. Þá má bæta við 
Gabriel García Morena í Ekvad-
or og Rafael Truillo í Dóminíska 
lýðveldinu. Allt voru þetta 19. 
aldar menn. Kastró var hins 
vegar uppi á 20. öld. Hann tók 
upp hefð sem hvergi var 
gleymd. 

Kúbverjar elskuðu Fídel
El Caudillo er einn af alþýðunni, 
eins konar föðurímynd, fyrst og 
fremst þjóðernissinnaður alþýðu-
foringi en pólitískur leiðtogi. Það 
var engin tilviljun að Fídel kaus að 
skarta herbúningi sínum og 
grænni húfu mest alla ævina. 

Hann púaði líka kúbanska vindla 
og sýndi þar með samstöðu með 
hinum kúbverska alþýðumanni. El 
Caudillo er yfirleitt dáður og elsk-
aður leiðtogi. Það var Fídel. Kúb-
verjar elskuðu og dáðu Fídel. 
Hann var faðir þjóðarinnar. Um 
leið bar hann neikvæðar hliðar El 
Caudillo: Einræðisherra og spillt-
ur á margan hátt. Hann uppfyllti 
formúlu fyrir El Caudillo á allan 
hátt. Los Caudillos fyrri tíma voru 
yfirleitt stjórnleysingjar sem 
hugsuðu um eigin hag. Fídel var 
hugsjónamaður sem bar hag þjóð-
ar sinnar fyrir brjósti. Hann var 
ekki stjórnleysingi heldur hneigð-
ist til sósíalisma. Og hann var elsk-
aður af þjóð sinni sem faðir Kúbu. 

Ég var á Kúbu fyrir rúmum 
tveimur árum og talaði við marga 

Kúbverja. Nær allir voru ósáttir 
við kerfið og hlutskipti sitt á eyj-
unni. En allir sem einn elskuðu 
þeir Fídel. „Hann barðist með 
okkur, hann henti Batista og Amer-
íkönunum út. Hann gaf okkur 
þjóðarstolt og sjálfstæði.“ Þegar 
ég spurði fólkið hvað tæki við eftir 
dauða Fídels var svarið: „Fidel 
vincerá!“ – „Fídel mun lifa!“ Dauði 
foringjans var óhugsandi. Þetta 
skilja íslenskir frjálshyggjumenn 
ekki. Fullir af Ameríkuást og 
kaldastríðsgalli hrækja þeir á 
eftir Fídel Kastró sem nú gengur 
frá valdastól sínum. En þeir átta 
sig ekki á því, að með því að 
hrækja á eftir El Caudillo, hrækja 
þeir á kúbönsku þjóðina.

Höfundur er rithöfundur. 

El Caudillo stígur niður

INGÓLFUR 
MARGEIRSSON

Álft segir skilið við hjólabát
Reynir Vilhjálmsson eðlisfræðingur 
skrifar:

Íslendingar eru slakir í landafræði. 
Meira að segja Fréttablaðið er þar 
engin undantekning. Hinn 19. mars 
er grein um svarta svaninn Petru sem 
hefur fengið sér annan elskhuga í 
staðinn fyrir hjólabátinn sem hún hefur 
verið með síðustu tvö árin. Gallinn 
við fréttina er að þessi saga átti sér 
ekki stað í Berlín, eins og sagt er í 
blaðinu, heldur í Münster í Westfalen. 
Heimaborg mín, Münster, er falleg borg 
vestast í Þýskalandi, nálægt landamær-
um Hollands. Íbúar í Münster eru álíka 
margir og á Íslandi öllu og borgin stærir 
sig af þriðja stærsta háskóla Þýskalands 
og af stórum dýragarði þar sem gestir 
geta gengið um allan garðinn undir 
þaki svo að þeir blotna ekki í regni. 
Þetta er mikilvægt því að í Münster 
rignir næstum jafn oft og í Reykjavík. 
Ástarsagan um svaninn og hjólabátinn 
fór um allan heim fyrir tveim árum. 
Fyrst héldu menn reyndar að svanurinn 
væri karl og nefndu hann Pétur. Þegar 
hið rétta kyn kom á daginn var nafninu 
breytt og þá þurfti báturinn náttúrlega 
að skipta um kyn líka. Ég er ekki frá því 
að margir hafi orðið fyrir vonbrigðum 
við þessa breytingu. Forstöðumaður 
dýragarðsins er afbragðs fagmaður en 
líka klókur í markaðssetningu. Sagan 
um svaninn Petru er ekki bara hugljúf 
heldur hefur hún fjölgað gestum 
dýragarðsins umtalsvert. Hvernig væri 
að við Reykvíkingar færum á stúfana og 
fyndum einhverja undurfagra sögu um 
fuglalífið á Reykjavíkurtjörn? 



UMRÆÐAN
Evrópumál

Andstæðingar ESB-inn-
göngu hamast margir 

hverjir á þeirri röksemd 
að Íslendingar muni glata 
sjálfstæðinu við inngöngu 
í ESB. En hvernig útskýra 
ESB-andstæðingar þá 
staðreynd að þau lönd í 
Mið- og Austur-Evrópu 
sem losnuðu undan járn-
hæl kommúnismans létu það verða 
forgangsverkefni að sækja um 
aðild að ESB? Pólland, Rúmenía, 
Búlgaría, Ungverjaland, Tékkland 
og Slóvakía eru nú öll aðildarríki 
ESB.

Fengu þessi nýfrjálsu ríki frels-
ið bara til þess eins að kasta því í 
burtu, „augnabliki“ síðar? Þessi 
lönd hafa sjaldan eða aldrei verið 
frjálsari en einmitt nú. Gott 
dæmi: Slóvenía, sem nú fer með 
formennsku í ESB, var árið 1991 
aðeins lýðveldi í Júgóslavíu 
kommúnismans, áður en það 
sagði sig úr ríkjasambandinu 
sama ár. Þá réðist Alþýðuher 
Júgóslavíu inn í Slóveníu og stóð 
þar yfir stríð í tíu daga. Því lauk 
með að Alþýðuherinn hraktist 
þaðan. Frá þeim tímapunkti hefur 
Slóvenía markvisst unnið sig inn í 
innsta kjarna ESB, en árið 2004 
gekk landið með formlegum hætti 
í ESB og NATO. Slóvenar gegna 
nú, eins og áður sagði, for-
mennsku í ESB. Þessi árangur á 
aðeins fjórum árum frá gildis-
töku aðildar! Íbúar Slóveníu eru 
um 2 milljónir og gjaldmiðill 
landsins er Evra.

Annað dæmi: Eystrasaltslöndin, 
sem öll voru undir járnhæl Sovét-
ríkjanna. Eftir að þau fengu frelsi 
frá þeim var stefnan sett á ESB. 
Eistland, Lettland og Litháen 
gengu öll í NATO og ESB sama ár, 
þ.e. 2004. Hagvöxtur og framþró-

un í þessum löndum er með 
mesta móti nú um stundir, 
þau einfaldlega blómstra.

Í Svíþjóð, sem gekk í 
ESB árið 1995, er það nán-
ast aðeins í Vinstriflokkn-
um (sem er arftaki Komm-
únistaflokksins) þar sem 
raddir, sem tala um mið-
stýringu frá Brussel, heyr-
ast. Nú heyrast einnig 
raddir frá sænska 
Umhverfisflokknum (til 
vinstri á hinum pólitíska 

skala) sem vilja kasta fyrir róða 
þeirri fyrri skoðun sinni að Sví-
þjóð beri að segja sig úr ESB. 
Maria Wetterstrand, annar leið-
toga flokksins, tilkynnti það fyrir 
skömmu að henni fyndist væn-
legra til árangurs að vera með í 
ESB. 

Á komandi áratugum verða 
umhverfismál einn mikilvægasti 
málaflokkurinn sem mannkynið 
glímir við. Hvaða áhrif og 
HVERNIG vilja Íslendingar og 
íslensk stjórnvöld hafa í þeim 
málaflokki (sem er þó aðeins einn 
af mörgum)? Er ekki sjálfstæði 
einmitt falið í því að geta valið að 
vera með í ESB sem fullgilt aðild-
arríki, sem hlustað er á og hefur 
eitthvað til málanna að leggja á 
réttum stöðum? Eða er betra að 
velja að vera nánast áhrifalaus í 
útjaðrinum? Og hvað „sjálfstæð-
isrök“ andstæðinga ESB-aðildar 
varðar, þá tel ég þau vera hriplek. 
Ísland hættir ekki að vera sjálf-
stætt land við inngöngu í ESB. 

Veröldin hefur breyst og það 
allverulega síðan Ísland fékk sjálf-
stæði. Aðstæður í alþjóðamálum 
eru gjörbreyttar, ekki síst eftir að 
Kalda stríðinu lauk. Er hægt að 
horfa framhjá þeim breytingum 
þegar fjallað er um stöðu Íslands í 
samfélagi þjóðanna og hvert skuli 
stefna?

 Höfundur er 
stjórnmálafræðingur.
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GUNNAR 
HÓLMSTEINN 
ÁRSÆLSSON

Hriplek rök gegn 
inngöngu í ESB

UMRÆÐAN
Heilbrigðismál

Tæpar tuttugu þúsund 
daglega kostar umönn-

un fólks með Alzheimer-
sjúkdóm á stofnun. 
Alzheimer er afbrigði 
elliglapa sem langt gengið 
gerir sjúklinginn ósjálf-
bjarga líkamlega og and-
lega. Útboðum til reksturs svona 
deildar var nýlega hafnað vegna 
kostnaðarauka miðað við gildandi 
fjárlög um 40 milljónir á ári. 

Verð að spyrja: Hvaða heilvita 
fólki dettur í hug þessi verðlagn-
ing? 20 þúsund á dag! Þessi þjón-
usta er ekki endilega hátækni en 
knýjandi nauðsyn og á henni vax-
andi þörf. Fyrir milljarð á ári væri 
hægt að reka almennilega einingu 

fyrir þetta fólk og aðstandendur, 
Grímseyjarferja og Laugavegur 4 
og 6. Aðrar borðliggjandi vantanir 
eru athvarf fyrir geðsjúka, rými 
fyrir aldraða og afkastameiri 
hjartaþræðingar. Ýmislegt fleira 
má nefna en þetta liggur fyrir.

Í nýju hátæknisjúkrahúsi er 
gert ráð fyrir einsmannsherbergj-
um, nettengingu, skjám og aðstöðu 
fyrir aðstandendur, allt í sam-
ræmi við kröfur nútímans. Þó er 
vart gert ráð fyrir langlegum í 
svo dýru rými, eða hvað? Nokk-
urra daga legu á að breyta í lúxus 
en fólki sem dvelja þarf langdvöl-
um eða ævilangt á vist eða stofn-

un er áfram gert að hír-
ast á 
fleirimannsherbergjum, 
án salernisaðstöðu eða 
jafnvel úti. Hverskonar 
flónska er í gangi?  Hvers 
vegna segir enginn neitt?

Það liggur í augum 
uppi að x milljarðar í 
órekandi hátæknisjúkra-
hús hefti verulega fram-
gang annarar aðkallandi 

þjónustu og reki hana jafnvel á 
gat. Einfalt væri að lyfta grettis-
taki strax með sértækum aðgerð-
um og setja upp perur í myrkvuðu 
herbergin en flóðlýsa ekki endur-
tekið þau sem ljómuð eru fyrir.  

Einn grunnvandi heilbrigðis-
þjónustu er launakjör aðhlynning-
arstétta og ljóst að nýtt gildismat 
þarf að koma til. Þegar núllfram-
lög flokksbarna með þingmenn í 
maganum er verðmetið á hálfa 
milljón á mánuði, samanborið við 
ekki einu sinni kvartmilljón á 
fulla vinnu aðhlynningarfólks, er 
ljóst að einhver er í myrkri. 

Stjórnmálamenn verða að end-
urnýja perur sínar, kveikja og 
lesa eigin vinnulýsingu. Þið eruð í 
umboði almennings og eigið að 
vinna að hans heill, þið eruð kosin 
í tiltekinn tíma og megið ekki gefa 
eða ráðskast með eigur þjóðarinn-
ar að vild og ótímabundið. 

Gumað er af sterkri stöðu ríkis-
sjóðs. Því er lag að endurmeta 
grunnþörf heilbrigðisþjónustunn-
ar, einnig framlag þeirra sem þar 
starfa. Samhliða taka svo til hend-
inni og hrista af herðum ríkisins 
þá hluti sem einkaframtakið gerir 
betur. Og einkaframtakið þarf 
ekki að hræðast nema náttúrlega 
hið opinbera leggi áfram allan 
sinn þunga í nýtt hátæknisjúkra-
hús. Þá mun skilja á milli Jóna.    

Höfundur er heilbrigðisstarfsmað-
ur á Ísafirði.

Sprungnar perur

LÝÐUR ÁRNASON 

Samfylkingin um land allt

ÞRIÐJUDAGUR 25. MARS 
Seyðisfjörður - Ferjuhúsið kl. 20
Frummælendur:
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra
Lúðvík Bergvinsson þingflokksformaður
Einar Már Sigurðarson þingmaður
Katrín Júlíusdóttir þingmaður

Garðabær - 
Garðaberg, Garðatorgi 7 kl. 20
Frummælendur:
Gunnar Svavarsson þingmaður
Árni Páll Árnason þingmaður
Helgi Hjörvar þingmaður
Valgerður Bjarnadóttir varaþingmaður

Akranes - 
Fjölbrautaskóli Vesturlands kl. 20                              
Frummælendur:
Kristján L. Möller samgönguráðherra
Guðbjartur Hannesson þingmaður
Karl V. Matthíasson þingmaður
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir þingmaður
Anna Pála Sverrisdóttir formaður Ungra jafn-
aðarmanna

MIÐVIKUDAGUR 26. MARS
Seltjarnarnes - 
Félagsheimili Seltjarnarness kl. 20     
Frummælendur:
Jóhanna Sigurðardóttir félags- og trygginga-
málaráðherra
Ágúst Ólafur Ágústsson varaformaður
Árni Páll Árnason þingmaður
Anna Pála Sverrisdóttir formaður Ungra
jafnaðarmanna
Á fundinum verður m.a. rætt um hjúkrunar-
heimili á Seltjarnarnesi

Grundarfjörður - Hótel Framnes kl. 20
Frummælendur
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra
Guðbjartur Hannesson þingmaður
Karl V. Matthíasson þingmaður
Anna Kristín Gunnarsdóttir varaþingmaður

Nánari upplýsingar á vef Samfylkingarinnar: www.xs.is

Reykjavík - Grand Hótel kl. 20
Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu          
Frummælendur:
Kristján L. Möller samgönguráðherra
Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi
Helgi Hjörvar þingmaður
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir þingmaður
Guðlaugur Kr. Jörundsson - Ungir jafnaðar-
menn í Reykjavík 

FIMMTUDAGUR 27. MARS
Reykjavík - Hallveigarstíg 1 kl. 20
Konur og loftslagsbreytingar 
- týndi hlekkurinn?
Frummælendur:
Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra
Helgi Hjörvar þingmaður
Katrín Júlíusdóttir þingmaður

Siglufjörður  Bíókaffi kl. 20
Frummælendur:
Kristján L. Möller samgönguráðherra
Einar Már Sigurðarson þingmaður
Ágúst Ólafur Ágústsson varaformaður
Lára Stefánsdóttir varaþingmaður

Hvolsvöllur - Hliðarenda kl. 20
Frummælendur:
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra
Lúðvík Bergvinsson þingflokksformaður
Gunnar Svavarsson þingmaður
Guðný Hrund Karlsdóttir varaþingmaður

SUNNUDAGUR 30. MARS
Flokkstjórnarfundur Samfylkingarinnar 
á Hótel Sögu kl. 13-16.
Málefnanefndir og verkalýðsmálaráð funda á 
Hótel Sögu Súlnasal frá kl. 10-12.

Allir velkomnir!

Það liggur í augum uppi að 
x milljarðar í órekandi há-
tæknisjúkrahús hefti verulega 
framgang annarrar aðkallandi 
þjónustu og reki hana jafnvel 
á gat. 

SPOTTIÐ



Kópavogi:
Dalvegi
Engihjalla
Hjallabrekku

Garðabæ:
Lyngási

Hafnarfirði:
Melabraut
Staðarbergi

Keflavík:
Hafnargötu
Leifsstöð komusal

Akureyri:
Hafnarstræti
Kaupangi

Reykjavík:
Arnarbakka
Austurstræti
Barónsstíg
Borgartúni
Hjarðarhaga
Langarima
Laugalæk
Lágmúla
Seljavegi
Sporhömrum

Það er opið allan
sólarhringinn
alla páskahelgina





MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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Konurödd og 
einmanaleiki

FÖSTUDAGUR, 14. MARS.
Á hverjum degi sakna ég konunnar 
minnar, barnabarnanna, strákanna 
minna, og vina minna, vinkvenna, 
vinnufélaga og nágranna. Nú sé ég 
fyrir endann á útivistinni. Á 
fimmtudaginn, skírdag, legg ég af 
stað heim til Íslands. Ég er búinn að 
vera einsetumaður hérna í Prag í 
hátt í tvo mánuði.

Stundum sakna ég þó konunnar 
minnar svo mikið að áður en ég veit 
af er ég búinn að hringja  í hana 
alveg að ástæðulausu, eins og í 
morgun. Tilgangurinn er enginn 
annar en að heyra röddina hennar.

„Halló,“ segir hún þegar frú Sól-
veig er loksins búin að grafa gems-
ann úr pússi sínu.

„Hvar ertu?“ segi ég. 
„Ég er í Europris að athuga hvort 

ég finn hérna kerti fyrir páskana.“
„Segðu eitthvað meira,“segi ég.
„Af hverju ertu að hringja?“ spyr 

hún þá. „Er ekki allt í lagi?“
„Bara til að heyra í þér röddina,“ 

segi ég. 
Þá hlær hún og segir: „Röddin í 

mér er bara svona.“
„Já, ég er voða feginn að hún 

skuli vera svona,“ segi ég. „Heyri 
ég ekki í þér í kvöld á skæpinu?“

„Jú, jú,“ segir hún. „Bara eins og 
venjulega.“

Og svo geng ég glaður að mínu 
verki og frú Sólveig heldur áfram 
að leita að páskaskreytingum í Euro-
pris og hristir höfuðið yfir að eiga 
svona einkennilegan mann.

Tölvupóstur lekur út 
af ríkisstjórnarfundi

MÁNUDAGUR, 17. MARS.

Ég fékk heilmikla launalækkun í 
morgun. Krónan veiktist um 6% og 
síðan hún var við hvað besta heilsu 
í fyrrasumar hefur hún lækkað 
25%. 

Mér sýnist að efnahagsmálum 
þjóðarinnar sé stjórnað af mönnum 
sem hafa ekki hundsvit á efnahags-
málum.

Sem rithöfundur fæ ég greidd 
vinnulaun fyrir árið 2007 á árinu 
2008 – án vaxta og verðtryggingar. 
Þetta eru langbestu rekstrarlán 
sem bókaútgefendum standa til 
boða. Ókeypis rekstrarfé.

 Af misgripum hefur lent inni í 
tölvunni minni einhver tölvupóstur 
frá einhverri Jósefínu til einhvers 
innmúraðs stráks á Mogganum þar 
sem getur að líta það sem talað var 
á ríkissstjórnarfundinum í morg-
un:

- Hey, strákar, nú er allt í pati. 
- Konan mín segir að það sé að 

koma kreppa.
- Hvað er fjármálaráðherrann að 

gera núna? 
- Hann er eiginlega alveg hættur 

botna í fjármálunum og farinn að 
skipa héraðsdómara í staðinn. Það 
minnir hann á hrútasýningar.

- Hvað er Bíbí að gera?
- Hann er að skoða rafbyssur?
- Hvað er Össur að gera?
- Hann er að skoða jarðhita á 

Súmötru á daginn og svo bloggar 
hann á nóttinni.

- Hvað er utanríkisráðherrann að 
gera? 

- Hún er í Afganistan að máta 
kvenfatnað og tala fyrir friði.

- Hvað er seðlabankastjórinn að 
gera?

- Hann er að reyna að girða upp 

um stuttbuxnadeildina og hækka 
vexti.

- Af hverju er engin stóriðju-
framkvæmd í gangi? Drífum í 
þessu.

-  En hvað með umhverfismálin?
-  Já, hvað með þau?
- Ég meina eiginlega hvað með 

umhverfisráðherrann?
- Já, hvað með hana. Ég veit ekki 

betur en það standi sprenglært 
kvenfólk í röðum og jafnvel karl-
menn sem gætu vel hugsað sér að 
verða umhverfisráðherrar þótt 
þeir þurfi að samþykkja smástór-
iðju annað slagið. Það eru ekki allt-
af jólin.

- Ókei. En þeir eru með eitthvað 
vaxtamúður í Seðlabankanum.

- Þjónar Seðlabankinn einhverj-
um tilgangi nema sem verndaður 
vinnustaður?

- Nei. Ekki svo ég viti.
- Það heyrir þá undir heilbrigðis-

ráðherrann en ekki mig að láta geð-
lækna gera úttekt á Seðlabankan-
um og loka svo sjoppunni. Og svo 
vil ég ekki heyra neitt röfl um þetta 
meira. Ég þarf að skreppa til 
útlandsins á morgun til hitta John 
Cleese og sannfæra útlendinga um 

að íslensku bankarnir séu pottþétt-
ir.

- Svo er víst blaðamannafundur 
núna á eftir og þá verða allir að 
vera samtaka um að segja að það 
þurfi ekkert að gera og enginn að 
gera neitt eða fikta í neinu og allir 
að fara bara varlega. Ókei?

- Yessssirí! Ókídókí. Fáum við þá 
að halda áfram að vera ráðherrar?

- Bara vera kúl og pirraðir, þá 
þreytast þessir guttar á að spyrja, 
enda fer þetta allt einhvern veginn. 
Treystið mér. Ég er búinn að vera 
innilokaður í ráðuneytum síðan ég 
var barn. Og í ráðuneytum fer allt 
einhvern veginn að lokum og ef 
maður gerir ekki neitt verður 
manni ekki kennt um það.

- Og Össur þú heldur grjótheldur 
kjafti.

Fundi slitið.

Á heimleið

FIMMTUDAGUR, 20. MARS. 

Fór snemma á fætur. Pakkaði niður. 
Tek leigubíl klukkan hálfellefu út á 
flugvöll, til Kaupmannahafnar og 
þaðan heim, kem um miðnætti. Í 

dag er dagur franskrar tungu og ég 
er að stauta í bók á frönsku. 

Fyrsta takmarkið mitt þegar ég 
byrjaði að læra frönsku fyrir rúmu 
ári var að verða sæmilega læs. 
Næsta takmark er að verða orðinn 
þokkalega frönskumælandi áður en 
árinu 2009 lýkur. Þá langar mig líka 
til að geta verið farinn að bjarga 
mér á kínversku. 

Það er svo margt fróðlegt og 
spennandi að ævin er fullstutt til að 
gera því öllu verðug skil.

Hér lýkur sem sagt dagbókar-
færslum þessa vikuna, en svo að 
lesendur mínir sjái að ég hef ekki 
verið alveg aðgerðarlaus í Prag 
undanfarnar vikur langar mig að 
leyfa þeim að lesa uppkast að fyrsta 
kaflanum í nýju bókinni minni. 
Bókin heitir 

BRÆÐUR OG SYSTUR 
- DJELEM, DJELEM!
og er skáldsaga um glæp. Sögu-

efnið eru nýbúar á Íslandi, innflytj-
endur og rasismi. Og uppkastið að 
fyrsta kaflanum sem hér fer á eftir 
heitir:

Eldur af himnum
Eldurinn sem umlukti fólkið kom 

af himnum ofan. 
Það sá Mummi leigubílstjóri með 

sínum eigin augum. 
Þetta var fyrsta kraftaverkið 

sem Mummi hafði séð á ævi sinni. 
Það kom honum gersamlega í opna 
skjöldu. Hann var 36 ára gamall 
leigubílstjóri í Reykjavík og hét 
fullu nafni Mohamet Ben Salah 
Khelifi, alltaf kallaður Mummi. 
Hann var fæddur í Túnis en hafði 
búið á Íslandi í 14 ár og var íslensk-
ur ríkisborgari.

Ekkert var fjær huga hans á 
þessari stundu, á venjulegu fimmtu-
dagskvöldi í snjómuggu og tregum 
viðskiptum, en að Guð  væri í þann 
veginn að birtast bílstjóra númer 
80 af stöðinni og sýna honum 
kraftaverk.

Og ekkert smá kraftaverk –- 
heldur kraftaverk af þessari stærð-
argráðu?

Ljúf er sú rödd sem rekka dregur föðurtúna til
Í dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um konurödd og einmanaleika, heimkomu úr útlegðinni, ráðherrastóla í pólitískum einangrunar-
búðum, myndarlega launalækkun og loks eru birtir tölvupóstar Jósefínu sem svipta innmúraðri hulunni af síðasta ríkisstjórnarfundi.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar
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Mummi átti íslenska konu og 
íslensk börn og talaði góða íslensku 
og hrafl í nokkrum öðrum tungu-
málum eins og ensku, þýsku, 
spænsku og frönsku sem hann hafði 
lagt sig eftir að læra til að geta betur 
sinn starfi sínu og viðskiptavinum.

Móðurmál sitt, arabísku, notaði 
hann sjaldan, en þegar hann sá 
blossann út um bílgluggann varð 
honum að orði: Naron mina essama! 
Eldur af himnum! Og svo varð 
honum á að blóta: „Naron hamraa! 
Hvert í sótrautt helvíti?“ Naron 
merkir nefnilega bæði eldur og víti 
á arabísku.

Hvaðan af himnum eldurinn kom 
nákvæmlega gat hann ekki sagt til 
um því að hann sat vinstra megin í 
bílnum og var að fylgjast með far-
þegum sínum nálgast út um hægri 
hliðargugga. Klukkan 11.21 hafði 
verið beðið um leigubíl að Sjávar-
kjallaranum neðst á Vesturgötunni. 
Mohamet Ben Salah Khelifi kallað-
ur Mummi var að skila af sér far-
þega á Bárugötu 3 og var kominn á 
staðinn kl. 11.23.

Hann lagði bílnum við gangstétt-
ina og setti parkljósin á svo að aðrir 
ökumenn hefðu rænu á að sveigja 
framhjá honum í stað þess að mynda 
heiladauða biðrauð fyrir aftan hann. 
Annars var lítil umferð og heila-
dauðu bílstjórarnir flestir komnir 
heim til sínu fyrir löngu og farnir að 
horfa á sjónvarpið eða gera það sem 
heiladautt fólk gerir þegar það er 
ekki að þvælast fyrir í umferðinni.

Það var fimmtudagskvöld og 
fremur lítið að gera. Eftir þennan 
túr var Mummi að hugsa um að 
drífa sig heim og hætta í kvöldhark-
inu í þessum dauða bæ sem leit út 
eins og liðið lík á virkum dögum en 
breyttist í ærsladraug um helgar.

Ennþá snjóaði.
Mummi setti gjaldmælinn í gang. 

Hann var mættur eins og um hafði 
verið beðið og það var ekki hans 
mál þótt farþegar geti verið lengi 
að kveðja og þakka fyrir eða gera 
upp reikninga áður en einhver man 
eftir því að fyrir utan stendur leigu-
bíll og bíður eftir manni.

Hann þurfti þó ekki að bíða lengi 
að þessu sinni. 

Glerdyrnar á Sjávarkjallaranum 
opnuðust og út komu þrjár mann-
eskjur. Tveir karlar og ein kona. 
Virtust vera lítið drukkin. Senni-
lega viðskiptakvöldverður á kostn-
að einhvers fyrirtæki. 

Reykjavík er ekki stór borg og 
Mummi var mannglöggur og hafði 
áhuga á fólki. Hann rýndi út í kaf-
aldið og reyndi að bera kennsl á far-
þegana.

Þetta voru tveir karlar og ein 
kona.

Annar karlmaðurinn fór fyrir 
hópnum, veifaði til Mumma, þegar 
hann sá bílinn og benti félögum 
sínum á að þarna væri leigubifreið-
in mætt og biði.

Mummi sem var glöggur að sjá út 
aðstæður ályktaði svo að staki mað-
urinn væri gestur eða gestgjafi 
hinna tveggja sem væru hjón og 
væru nú upp á kant að hætti hjóna 
sem hafa gert drykkjarföngum 
ótæpileg skil. 

Gestgjafinn sneri sér að hjónun-
um og talaði eitthvað við þau. 
Mummi heyrði ekki orðaskil en þau 
nálguðust bílinn. Það var komið að 
Mumma að taka ákvörðun um hvort 
hann ætlaði að stíga út úr bílnum og 
opna dyrnar fyrir farþegana. 

Þétt hundslappadrífan var ekki 
árennileg. Þar að auk sýndist honum 
um Íslendinga að ræða og þar með 
takmarkaða von um þjóðfé nema 
þeir væru þeim mun drukknari. 
Honum sýndist þetta fólk ekki nógu 
mikið ölvað til að vera örlátt. Hann 
sat sem fastast. 

Fólk verður bara að skilja að 
maður rýkur ekki léttklæddur út úr 
upphituðum bíl út í kafaldsbyl og 
sex stiga frosti til að sýna góða 
þjónustu.

Kraftaverkið kom þegar sá sem 
gekk afturábak á undan hinum 
tveimur átti svo sem fjóra, fimm 
metra ófarna.

Fyrst fann Mohamet að eitthvað 
eins og vindhviða skall á bílnum. 
Svo varð allt bjart. Stór logandi eld-
hnöttur umlukti fólkið sem gekk í 
áttina til hans. Eldhnötturinn dróst 
saman og hvarf og eftir stóðu þrjár 
manneskjur í ljósum logum. Konan 
sneri sér við, hélt hugsanlega að 
sprenging hefði orðið í veitingahús-
inu en þar var allt með kyrrum kjör-
um. Á sömu andrá kom önnur eld-
súla að ofan og umlukti konuna, 

lengi, lengi, og hann sá rétt móta 
fyrir henni inni í skjannabirtunni.

Maður konunnar henti sér niður í 
snjóinn og tók að velta sér. Hann 
hljóðaði ákaft og veinin í honum 
skáru í eyrun svo að Mummi skrúf-
aði upp rúðuna eins og ósjálfrátt. 
Þar sem maðurinn lá á bakinu og 
jós yfir sig snjó með höndunum 
myndaðist skyndilega þykk elds-
súla yfir honum og dugði til að 
binda enda á hreyfingar hans. 
Fætur hans hættu að kippast til.

Sá sem fremstur fór stóð í ljósum 
loga og sneri baki að bílnum og 
horfði á eldinn gleypa félaga sína. 
Skyndilega sá Mummi út um 
bíl gluggann að hinn væntanlegi far-
þegi hafði snúist á hæli og stefndi 
nú í áttina að leigubílnum. Hann fór 
hægt yfir. Föt hans og hár stóðu í 
ljósum logum og þegar hann kom 
nær bílnum sá Mummi að andlit 
mannsins logaði líka.

Mummi var skelfingu lostinn og 
studdi með fingri á hnapp sem læsti 

hurðum bílsins. Það mátti ekki 
seinna vera því að nú kastaði þessi 
brennandi mannslíkami sér á bílinn 
og tók að fálma eftir hurðarhúnin-
um um leið og eldhnöttur kom af 
himnum og umlukti hann og bílinn 
sem Mummi hafði fengið úr þrjú 
hundruð þúsund króna sprautun 
fyrir tæpum mánuði frá kunningja 
sínum á Eyrarbakka og skuldaði 
ennþá fimmtíu þúsund. 

Það var þó ekki lakkið á bílnum 
sem Mummi hafði mestar áhyggjur 
af á þessari stundu heldur sú hugs-
un að umlukinn þessu eldhafi myndi 
bíllinn springa í loft upp innan fárra 
augnablika.

„Inni saamout nuna!“ hugsaði 
hann. „Ya, Ilahi. Hérna dey ég. Guð 
minn góður!“

Hann aftengdi því læsingarnar 
og dró djúpt að sér andann. Opnaði 
síðan bílstjórahurðina og lét sig 
falla út úr bílnum. Hann var feitlag-
inn og kom illa niður á vinstri hand-
legg en lét sársaukann ekki á sig fá 

heldur velti sér eftir blautum og 
skítugum krapasnjó á götunni í átt 
frá bílnum.

Hann sá að enn einn eldhnöttur 
var á leiðinni af himnum og virtist 
stefna á hann. Mummi lagðist á 
grúfu í snjóinn og kreisti aftur 
augun. Hann fann heitan gust leika 
um sig og sneri höfðinu og leit til 
baka. Nú var sjónsviðið víðara en út 
um farþegagluggann á bílnum. 

Uppi á Geysishúsinu stóð svört 
vera, engill eða djöfull, með fram-
réttar hendur og fram af höndunum 
gengu eldhnettir og logar. Á bakinu 
hafði þessi vera svarta vængi og 
Mummi var viss um að hún mundi á 
hverri stundu hefja sig til flugs og 
koma sér í betra færi til að ljúka 
þeirri tortímingu sem hún hafði 
byrjað á fyrir fáeinum sekúndum. 

Hann kreisti aftur augun og taut-
aði á íslensku „Guð, Guð, Guð“ og 
„Ya, Ilahi“ og reyndi að rifja upp 
einhverja bæn á íslensku eða arab-
ísku en mundi ekkert nema byrjun-

ina á þjóðsöngnum „Ó, Guð vors 
lands, ó, lands vors Guð,“ sem hann 
hafði aldrei skilið en endurtók í 
belg og biðu þar sem hann lá og beið 
dauða síns. 

Mummi mundi ekki ýkjamargt úr 
Kóraninum en hann rámaði þó í það 
að Guð hefði látið eldi rigna yfir 
borgirnar Sódómu og Gómorru ein-
hvern tímann endur fyrir löngu því 
að íbúarnir tilbáðu marga guði og 
neituðu því að samkynhneigð væri 
viðurstyggð. 

Nú fannst Mumma nokkuð aug-
ljóst að Reykvíkingum hefði tekist 
að ganga ennþá lengra fram af Guði 
en hinum gjálífu íbúum Sódómu og 
Gómorru tókst á sinni tíð. 

Það heyrðist í sírenum í fjarska. 
Einhver hafði greinilega hringt í 
lögreglu og slökkvilið. 

Það var ekkert minnst á lögreglu 
og slökkvilið í Kóraninum en svo 
ógnvekjandi voru sírenuhljóðin að 
Svarti engillinn hafði látið sig 
hverfa.
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MERKISATBURÐIR
1867 Borgarnes við Brákarpoll 

verður löggiltur verslunar-
staður. 

1882 Bandaríkjaþing bannar 
fjölkvæni. 

1888 Enska knattspyrnudeildin 
er stofnuð. 

1962 Frystihúsið við Fífu-
hvammsveg í Kópavogi 
brennur ásamt vélakosti.

1963 Rafgeymaverksmiðjan 
Pólar í Reykjavík skemm-
ist af eldi.

1972 Áhöfn vélbátsins Venusar 
uppgötvar að Geirfugla-
drangur er horfinn. Hann 
var um 10 metra hár og 
einn grunnlínupunkta 
landhelginnar.

1993 Intel setur fyrsta Pentium-
örgjörvann á markað. 

SKÁLDIÐ GÖTHE 
ANDAÐIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1832. 

„Þegar þú hefur öðlast trú á 
mátt þinn og megin eru þér allir 

vegir færir í lífinu. „

Johann Wolfgang von Göthe var 
þýskur rithöfundur, vísindamað-

ur og heimspekingur. Hann skrifaði 
meðal annars leikritið Fást.

Þennan dag fyrir ári síðan 
höfðu Sameinuðu þjóðirn-
ar ákveðið að baráttan gegn 
vatnsskorti í heiminum yrði 
þema dagsins. Þar með 
fylgdu samtökin eftir þús-
aldarmarkmiðum sínum um 
að auka lífsgæði íbúa í verst 
settu ríkjum heims, meðal 
annars með auknu aðgengi 
að hreinu vatni. Þessi dagur 
í fyrra var helgaður þessum 
göfugu áformum víða um 
heim og meðal annars hér 
á landi. Samorka stóð fyrir 
ráðstefnu í Orkuveituhúsinu 
í samstarfi við íslenska aðila 
í þróunaraðstoð og Eiríkur 
Bogason, framkvæmdastjóri 

Samorku afhenti Jónasi Þ. 
Þórissyni framkvæmdastjóra 
Hjálparstarfs kirkjunnar 
styrk sem nam kostnaði við 
gerð fjögurra brunna. Þeir 
munu auðvelda allt að fjög-
ur þúsund manns í Afríku 
aðgengi að hreinu neyslu-
vatni. 

Íslendingar eru ríkir af 
hreinu vatni og hafa síst 
yfir nokkru að kvarta í þeim 
efnum. Íslensk þróunarað-
stoð hefur líka oft beinst að 
fjársöfnun fyrir brunnum 
í Afríku og er skemmst að 
minnast framgöngu Hjálp-
arstarfs kirkjunnar fyrir síð-
ustu jól. 

ÞETTA GERÐIST:  22. MARS 2007

Alþjóðlegur dagur vatnsins 

Hreint neysluvatn er munaður í Afríku. 

AFMÆLI

Andrew Lloyd 
Webber tón-

skáld er sextug-
ur í dag. 

Bruno Ganz 
leikari er sextíu 

og sjö ára í dag. 

Helga Jónsdótt-
ir sveitarstjóri 
er fimmtíu og 
fimm ára í dag.

Páll Hersteins-
son prófessor 
er fimmtíu og 
sjö ára í dag. 

Hátíð franskrar tungu hefst í dag í 
Reykjavík og sendur í heila viku. Frið-
rik Rafnsson ritstjóri er forseti Alli-
ance française sem stendur að hátíð-
inni ásamt sendiráðum Frakklands og 
Kanada á Íslandi. Friðrik hlakka greini-
lega til frönsku vikunnar og er beðinn 
að lýsa dagskránni sem framundan er.

„Við byrjum með að sýna fimm 
myndir eftir franska kvikmyndajöf-
urinn François Truffaut um helgina í 
Tjarnarbíói í samstarfi við Fjalakött-
inn. Í næstu viku verða tveir fyrir-
lestrar með Julie Barlow, merkileg-
um kanadískum blaðamanni. Sá fyrri 
verður um helstu hitamálin í franskri 
þjóðfélagsumræðu og fer fram á mið-
vikudag á franska veitingastaðnum Le 
Rendez-Vous á Klapparstíg. Þar ræðir 
hún meðal annars óeirðirnar í úthverfi 
Parísar og hvers vegna Frakkar banna 

trúartákn í opinberum skólum, áber-
andi krossa, slæður múslimakvenna og 
annað slíkt. Nokkuð sem Norðurlanda-
búar og enskumælandi þjóðir eiga erf-
itt með að skilja. Á fimmtudaginn verð-
ur Julie svo með erindi í háskólanum 
sem fjallar um stöðu frönskunnar í nú-
tímanum sem er mun sterkari en marg-
an grunar. Sá fyrirlestur verður flutt-
ur á ensku þó það teljist kannski þver-
stæðukennt. Hugmyndin er að opna 
aðgengi sem flestra að þessum fróð-
leik. 

Svo erum að örva frönskunema 
til dáða með því að efna til smá sam-
keppni í framhaldsskólunum um að fá 
að taka þátt í masterklass námskeiði 
í frönskum ljóðaflutningi. Æfingar 
verða í Alliance française fyrir krakk-
ana og svo verður ljóðaupplesturinn í 
Iðnó á föstudagskvöldið undir stjórn 

franskrar söngkonu sem heitir Cath-
erine Dagois og manns hennar Edgars 
Teufel sem er þýskur píanisti. Þarna 
fær unga fólkið úrvals fagfólk til leið-
sagnar. 

Hátíðinni lýkur svo næsta laugar-
dag, 29. mars, með ekta franskri veislu 
á veitingastaðnum Le Rendez-Vous og 
þar flytja Catherine Dagois og Edgar 
Teufel frönsk Edit Piaff-lög. Þang-
að eru allir velkomnir sem eru í stuði 
fyrir franska veislu með músík og 
þetta verður ægilega huggulegt.“ 

Franska er töluð af 200 milljónum 
manna, sem fyrsta tungumál, að sögn 
Friðriks og hann segir hátíð franskr-
ar tungu haldna í 68 löndum um heim 
allan þessa viku. Hér á landi er franska 
kennd í öllum menntaskólum sem 
þriðja mál og nú gefst fólki kostur á að 
skerpa á kunnáttunni. gun@frettabladid.is

ALLIANCE FRANÇAISE OG FLEIRI:  HÁTÍÐ FRANSKRAR TUNGU Á ÍSLANDI

Staða frönsku sterkari í nú-
tímanum en margan grunar

Friðrik Rafnsson.  „Allir 
eru velkomnir sem eru í 
stuði fyrir franska veislu 
og músík,“ segir hann um 
lokakvöldið á Le Rendez-
Vous.
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Til hamingju með 
50 ára brúðkaupsafmælið.

Edgar y Julia

Papá y Mamá en esta fecha tan especial 
para todos le damos gracias a Dios por 

darnos unos padres como ustedes.

Felicidades en esta dia, son los deseos de 
sus hijos y familiares.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og 
afi,

Hjálmar Ágústsson
frá Bíldudal, Hvassaleiti 58, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grensáskirkju þriðjudaginn 
25. mars kl. 11.00.

Svandís Ásmundsdóttir
Hera Hjálmarsdóttir
Martha Ásdís Hjálmarsdóttir Þorsteinn Arnór Jónsson
Jakob Ágúst Hjálmarsson Auður Daníelsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóð-
ir, dóttir, systir, tengdadóttir og mágkona, 

Ásta Ingvarsdóttir
skrifstofustjóri, Leiðhömrum 44, 
Reykjavík,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 13. mars. Hún verður 
jarðsungin frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 25. mars 
kl. 13.00.

Brynjólfur Eyvindsson
Auður Brynjólfsdóttir Haraldur Ágúst Sigurðsson
Inga Lillý Brynjólfsdóttir Þorsteinn Gunnarsson
Bjarni Brynjólfsson Sigrún Ívarsdóttir
Ingvar Þorsteinsson Steinunn G. Geirsdóttir
Bergljót Ingvarsdóttir Bjarni Eyvindsson
Þorsteinn Ingvarsson Ragna Gústafsdóttir
Geir Örn Ingvarsson Hallveig Ragnarsdóttir
Bjarndís Bjarnadóttir
Einar Á. Kristinsson
Camilla Ása Eyvindsdóttir Pétur Óli Pétursson

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Sigurður Pálsson
fyrrverandi sveitarstjóri, Laufskógum 31, 
Hveragerði,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir 14. mars, verður 
jarðsunginn frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 
26. mars kl. 15.00.

Sigrún Sigfúsdóttir
Ingvar Sigurðsson
Sævar Sigurðsson Fay Castle
Sigmar Sigurðsson Jónína Dagmar Ásgeirsdóttir
afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma, 

Björg Jónsdóttir
Lækjarsmára 6, Kópavogi, áður búsett á 
Akureyri,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir, föstudaginn 14. mars. 
Útför hennar verður gerð frá Bústaðakirkju í Reykjavík 
þriðjudaginn 25. mars kl. 15.00.

Sigríður Dóra Jóhannsdóttir Ólafur H. Torfason
Egill T. Jóhannsson Kristín Gunnarsdóttir
Örn Jóhannsson Ane Mette Sørensen
barnabörn og barnabarnabörn.



2.999

aðeins

     eitt verð

Nú er tækifærið
Rýmingarsala
úlpur og barnaúlpusett
í Skútuvogi og Grafarholti

VORIÐ KALLAR
í Húsasmiðjunni

16.995
Keðjusög, Texas
Rafmagn, 2000W, 40 sm blað
5083575 Hekkklippur, Hipoint

5084667

1.149
1.895

9.995 Hekkklippur, Texas
Tvígengismótor, 22,6 CC, 
60 sm blað, klippigeta 
25 mm.
5083584

13.590
19.990

Gasgrill
Outback Omega 200EX
Grillflötur 50x36 sm, tvískiptur brennari.
Flame tamer hlíf yfir brennurum.
3000235

Gasgrill Weber Spirit E310
3 ryðfríir brennarar
• Þykk álsteypa í botni og hliðum í loki.
• Skápur með ryðfríum hurðum.
• Grillflötur: 61 x 44 cm
• Efri grind: 61cm x 12 cm. / + 58 x 8 cm.
• H: 160 cm B: 137 cm D: 76 cm.
• Afhent ósamsett.
3000256

73.990

Greinaklippur
HiPoint.
5084660 799

1.345

Gasgrill Weber Q120
• Frábært í ferðalagið eða heima við.
• Grillflötur: 42 x 32 cm
• Þyngd: 10 kg
• Ryðfrír brennari 
3000247

24.290
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Þ
órhallur hefur um 
árabil verið lands-
mönnum innan hand-
ar í leit þeirra að 
raunverulegum sagn-
fræðilegum fróðleik 

á bak við metsölubækur og -mynd-
ir eins og  Da Vinci lykilinn eftir 
Dan Brown. Hann hefur staðið 
fyrir fjölda námskeiða um inni-
hald bókarinnar sem yfir þúsund 
manns hafa sótt. María Magdalena 
kemur þar talsvert við sögu enda 
rauður þráður bókarinnar sá að 
Jesús og María hafi eignast erf-
ingja sem er best varðveitta leynd-
armál mannkynssögunnar. 

María var efnuð kona 
Að sögn Þórhalls hefst saga Maríu 
líklega um svipað leyti og saga 
Jesú. María er frá bænum Magdala 
sem er nálægt Nasaret þar sem 
Jesús ólst upp, en lítið er til af 
heimildum um fortíð hennar, æsku 
og unglingsár. Þó er vitað að íbúar 
Magdala voru stöndugir, enda bær-
inn verslunarmiðstöð og fiskverk-
unarstöð. Þeir voru líka fullir af 
frelsisþrá og börðust til dæmis til 
síðasta manns gegn Rómverjum í 
Gyðingastríðinu árið 67. Því má 
fastlega gera ráð fyrir að María 
hafi smitast af þessari óbilandi þrá 
sveitunga sinna og gefið ekkert 
eftir fyrr en í fulla hnefana. 

Þórhallur bendir á að María hafi 
þjáðst af geðkvillum og að það hafi 
verið Jesús sem læknaði hana. Upp-
frá því hafi tekist með þeim góð og 
náin kynni og María hafi fylgt frels-
aranum allt til síðasta dags. „Ef 
marka má frumheimildir er ljóst að 
María var mjög efnuð og hafði úr 
nægu fé að spila, eitthvað sem var 
ekki algengt að konur hefðu. Hún 
sá meðal annars um að klæða læri-
sveinana, fæða þá og sá þeim fyrir 
húsaskjóli,“ segir Þórhallur. Jafn-
framt er augljóst að Jesús sjálfur 
binst Maríu miklum tryggðabönd-
um, hún er til að mynda aldrei langt 
undan þegar minnst er á móður 
Jesús, Maríu. „María Magdalena er 
yfirleitt önnur konan sem er nefnd 
ef María mey er nálægt en alltaf 
fyrst ef hennar nýtur ekki við,“ 
bendir Þórhallur á.

Og það sem gerir sjálfstæði 
Maríu enn merkilegra og staðfestir 
það er að María er ein af fáum 
konum Nýja testamentisins sem er 
ekki nefnd eftir eiginmanni sínum, 
föður eða sonum. „Hún  er kennd 
við bæinn sinn, Magdala, sem gefur 
sterklega til kynna að María hefur 
mjög sterkan og frjálsan vilja og er 
engum háð,“ útskýrir Þórhallur.

Leiðtogar kirkjunnar hræddust 
tengslin
En þótt María hafi verið gerð að 
dýrlingi jafnt í kaþólsku kirkjunni 
og grísku kirkjunni stóð leiðtogum 

kirkjunnar einhver stuggur af 
henni og ekki síst tengslum Maríu 
við Jesú. Kirkjufaðirinn Hippolyt-
os líkir þannig Maríu Magdalenu 
við Maríu af Betaníu í skrifum 
sínum um Ljóðaljóðin á þriðju öld 
og Gregor páfi telur hana vera 
hinna syndugu konu sem segir frá í 
7. kafla Lúkasarguðspjalls, í pre-
dikun árið 591. Fljótlega eftir þá 
ræðu páfans festist vændiskonu-
stimpillinn á Maríu og eins og Þór-
hallur bendir á hefur ekki reynst 
auðvelt að má þann stimpil af. 
„Ætli það sé til verk á 20. öldinni 
sem sýnir Maríu í einhverju öðru 
ljósi en sem vændiskonu?“ segir 
Þórhallur og telur meðal annars að 
í söngleiknum Jesus Christ Super-
star kristallist þetta hvað best. 

Ekki liggur fyrir hvað býr að 
baki þessum kenningum frum-
kirkjunnar og Þórhallur segir enga 
eina skýringu betri en aðra.  „Að 
öllum líkindum hefur kirkjunnar 
mönnum ekki líkað hversu veiga-
miklu hlutverki kona gegnir í sögu 
kristninnar og því reynt að draga 
úr vægi hennar með þessum hætti,“ 
útskýrir Þórhallur sem vísar því 
alfarið á bug að María hafi verið 
vændiskona.  Hvergi sé María til 
að mynda kölluð vændiskona í 
ritum Nýja testamentisins.

Átti María að leiða söfnuðinn? 
Mikil togstreita skapaðist meðal 
lærisveinanna um hver ætti að 
stýra hinum kristna söfnuði eftir 
upprisu Jesú. Þórhallur segir þetta 
koma vel fram í bókum Nýja testa-
mentisins. Væntanlega hafa læri-
sveinarnir líka verið á báðum áttum 
hvort fela ætti konu það hlutverk 
að leiða söfnuðinn. María gat vissu-
lega gert tilkall til leiðtogahlut-
verksins, að sögn Þórhalls, en varð 
að lúta í lægra haldi fyrir karla-
veldinu. Þar fór fremstur í flokki 
Páll postuli sem minnist ekki einu 
orði á Maríu Magdalenu. Í skrifum 
hans er hún er jafnvel ekki í hópi 
þeirra sem sáu Jesú upprisinn. 
Skýringin á því er ekki einföld en 
endurspeglast líka hjá Lúkasi, eina 
guðspjallamanninum sem menn 
telja sig vita með nokkurri vissu 
hver hafi verið. „Lúkas gerir ekki 
mikið úr þætti Maríu í sínu guð-
spjalli en hann var sá sem ferðaðist 
með Páli postula í kristniboðsferð-
um hans. Páll gerði líka heldur lítið 
úr þætti kvenna og vildi hafa þær 
til hliðar,“ segir Þórhallur. „Þó við-
urkennir hann það grundvallar at-
riði að konur og karlar séu jöfn í 
Kristi.“

Fyrstu postulinn
Jóhannesarguðspjall gerir hins 
vegar mikið úr þætti Maríu í upp-
risu Jesú og bæði Markús og Matt-
eus taka í sama streng. Þórhallur 
bendir á að ekki verði litið fram 

Upprisa Maríu Magdalenu
María Magdalena er umdeildasta kona frumkristninnar. Saga hennar er samofin sögu Jesú krists og kristinnar trúar og eins og 
séra Þórhallur Heimisson reifar í væntanlegri bók sinni, María Magdalena - vegastjarna og vændiskona, er allsendis ekki óvíst 
að samband þeirra hafi verið nánara en margan hefur grunað. Freyr Gígja Gunnarsson ræddi við Þórhall um nýja sýn á konuna. 

AFDRIF MARÍU „Samkvæmt vesturkirkjunni flúði María ofsóknir á hendur kristninni í Jerúsalem og settist að í Marseille þar sem 
nú er Frakkland, ásamt Lazarusi, sem er samkvæmt þessari sögu álitinn bróðir hennar, og lærisveininum Maximin,“ segir Þórhall-
ur Heimisson. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NÝTTU ÞÉR
STIGHÆKKANDIVE

*Ársvextir skv. vaxtatöflu 21.03.08: Vextir eru stighækkandi eftir innstæðu. Grunnþrep 0–250 þús. = 9,75%. 1. þrep 250–1.000 þús. = 12,35%. 2. þ
4. þrep 20–75 millj. = 14,00%. 5. þrep 75 millj.+ = 14,50%.
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Ein slík saga, sem reyndar birtist ekki í Legenda Aurea,  segir til dæmis frá því að 
María Magdalena hafi farið fljótlega eftir upprisuna til Rómar þar sem hún á að 
hafa hitt að máli þáverandi keisara, Tíberíus. Bar þessi ferð til tíðinda áður en hin 
meinta útlegð hófst frá Ísrael. Tíberíusi á hún að hafa boðað kristna trú eða alla 
vega sagt honum frá upprisunni. Samkvæmt þessari hefð tók María Magdalena 
með sér egg til að sýna keisaranum, en eggið ætlaði hún að nota sem dæmi 
um upprisuna, til að skýra mál sitt. Þegar hún kom fram fyrir 
keisarann sagði hún honum frá því að að í Júdeu hefði 
maður nokkur að nafni Jesús Kristur verið tekinn af lífi 
fyrir ákærur æðsta prestsins, ákærur sem Pontíus 
Pílatus síðan staðfesti. Þetta var heilagur maður og 
kraftaverkamaður sagði hún keisaranum, öflugur 
í augum Guðs. Þessi maður var nú risinn upp frá 
dauðum. Tíberíus á að hafa hlegið og svarað því 
til að enginn maður gæti risið upp frá dauðum, 
ekki frekar en að egg gætu breytt um lit og 
orðið rauð. Eins og fyrir kraftaverk umbreyttust 
eggin hennar Maríu Magdalenu þá og urðu 
rauð til að staðfesta sögu hennar. Tíberíusi 
brá nú í brún og lét hann kalla Pontíus Pílatus 
frá Jerúsalem fyrir áeggjan Maríu Magdalenu. 
Þaðan var Pílatus sendur til Gallíu, núver-
andi Frakklands þar sem hann síðar veiktist 
af hræðilegum sjúkdómi og endaði sína illu 
æfi í kvöl og pínu. Þannig tók hann út maklega 
refsingu…segir sagan! 

(Úr bók Þórhalls Heimissonar)

Saga af því af hverju páskaegg eru gefin

Að öllum líkindum hefur kirkjunnar mönnum ekki líkað 
hversu veigamiklu hlutverki kona gegnir í sögu 
kristninnar og því reynt að draga úr vægi hennar með 
þessum hætti.

hjá þeirri staðreynd að María var hjá Jesú allt til síðasta andardráttar 
þegar aðrir höfðu yfirgefið hann – allir nema María móðir hans og móður-
systir. Og það var María Magdalena sem fékk þær fréttir fyrst frá engl-
um Guðs að Jesús væri upprisinn. Það var einnig hún sem Jesús velur að 
birtast fyrst eftir upprisuna. Frásögn Jóhannesar er mjög merkileg því 
þar kemur fram að María hafi farið með Símoni Pétri og öðrum lærisveini 
sem var Jesú kær, til að sýna þeim hina tómu gröf Jesús sem hún hafði 
komið að fyrr um morguninn. Þar hafi þau fundið línklæðin sem Jesús var 
klæddur í eftir dauða sinn. Þórhallur segir að í framhaldinu sé að finna 
mjög merkilegan vitnisburð um náið samband Maríu og Jesú. „Því þegar 
lærisveinarnir eru farnir og María liggur og grætur yfir því að líkið skuli 
hafa verið numið á brott birtist Jesús. Hún trúir því ekki að þetta sé hann 
í fyrstu en þegar hann kallar nafnið hennar svarar hún honum strax.“ Þór-
hallur bendir jafnframt á að Jóhannes greini frá því að Jesús hafi falið 
Maríu það hlutverk að segja öðrum lærisveinum frá upprisu sinni. Hún sé 
því fyrsti postulinn.

Örlög Maríu Magdalenu
Samband Maríu og Jesú er náið. Þórhallur tekur á þeim kenningum í bók 

Umdeild: María Magdalena var gerð að vændiskonu á sjöttu öld og sá stimpill hefur 
fylgt henni alla tíð.

sinni um Maríu hvort samband 
þeirra hafi náð lengra en samband 
meistara og lærlings. Hann vill 
ekki gefa upp sína eigin niðurstöðu 
nú, hún birtist í bók hans í haust, en 
ljóst er að samsæriskenningasmið-
ar hafa lengi nærst á þessari hug-
mynd. Sumir segja líka að til sé 
ættbogi Jesús Krists á jörðinni. 
Þórhallur telur að þær kenningar 
sem hann viðri í bókinni eigi vafa-
lítið eftir að reynast mörgum 
umhugsunarefni.  

En stóra spurningin er vafalítið 
sú hver urðu örlög Maríu Magdal-
enu. Þórhallur segir að í raun séu 
tveir sagnabálkar til um afdrif 
hennar. Samkvæmt vesturkirkj-
unni flúði María ofsóknir á hendur 
kristninni í Jerúsalem og settist að 
í Marseille þar sem nú er Frakk-
land, ásamt Lazarusi, sem er sam-
kvæmt þessari sögu álitinn bróðir 
hennar, og lærisveininum Maxim-
in. María sat ekki með hendur í 
skauti heldur kristnaði allt Prov-
ence-héraðið þar til hún dró sig í 
hlé og dó í helli í héraðinu. 

Austurkirkjan telur hins vegar 
að Maríu Magdalenu hafi verið 
falið það hlutverk að fylgja Maríu, 
móður Jesú, og þær hafi farið til 
Litlu-Asíu, þar sem nú er Tyrkland, 
ásamt Jóhannesi. Þar settust þau að 
í borginni Smyrnu eða Ismir og 
bjuggu þar til dauðadags. Sam-
kvæmt austurkirkjunni voru lík-
amsleifar hennar síðan fluttar til 
Konstantínópel árið 886 og eru þar 
enn.

Áhrif í seinni tíð 
Þórhallur er ekki í nokkrum vafa 
um að margt væri öðruvísi ef 
María og hennar söguhefð hefði 
fengið að njóta sín meir í sögu 
kristninnar. María hafi til að 
mynda á síðari öldum verið sýnd 
sem milligöngumanneskja og allt-
af verið fyrst til að miðla málum. 
„Í Maríuguðspjallinu er það til 
dæmis hún sem stappar stálinu í 
lærisveinana þegar á móti blæs og 
hvetur þá til dáða,“ segir Þórhall-
ur og bendir reyndar á að þessi 
sýn á Maríu hafi oft komið upp á 
yfirborðið í gegnum aldirnar, á 
tólftu og þrettándu öld séu til 

dæmis til myndir af henni 
predikandi. „Og ég hef rekist 

á skrif biskupa og kenni-
manna frá þessum sama 
tíma sem hampa henni í 

hlutverki leiðtoga en 
alltaf virðist karla-
veldið hafi barið þess-
ar kenningar og hug-
myndir niður. Vonandi 

er hins vegar umræðan 
upphafið að upprisu Maríu 

Magdalenu, konunnar sem 
Jesús bar svona mikið traust og 

mikinn kærleika til.“

EXTI STIGHÆKKANDI
VEXTIR

ÖRUGG OG GÓÐ 
ÁVÖXTUN

VEXTIR GREIDDIR
MÁNAÐARLEGArep 1–5 millj. = 13,00%. 3. þrep 5–20 millj. = 13,50%. 

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta 
útibúi eða í þjónustuveri í síma 440 4000.
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14,5%*
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sparnaðarreikningur

sem býður upp á háa 
og örugga ávöxtun.

H
V

Í T
A

H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

–
0

7
–

2
1

0
0



Þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt! 

ÚT Í GARÐI A 

34.900

99.900
Vnr. 50630101

Gasgrill
OUTBACK LEGEND gasgrill úr burstuðu 
stáli. Með 4 ryðfríum brennurum, 
bakbrennara og hliðarhellu. Grillflötur 
67x50cm, grillgrind úr burstuðu 
stáli, hitamælir, neistakveikjari, efri grind, 
snúningssteinn og yfirbreiðsla fylgir. 17 
KW.

Vnr. 50630102

Gasgrill
OUTBACK TROOPER PLUS gasgrill með 2 ryðfríum 
brennurum. Pottjárn á grillgrind. 7,8kW. Grillflötur 
47x42 cm. Neistakveikjari, hitamælir, efri grind og 
fitubakki. Mjög auðvelt að hreinsa. Kveikja í hverjum 
hnapp, hitaplata. Þrýstijafnari og slanga fylgir. 

Vnr. 50632136

Gashitari
Gashitari 65x220 cm, 25kg. 
Hitari sem hitar og lýsir 
upp nánasta umhverfi. 
9 KW.

59.900

OPIÐ Í ÖLLUM VERLSUNUM BYKO Í DAG LAUGARDAG OG BYKO HRINGBRAUT ANNAN Í PÁSKUM KL.11:00-17:00

Vnr. 50632108

ELEGANT UNION gasgrill með tveimur 
brennurum. Grillflötur 49x46 cm. Neista-
kveikjari, hitamælir og efri grind. Niður-
leggjanleg hliðarborð. Yfirbreiðsla fylgir.
8,2KW. Þrýstijafnari og slanga fylgir.

24.900

NÝTT Í

BYKO



LLA HELGINA 
Vnr. 0058325

Pallaefni
Fura, alhefluð, 27x120 mm, A-gagnvarin. 

Vnr. 0058504

Pallaefni
Fura, alhefluð, 45x95 mm, A-gagnvarin. 

264
Fullt verð: 352

Vnr. 0058254

Pallaefni
Fura, alhefluð, 22x95 mm, A-gagnvarin. 

137
Fullt verð: 181

kr.
lm

kr.
lm

Vnr. 0058506

Pallaefni
Fura, alhefluð, 45x145 mm, A-gagnvarin. 

392
Fullt verð: 523

kr.
lm

Vnr. 0059954

Pallaefni
Fura, alhefluð, 95x95 mm, A-gagnvarin. 

498
Fullt verð: 662

kr.
lm

229
Fullt verð:  397

kr.
lm

Vnr. 55900035

Greinaklippa
Greinaklippa með trefjaplast 
handfangi .

990
Fullt verð: 1.463

Vnr. 74890004

Hekkklippur 
BOSCH hekkklippur AHS 4-16. 
Sverðlengd 42 cm, 390W.

Vnr. 74890039

Keðjusög 
BOSCH keðjusög AKE 30-175, 
1600W, sverðlengd 30 cm.

11.900

5.990

Nú er rétti tíminn 
til að klippa

Pallaefni 
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V
ið viljum hjálpa 
öðrum og það er 
þess vegna sem við 
erum svona dugleg-
ir að tala um þetta,“ 
segir Oddur um leið 

og hann býður blaðamanni sæti 
við dekkað borðstofuborðið á 
heimili sínu ásamt Skúla og Þráni. 
Þeir eiga það sameiginlegt að 
hafa greinst með krabbamein í 
blöðruhálskirtli og hafa allir kosið 
að tala opinskátt um reynslu sína. 
„Karlmenn eru ekki nógu fúsir til 
að ræða þessa hluti. Konurnar 
hafa verið duglegri og ef til vill er 
það þess vegna sem umræða um 
brjósta- og leghálskrabbamein er 
komin á allt annað stig en umræð-
an um krabbamein í körlum,“ 
segir Þráinn og Skúli bætir því 
við að karlmenn fresti því oft að 
leita sér hjálpar. Ekki bara vegna 
þess að þeir séu hræddir heldur 
einnig vegna þess að það sé þeim 
ekki eins eðlilegt að ræða við aðra 
um veikindi sín. 

Allir eru þeir sammála um að 
átakið Karlmenn og krabbamein 
sem Krabbameinsfélagið ýtti úr 
vör á dögunum sé af hinu góða. 
„Þetta hlýtur að hafa áhrif. Það 
hefur verið ákveðið þagnargildi 
um blöðruhálskirtilskrabbamein. 
Til að mynda hefur það ekki verið 
rannsakað nálægt því eins mikið 
og brjóstakrabbamein þótt það sé 
jafn algengt,“ segir Oddur sem er 
einmitt formaður krabbameins-
félagsins Framfarar sem vinnur 
að því að efla rannsóknir á 
krabbameini í blöðruhálskirtli og 
styðja baráttuna gegn því.

Mikilvægt að mæla PSA
Skúli er nýorðinn sjötugur en var 
55 ára gamall þegar hann greind-
ist með krabbamein. „Ég hafði 
verið lystarlaus og óeðlilega 
þreyttur um nokkurt skeið og var 
farinn að þurfa að fara oftar á sal-
ernið. Læknirinn sagði mér að 
hætta að drekka kaffi. Síðar var 
ég sendur til sérfræðings og þá 
kom í ljós hraðvaxandi krabba-
mein í blöðruhálskirtli sem var 
komið út fyrir kirtilinn,“ segir 
Skúli sem ákvað strax að fara í 
skurðaðgerð. 

„Ég hafði horft upp á vinnufé-
laga minn deyja úr þessum sjúk-
dómi en vissi satt að segja ekki 
mikið um hann. Ég hafði því litlar 
forsendur til að til að meta stöð-
una en ég vissi að ég vildi þetta í 
burt. Ég var skorinn í október 
1993 og kirtillinn var fjarlægður. 
Ég hef aldrei séð eftir þeirri 
ákvörðun enda náði ég fullum 
bata án lyfja- eða eftirmeðferðar. 
Ég var einn af þessum heppnu,“ 
útskýrir Skúli sem fer þó til lækn-
is einu sinni á ári og lætur mæla 
PSA-gildi í blóði. PSA-mælingar 
gefa ákveðið forspárgildi um 
krabbamein og víða er mælt er 
með því að karlmenn sem komnir 
eru yfir fimmtugt fari í slíka 
mælingu árlega. „Það er of lítið 
gert af því að hvetja menn í til 
þess að fara í PSA-mælingu. Þótt 
þetta sé ekki óskeikult tæki til að 
finna krabbamein þá gefur það 
ákveðnar vísbendingar,“ segir 
Skúli. Þráinn og Oddur taka undir 
það.

Breyttur lífsstíll
Oddur greindist með krabbamein 
í lok ársins 2006, 69 ára gamall. 
„Það var konan sem sendi mig til 
læknis. Ég var feitur og allur orð-
inn þrútinn og ómögulegur,“ 
segir hann. Í ljós kom að Oddur 
var með krabbamein í blöðru-
hálskirtlinum sem var farið að 
dreifa sér út fyrir kirtilinn. 
Honum var ráðlagt að gangast 
undir hormónameðferð sem 
getur haft leiðinlegar aukaverk-
anir. „Það er of lítið talað um 
aukaverkanirnar. Með hormóna-
meðferð er skrúfað fyrir karl-
hormónin og auðvitað hefur það 
áhrif,“ segir Oddur sem breytti 

um mataræði samhliða hormóna-
meðferðinni. „Ég kynntist kenn-
ingum Jane Plant sem telur að 
skýringarnar á algengi krabba-
meins á Vesturlöndum felist í 
mataræðinu. Ég hef tekið upp 
austurlenskt mataræði. Borða 
mikið grænmeti, lítið sem ekkert 
kjöt og engar mjólkurvörur,“ 
segir Oddur og bendir á soja-
mjólkina á borðinu. „Mér líður 
miklu betur og ég trúi því að mat-
aræðið ráði þar miklu enda styðja 
ýmsar nýlegar rannsóknir þær 
kenningar,“ segir Oddur. 

Þráinn hefur ekki gengist undir 
neina læknismeðferð við sínu 
krabbameini. „Einn helsti ókost-
urinn við krabbameini í blöðru-
hálskirtli er sá að öll meðferðar-
úrræðin eru slæm. Aukaverkanir 
eru algengar og læknar eru ekki 
á einu máli um hvernig eigi að 
bregðast við. Ég var 55 ára þegar 
ég byrjaði að láta mæla PSA-gild-
ið reglulega og fimm árum síðar 
var ég kominn með krabbamein. 
Hormónameðferð hentaði mér 
ekki sökum ungs aldurs og mér 
leist illa á aukaverkanir skurðað-
gerðar. Þar sem þetta er hæg-
gengur sjúkdómur var mér bent 
á að flýta mér ekki og sagt að 

einn kostur í stöðunni væri sá að 
gera ekki neitt,“ segir Þráinn 
sem ákvað að fara óhefðbundnar 
leiðir. „Maður verður að gera 

eitthvað og ég valdi að nota nátt-
úrulyf. Ég nota náttúruleg fæðu-
bótarefni sem unnin eru úr æti-
hvönn og borða auðvitað hollan 
mat með. Þannig hefur mér tek-
ist að halda þessu niðri. Sumir 
halda að ég hafi læknað mig sjálf-
ur en það er alrangt. Ég er ekkert 
læknaður.“

Skortur á umræðu 
Þráinn, Oddur og Skúli segja mik-
ilvægt að auka fræðslu um 
krabbamein. „Þegar ég greindist 
vissi ég ekkert um krabbamein í 
blöðruhálskirtli og menn sem eru 
að greinast í dag vita oft ekki 
neitt heldur,“ segir Oddur og 
bendir á að fræðsla sé skilyrði 
fyrir því að sjúklingar geti tekið 
ákvörðun um meðferð sína. 

Þráinn telur lækna einnig 
standa frammi fyrir erfiðleikum 
því margir sjúklingar vilji bara 
láta fjarlægja meinið strax og 
ekkert af því vita. „Óttinn er svo 
mikill,“ útskýrir hann. 

„Það er mikilvægt að opna 
þessa umræðu,“ segir Skúli sem 
er einn af forsvarsmönnum 
stuðningshópsins Góðra hálsa. 
„Margir hafa engan til að tala við 

og hika við að leita sér hjálpar. 
Þetta er misjafnt eftir mönnum 
en fyrir mörgum er þessi sjúk-
dómur mikið feimnismál, líklega 
vegna þess að þetta er líkams-
hluti sem mörgum finnst erfitt að 
tala um,“ segir Skúli. Allir kann-
ast þeir við karlmenn sem hafa 
greinst með krabbamein í blöðru-
hálskirtli en engum sagt frá því. 
Menn deili því jafnvel ekki með 
bræðrum sínum jafnvel þótt 
vitað sé að sjúkdómurinn er ætt-
gengur. 

Lífið breytist
Skúli gekk á Hvannadalshnjúk 
tveimur árum eftir að hann var 
skorinn upp. Þráinn hélt upp á 
fjörutíu ára brúðkaupsafmælið 
sitt með þriggja vikna ferðalagi 
um Spán í fyrra og Oddur er á 
leiðinni í siglingu við strendur 
Tyrklands. Allir eru þeir á einu 
máli um það að krabbameinið 
hafi breytt gildismati þeirra og 
kennt þeim að njóta lífsins. 

„Þetta er spurning um lífsvið-
horf. Maður fer ekki í gegnum 
lífið án erfiðleika og erfiðleikar 
eru ekkert annað en verkefni til 
að takast á við,“ útskýrir Þráinn 
og bætir því við að mikilvægast 
af öllu sé að safna gleðistundum 
og láta draumana rætast.

Brýnt að opna umræðuna
Árlega greinast hátt í 200 íslenskir karlmenn með krabbamein í blöðruhálskirtli. Þótt tíðni sjúkdómsins fari vaxandi er hann enn 
mikið feimnismál auk þess sem þekkingu og fræðslu hefur verið ábótavant. Oddur Benediktsson, Skúli Jón Sigurðsson og Þráinn 
Þorvaldsson hafa allir glímt við krabbamein í blöðruhálskirtli. Þórgunnur Oddsdóttir ræddi við þá yfir kaffibrauði og sojamjólk. 

FÚSIR AÐ RÆÐA MÁLIN Þráinn, Oddur og Skúli völdu ólíkar leiðir til að glíma við krabbameinið. Þeir segja mikilvægt að auka fræðslu og hvetja karlmenn til að huga að heils-
unni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það hef-
ur verið 
ákveðið 
þagnar-

gildi um blöðruháls-
kirtilskrabbamein. Til 
að mynda hefur það 
ekki verið rannsakað 
nálægt því eins mikið 
og brjóstakrabbamein 
þótt það sé jafn al-
gengt.

Á hverju ári greinast 630 karlar 
með krabbamein á Íslandi. Flestir 
fá krabbamein í blöðruhálskirtil.

Um 180 karlmenn greinast árlega 
með krabbamein í blöðruhálskirtli. 
Flestir eru komnir yfir sjötugt.

Líkur á að fá krabbameinið geta 
tvöfaldast ef faðir eða bróðir hefur 
meinið.

Horfur þeirra sem greinast með 
krabbamein á Íslandi eru almennt 
góðar en miklu skiptir að bregðast 
sem fyrst við einkennum.

Krabbamein í eistum er eitt 
algengasta krabbamein karla á 
aldrinum 20–50 ára. Árlega grein-
ast um 10 karlar en flestir þeirra 
ná fullum bata. 

STAÐREYNDIR UM KARLA 

OG KRABBAMEIN

➜ KÖRLUM FINNST ÞEIR HAFA VERIÐ AFSKIPTIR
„Markmiðið er að koma umræðunni á það stig að 
krabbamein sé eins og hver annar sjúkdómur sem hægt 
er að hafa áhrif á,“ segir Sigurður Björnsson, yfirlæknir á 
lyflækningadeild krabbameina á Landspítalanum og for-
maður Krabbameinsfélags Íslands. Hann segir að átakið 
„Karlmenn og krabbamein“ sé þegar farið að skila sér í 
auknum fjölda fyrirspurna.
„Körlum finnst þeir hafa verið afskiptir. Okkur þótti 
mikilvægt að reyna að ná betur til karlanna enda eru 
þeir oft tregari við að leita til læknis en konur,“ segir 
Sigurður. Hann segir ástæður þess að ekki sé farið út í 
kerfisbundna leit að krabbameini í blöðruhálskirtli, líkt og 
gert er með brjósta- og leghálskrabbamein, margþætt-
ar. „Þegar brjóstakrabbamein er annars vegar eru allir 
sérfræðingar sammála um að bregðast eigi við. Slíkur 
samhljómur er ekki fyrir hendi varðandi krabbamein í 
blöðruhálskirtli. Eins er ekki sjálfgefið að bregðast þurfi 
við. Um 80 prósent allra karlmanna sem komnir eru yfir 
áttrætt eru með krabba í blöðruhálskirtlinum og það 
gengi ekki að senda þá alla í meðferð,“ útskýrir Sigurð-
ur. Hann segir mikilvægast að fræða fólk, kenna því að 

þekkja einkennin og hvetja það til að leita sér aðstoðar 
verði það vart við einhverjar breytingar.

BRÝNT AÐ ÞEKKJA LÍKAMA SINN Sigurður Björnsson, 
formaður Krabbameinsfélagsins, segir átakið „Karlmenn og 
krabbamein“ hafa heppnast vel.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Þú sparar 446 kr/kg

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 19. mars til 23. mars eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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Kryddaður lambahryggur
1.698 kr/kg.

Alvöru hamborgarar 170 gr.
398 kr/stk. áður 568 kr/stk.

30%
afsláttur

Roast Beef kryddað
1.945 kr/kg. áður 2.778 kr/kg.

Gourmet lambalæri villikryddað
1.329 kr/kg. áður 1.898 kr/kg.

30%
afsláttur

Freschetta brick oven Italiano classico
499 kr/pk. áður 659 kr/pk.

Lambafille kryddað

2.589 kr/kg. áður 3.698 kr/kg.
Hunangs grísakótilettur

1.339 kr/kg. áður 1.785 kr/kg.

Páskaegg - frá Nóa, Góu og FreyjuVita geymsluílát undir mat

Nýtt í Nettó
Hornafjarðar humar askja 2 kg.

2.990 kr/pk.

Þú sparar 569 kr/kg Þú sparar 833 kr/kg
30%
afsláttur

25%
afsláttur

Þú sparar 1.109 kr/kg

30%
afsláttur

Lækkað verð!

Take away 
tilboð

Pálmasunnudagur Skírdagur
12 - 18  10 - 18

Föstud. langi Páskadagur
Lokað  Lokað

Annar í páskum
12 - 18
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Þ
ó að himnarnir breytt-
ust í pappír og hafið í 
blek gæti ég ekki með 
neinu móti lýst hrotta-
skap þrælasölunnar.“

Þessi tilvitnun frá 
árinu 1701 í sjónarvott af látlausu 
arð- og mannráni Evrópubúa í Afr-
íku í 400 ár, frá 1464-1864, tekur á 
móti ferðamönnum í anddyri Húss 
þrælanna á Gorée-eyju úti fyrir 
Dakar í Senegal. Goreé-eyja var 
ein af alræmdum miðstöðvum 
þrælasölunnar þessar fjórar myrku 
aldir grimmdar og miskunnarleys-
is. Hundrað og tuttugu milljónum 
Afríkubúa var rænt og þeir fluttir 
eins og skynlausar skepnur til 
þrælkunar í Evrópu, Suður-Amer-
íku og Bandaríkja Norður Amer-
íku.

Dollar á dag
Þar með og á þeirri stundu í Húsi 
þrælanna var ferðalag okkar Jón 
Þórs Sturlusonar hagfræðidoktors 
til Gíneu-Bissá í Vestur-Afríku 
orðið að lifandi veruleika. Sá slá-
andi vitnisburður um hörmulega 
afleiki sögunnar sem þrælaeyjan 
er laðar nú að hundruð þúsunda ár 
hvert. Ekki síst bandaríska afkom-
endur þrælanna sem koma á slóðir 
blóðbaðsins til að votta forfeðrun-
um virðingu sína og draga strik 
undir syndir Evrópumanna öldum 
saman. Að kveldi þessa sama dags 
vorum við félagar komnir á áfanga-
stað; Gíneu-Bissá. Eins af fátæk-
ustu ríkjum heimsins þar sem ríkir 
neyðarástand að mati Sameinuðu 
þjóðanna. Á lífskjaralistanum, sem 
við Íslendingar leiðum, vermir 
Gínea-Bissá þriðja neðsta sætið. 
Sæti 177. Enda er allsleysið allt um 
kring og blasir nakið við. Hvert 
sem komið er. Alls staðar og alltaf 
er von um betri tíma. Einnig og 
ekki síður í Gíneu-Bissá frekar en 
hér heima. „Kreppan“ íslenska 
virkar reyndar ansi mildilega á 
mann eftir heimsókn til Gíneu-
Bissá þar sem fólkið dregur fram 
lífið á dollara á dag. Það er eins og 
með annað í lífinu. Hver hefur sín 
eigin viðmið á örbirgð og allsnægt-
ir.

Tugum þúsunda barna rænt
Í landinu býr um ein og hálf milljón 
manna. Þriðjungurinn í höfuðborg-
inni Bissá þar sem við dvöldum. 
Eftir borgarastyrjöld í landinu árið 
1998 er þjóðfélagið meira og minna 
án rafmagns fyrir utan nokkra mis-
öflugra ljósarokka sem mala hér og 
hvar um borgina. Önnur grunngerð 
samfélagsins er vart til staðar eða 
undurveik. Fer vissulega batnandi 
og stjórnmálalegur stöðugleiki er 
kominn á í landinu eftir síðustu 
kosningar til þings sem myndaði 
þjóðstjórn allra flokkanna. Banda-
lag til tíu ára til að koma böndum á 
hlutina og skapa skilyrði fyrir end-
urreisn landsins og þjóðarinnar.

Þá er landið í myntbandalagi við 
sjö önnur Afríkuríki og skipan full-
trúa í dómskerfið þykir standa 
framar fyrirkomulagi margra vest-
rænna ríkja. Þannig að leiðin til 
framfara og betri lífskjara er hafin 
og henni miðar áfram. Með aðstoð 
góðra manna. Barnadauði er hrika-
legt vandamál í landinu þar sem 
tíunda hvert barn deyr fyrir fimm 
ára aldur. Tíu börn af hverjum 
hundrað verða ekki eldri en fimm 
ára og meðalaldurinn í landinu er 
einungis 47 ár. Annað yfirþyrmandi 
vandamál er umskurður stúlkna 
hjá hinum múslimska hluta lands-
manna en um helmingur lands-
manna er múslimar og þar á eftir 
er stærsti trúarhópurinn sá sem 
aðhyllist andatrú. Barnsrán eru 
veruleiki þar sem tugum þúsunda 
barna er rænt ár hvert og komið til 
Senegal til ömurlegs viðurværis og 
hlutskiptis.

Lífskjör þau verstu 
Rafmagn, menntun og heilsugæsla, 
þetta eru stóru málin. Flestir hafa 
sér til matar þó að skortur og eins-

leitni einkenni kostinn hjá þorra 
fólks. Af 29 ráðherrum ríkisstjórn-
arinnar hittum við félagarnir tólf 
þeirra á föstudeginum í formlegum 
heimsóknum í sjö ráðuneyti. Auk 
þess hittum við og áttum fund með 
sögufrægum forseta landsins sem 
formlega lýsti yfir sjálfstæði 
landsins frá Portúgal árið 1974. 
Portúgalar, eins og aðrar nýlendu-
þjóðir, skildu einkar illa við. Eftir 
blóðuga baráttu Bissáa fyrir sjálf-
stæði landsins hefur samfélagið á 
margan hátt verið ein rjúkandi 
rúst og er nú það land veraldar sem 
verst er statt á mælikvarða lífs-
kjara.

Því var ákvörðun íslenskra hug-
sjónamanna um að leggja mikinn 
þunga í að hjálpa þessu litla ríki til 
sjálfbjarga einkar jákvæð. Sam-
stillt átak Íslandsdeildar Barna-
hjálpar Sameinuðu þjóðanna 
(Unicef) og nokkurra íslenskra 
athafna manna fyrir fáum misser-
um er nú byrjað að blómstra. Skól-
ar rísa og tíðni malaríu er að ganga 
niður. Allt í kjölfar þess að Baugur 
Group, FL Group og Fons ákváðu í 
samvinnu við Unicef að verja 

miklu fé til að byggja upp á annað 
hundrað skóla og gefa 250.000 
moskítónet inn á heimili í landinu. 
Til allra barna undir ákveðnum 
aldri.

Jóhannes Jónsson, kaupmaður í 
Bónus, hlýtur að hafa upplifað 
sterk hughrif í ferðinni þar sem 
hann sá með eigin augum þá krafta 
sem af stað hafa farið í landinu við 

að byggja upp grunngerð þess 
fyrir tilstuðlan þeirra peninga sem 
hann og hans félagar hafa lagt til. 
Jóhannes var með í för ásamt Guð-
rúnu Þórsdóttur, sambýliskonu 
sinni, og voru þau að koma til lands-
ins í fyrsta sinn til að kynna sér 
afrakstur og áframhald hjálpar-
starfsins sem þau hafa lagt upp í 
með fyrirtækjum sínum. Einstakt 
framtak hjá þeim og gott dæmi um 
hverju umsvifamikið athafnafólk 
getur áorkað með góðum vilja og 
ásetningi um að láta gott af sér 
leiða. Hvatinn að þessu einstæða 
starfi er kominn frá hjónunum 
Geir Gunnlaugssyni og Jónínu Ein-
arsdóttir. Þau bjuggu árum saman í 
landinu. Geir starfaði sem læknir 
og Jónína sem mannfræðingur. Þar 
skrifaði hún t.d. meistaralega dokt-
orsritgerð sína „Tired of Weeping, 
child death and mourning among 
papel mothers in Guinea-Bissau“. 
Bók sem Jónína var svo rausnarleg 
að gefa mér að skilnaði í Bissá.

Heimamenn ánægðir með Íslend-
inga
Einnig voru í förinni þau Þorlákur 
Karlsson og Margrét Jónsdóttir 
frá Háskólanum í Reykjavík en 
skólinn hyggst á landvinninga þar 
ytra, Helgi Ágústsson, sendiherra 
og heiðursmaður, Hreinn Loftsson, 
hæstaréttarlögmaður og stjórnar-
maður í Baugi Group, Ingibjörg 
Kjartansdóttir, kona hans, og ljós-
myndarinn Erna, dóttir þeirra 
hjóna. Þá eru ótalin Stefán Ingi 
Stefánsson, framkvæmdastjóri 
Unicef, Katrín Júlíusdóttir alþing-
ismaður, Hjálmar Blöndal við-
skiptalögfræðingur og Egill Ólafs-
son tónlistarmaður. Fyrir hópnum 
fór Hólmfríður Anna Baldursdótt-
ir, starfsmaður Unicef á Íslandi 
sem starfar nú um nokkurra mán-
aða skeið í Gíneu-Bissá. Undir öllu 
saman hljómaði síðan taktföst tón-
list Super Mama Djombo. Hljóm-
sveitin skipar hlutverk Fjölnis-
manna í sjálfstæðissögu Bissáa. 
Hljómsveitin sem kom saman í 
fyrsta sinn í tuttugu ár í heima-
landi sínu á tónleikum um síðustu 
helgi fyrir tilstuðlan þeirra Geirs 
og Hreins. Hreinn og fjölskylda 
kostuðu endurkomu hljómsveitar-
innar með því að flytja hana síðast-
liðið haust til Íslands, endurnýja 
hljóðfæri hennar og fjármagna 
upptöku nýrrar hljómplötu með 
henni í stúdíói Sigurrósar. Auk 
þess hefur Hreinn og fjölskylda 
hans tekið þátt í byggja upp hjálp-

Grátur og gleði í Gíneu-Bissá
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra brá sér í viðburðarríka ferð til Afríku á dögunum. Í þessari stuttu frásögn lýsir 
Björgvin upplifun sinni af dvölinni í Gíneu-Bissá. Landið sem áður var hluti af hinu portúgalska veldi fékk sjálfstæði sitt fyrir 
hartnær 35 árum og hefur síðan þá verið eitt af fátækustu ríkjum heims. Með honum í för var meðal annars Erna Hreinsdóttir 
sem tók myndir í ferðinni. 

KÁTT Á HJALLA Gleði skín úr augum barnanna enda þótt þau búi við kröpp kjör og búi við miklu minni lífsgæði en jafnaldrar 
þeirra á Íslandi. 

VIÐSKIPTARÁÐHERRAR Á SIGLINGU Við-
skiptaráðherra Íslands og viðskiptaráð-
herra Gíneu-Bissá silgdu til Bijagós-eyja.

ALLIR SAMAN Íslenska sendinefndin stillti sér upp með þorpsbúum fyrir myndatöku.



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  PÁKSAR O.FL.

Saga Svavarsdóttir líffræðinemi ekur um á 
gömlum en glæsilegum Volvó sem vekur athygli 
á götum borgarinnar. Hún hefur líka brunað á 
honum vestur í Dali og í maí er stefnan sett á 
Neskaupstað. 

„Þessi væri flottur í páskablað,“ var það fyrsta sem 
blaðamaður hugsaði þegar hann sá fjólubláan Volvo 
station bruna eftir götunni. Hann gladdist því þegar 
ökumaðurinn Saga Svavarsdóttir varð fúslega við 
beiðni hans um viðtal og mynd. „Volvóinn er bara 
æðislegur,“ segir hún brosandi. „Ég fékk hann í 
hendur í haust, nýsprautaðan og yfirfarinn, og tek 
eftir að hann vekur talsvert mikla athygli.“ 

Þó Saga sé viðræðugóð stúlka þá er henni saga 
fjólubláa Volvósins hulin að nokkru leyti. Eitt veit 
hún þó með vissu. Bíllinn er 1988 módel en ber ald-
urinn með prýði. „Það hefur greinilega verið hugsað 
vel um gripinn,“ segir hún og upplýsir að fyrri 

eigandi sé formaður Volvo-verkstæðis í Kópavogi 
og var búinn að nostra mikið við hann.

Reyndar kveðst Saga ekki vera eigandi bílsins 
heldur faðir hennar, Svavar Garðarsson sem býr 
vestur í Búðardal. „Pabbi er svo almennilegur að 
skaffa mér bíl meðan ég er í námi. Hann var búinn 
að lána mér annan sömu gerðar áður en sá fjólublái 
kom til sögunnar. Þegar hann sá svo þennan auglýst-
an stóðst hann ekki mátið heldur keypti hann. Pabbi 
veit líka að þetta eru bílar sem eldast vel. Hann á tvo 
Volvóa af árgerð ´87. Annar er ekinn 400 þúsund 
kílómetra en gengur eins og klukka. Hann veit líka 
að þótt svona bílar bili þurfa þeir ekki að fara í tölvu 
til að hægt sé að finna út hvað amar að þeim.“

Saga kveðst finna sig örugga á hinum sænska far-
kosti og segir hann liggja vel á vegi. En spurð hvort 
hann sé kraftmikill svarar hún. „Kraftmikill? Ég 
segi það nú ekki. Hann er auðvitað þungur og maður 
er ekkert að gefa í á ljósum ef maður ætlar ekki á 
hausinn!“ 

 gun@frettabladid.is

Pabbi veit að Volvó er 
bíll sem eldist mjög vel

Saga segir Volvóinn liggja vel á vegi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

PÁSKALEGAR PÍUR
Nokkrar af helstu stjörnunum 
eiga gula kjóla sem þær 
geta skartað um páskana.
TÍSKA 4

FYRIR ÍSLENDINGA
Allt frá því að fyrstu Subaru-
bílarnir komu hingað til 
lands hafa þeir notið 
mikilla vinsælda. Jeppi 
í líki fólksbíls segir 
sölumaður Ingvars 
Helgasonar.



[ ]Vörubílar geta verið af ýmsum stærðum og gerð-
um. Þessi minnir meira á geimskip og spurning hvort 
eitthvað meira þurfi en venjulegt meirapróf á hann.

Frá því að fyrstu Subaru-bíl-
arnir komu hingað til lands á 
áttunda áratug síðustu aldar 
hafa þeir notið mikilla vin-
sælda meðal landsmanna, 
enda hentar þeir íslenskum 
aðstæðum vel.

„Ingvar Helgason byrjaði að flytja 
Subaru-bílana inn árið 1976 og þá 
komu um 40 bílar til landsins,“  
segir Bjarni Ólafsson sölumaður 
hjá Ingvari Helgasyni og bætir 
við. „Þetta voru fyrstu fjórhjóla-
drifnu fólksbílarnir sem voru 
fáanlegir hér á landi. Það var hátt 
undir þá og þeir voru duglegir, 
bæði í ósléttu landslagi og slæmri 
færð, ekta bílar fyrir íslenskar 
aðstæður og í raun ígildi jeppa. 
Sítengt fjórhjóladrifið með háu og 
lágu drifi var þeirra höfuðkostur.“ 
Bjarni segir því ekki tilviljun að 
stundum sé talað um að það sé 
Subaru-færi þegar akstursaðstæð-
ur séu erfiðar, enda séu drifeigin-
leikar Subaru vel þekktir.

Nafnið Subaru á sér ekki langa 
sögu ef miðað er við marga aðra 
bílaframleiðendur. Fyrsti bíllinn 
kom á markað árið 1954. Í kjölfar 
síðari heimstyrjaldarinnar var 
ákveðið að sameina rekstur fimm 
bílaframleiðenda í Japan undir 
nýju nafni. Fékk hinn nýi bifreiða-
framleiðandi nafnið Subaru og 
hefur starfað undir því nafni við 
góðan orðstír allar götur síðan. 

Nafn sitt dregur Subaru af 
stjörnuþyrpingu sem á íslenskri 

tungu nefnist sjöstirnið. Það kann 
því að koma einhverjum á óvart að 
í merki Subaru eru einungis sex 
stjörnur. Þetta á sér þó útskýr-
ingu. Subaru varð til við samruna 
fimm fyrirtækja í eitt stórt. 
Þannig eru fimm litlar stjörnur í 
merkinu og ein stór. Þá getur 
mannsaugað aðeins greint sex af 
sjö stjörnum sjöstirnisins án 
aðstoðar sjónauka héðan frá jörð-

inni og eru stjörnurnar í merkinu 
því sex talsins.

Starfsmenn Ingvars Helgason-
ar eru stoltir af því að flestir 
Subaru-bílar seljast hérlendis ef 
miðað er við íbúafjölda. „Það má 
segja að það séu til fastir áskrif-
endur að Subaru, enda eru þetta 
traustir og góðir bílar og fólk held-
ur tryggð við þá,“ segir Bjarni

hnefill@frettabladid.is

Fólk heldur tryggð við Subaru

Subaru hefur þróast mikið frá árinu 1965. Hér sést Subaru af gerðinni 360 á sýningu 
í Japan.

Harðbotna
gúmmíbátar

Króli ehf   –  S: 565 6315  –  660 9503  – www.kroli.is

Harðbotna gúmmíbátar á vagni, með Yamaha 
utanborðsmótor F150AETX, ásamt 
nauðsynlegum aukahlutum.
Framleiddir í Kína.
Áætlað verð til afgreiðslu 
í Reykjavík 
kr. 5.650.000.-
Tilboðsverð á fyrstu 4 bátum með vél og vagni kr. 5.650.000

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Bíla- og hjólalyftur

Vökvadrifnar á góðu verði
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Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu fólki til að bera út blöð milli
6 og 7 á morgnana. Um er að ræða holla og hressandi útiveru, annars 
vegar á virkum dögum og hins vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild Pósthússins í síma 585 8330. 
Einnig er hægt að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is – ódýrari valkostur

Vantar þig aukapening?
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Pósthúsið er ungt og öflugt dreifingarfyrirtæki á sviði blaða- og vörudreifingar. 
Hjá Pósthúsinu starfa um sjöhundruð manns að uppbyggingu á fjölbreyttum og skemmtilegum vettvangi.



][ ]Nesti þarf að hafa í alla lengri leiðangra. Heimasmurðar 
samlokur bragðast best og enn betur ef þær eru borðaðar undir 
berum himni. 

Ingólfur Davíð Sigurðsson 
járnamaður fór í ársbyrjun 
ásamt nokkrum félögum sínum 
í athyglisverða veiðiferð til 
Argentínu. 

„Langvarandi snjór og kuldi varð 
til þess að við félagarnir fórum að 
íhuga það að fara eitthvert í sól og 
hita. Ég þekki til manns sem hafði 
farið til Argentínu í veiði og þekkti 
aðila úti sem sáu um veiðiaðstöðu. 
Við félagarnir erum miklir veiði-
menn og slógu því til og drifum 
okkur út og upplifðum frábæra 
veiðiferð í sól og hita,“ segir 
Ingólfur.

Félagarnir flugu fyrst til Lond-

on og þaðan til Buenos Aires og 
það flug tók heila sautján klukku-
tíma. Haldið var upp í hérað sem 
heitir Capita Mini. „Í Capita Mini 
gistum við í veiðihúsi og var öll 
aðstaða til fyrirmyndar,“ segir 
Ingólfur. 

Þarna eyddu félagarnir sex 
dögum í stanslausri veiði. Fiskur-
inn dorado finnst á veiðisvæðinu 
sem þeir voru á og er hann talinn 
vera skemmtilegasti sportfiskur 
sem finnst í ferskvatni. „Ég hef 
veitt mikið og fegið marga stóra 
en pund fyrir pund þá sprengir 
dorado alla skala. Hann er svo 
mikið rándýr að maður finnur það 
vel þegar hann er að taka fluguna 
og þá er hann að drepa, ekkert að 
narta. Enda eru flugurnar handó-

nýtar eftir hvern fisk.“ útskýrir 
Ingólfur. 

Félagarnir fengu líka nokkra 
píranjafiska og það nokkuð stóra. 
„Ég var ekki með puttana nálægt 
munninum á þessum kvikindum 
og lét leiðsögumanninn sjá um þá. 
Enda sást vel á höndunum hans að 
þær höfðu áður lent í tönnunum á 
þessum fiski,“ segir Ingólfur. 

Áin sem sem Ingólfur veiddi í er 
að hans sögn á sem menn vilja 
ekki vaða mikið í enda krókódílar 
og píranjafiskar á svamli um hana. 
Þessa sex daga sem félagarnir 
voru á veiðisvæðinu veiddu þeir 
mikið og merkilegt þótti þeim að 
koma í svona náttúrufegurð sem 
er svo ólík því sem sést hérna á 
Íslandi. mikael@frettabladid.is

Ólíkt öllu hér heima
Ýmsir furðufiskar komu á land.Vænir fiskar í ánni eins og sést.

Gott bað eftir gönguferð
GENGIÐ VERÐUR Á ANNAN Í PÁSKUM UM NÁGRENNI GRINDAVÍKUR. BAÐ 
OG VATNSLEIKFIMI Í BLÁA LÓNINU ER Á TILBOÐI OG MATSEÐILL Á LAVA 
FREISTAR.

Tveggja til þriggja tíma ganga með 
leiðsögn hefst kl. 13 á annan í 
páskum við bílastæði Bláa lónsins. 
Þátttökukostnaður er enginn og 
allir eru á eigin ábyrgð. Meðal 
annars verður farin forn þjóð-
leið, Skipstígur, og haldið með 
suðurhlíðum Þorbjarnarfells inn á 
Baðsvelli. 

Gangan er hugsuð jafnt fyrir fullorðna og börn. Góður skófatnaður er 
æskilegur og gott er að taka með sér smá nesti. Í lok göngu verður tilboð, 
tveir fyrir einn í Bláa lónið. Þar verður vatnsleikfimi kl. 16.30 og svo er 
spennandi páskamatseðill á veitingastaðnum Lava. - gun

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Montreal

Ógleymanleg ævintýri
Á FERÐÁ FERÐ UM HEIMINN UM HEIMINN

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

MAROKKÓ
6. - 13. september

NEPAL
18. október - 10. nóvember

www.fjallaleidsogumenn.is
sími: 587 9999
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Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

„Við hefðum tekið
myndir en höfðum

engan kubb...“
- ÚFÓ, Stuðmenn, Höf: Egill Ólafsson og Valgeir Guðjónsson

Auglýsingasími

– Mest lesið



[ ]Buffalóskór hafa sagt sitt síðasta orð. Skór með svona 
þykkum sóla eru líka beinlínis hættulegir þar sem mikil 
hætta er á að misstíga sig.

Margir klæða sig í samræmi við 
árstíð og jafnvel í samræmi við 
hátíðisdaga.

Ekki er óalgengt að fólk klæð-
ist dökku yfir háveturinn en 
velji ljósari liti þegar vorar. 

Sumir ganga jafnvel 
svo langt að klæða 
sig í samræmi 
við ákveðna 
hátíðisdaga og eru 
þá í rauðu á jólum og 
gulu á páskum. Hér 
má sjá nokkrar páska-
legar Hollywood-snótir.   
 vera@frettabladid.is

Glaðlegar í gulu

Ugly 
Betty-
leikkonan 
Vanessa 
Williams í 
appelsínu-
gulum síð-
kjól. Svart 
belti og 
fylgihlutir 
gætu ekki 
passað 
betur við.

MYND/GETTY

Leikkonan Rose 
McGowan minnir 

helst á svan í 
þessum gula 
og silfraða 
kjól. Rauðu 
skórnir í 
stíl við 

hárið. 

Ekki gætu 
allir borið 

gulan síðkjól 
með slóða. 

En söngkon-
an Beonce 

á ekki í 
nokkrum 

vandræðum 
með það.

Leik-
konan 

Marion 
Cotillard í 

sérdeilis páskalegu 
dressi sem undir-
strikar hversu vel 
svart og gult fer 

saman.

Samkvæmisljónið 
Paris Hilton breiðir 
úr plíseraða pilsinu á 

þessum fallega kjól. 
Efri hluti hans er 
sérstaklega eftir-
tektarverður.

Þokkadísin 
Catherine 
Zeta-Jones 
skartar 
sænsku 
fánalitunum. 



[ ]Bækur sem enginn tími hefur verið til að lesa er ágætt að 
draga fram í páskafríinu. Þá er nógur tími til þess að sökkva sér 
í lestur.

Hvað gleður meira en guli lit-
urinn eftir svart/hvítan vetur? 
Svar: Fátt, nema ef vera skyldi 
sá blái.

Gaman er að færa vorið inn á 
heimilið með því að kaupa for-
ræktaðar páskaliljur í pottum. 
Fleiri tegundir laukblóma fást líka 
í búðum á þessum tíma árs, til 
dæmis perluliljur sem eru fagur-
bláar og frískandi. 

Flott er að setja laukana í annað 
og huggulegra ílát en þeir eru 
seldir í og þar koma körfur undan 
kaffi og ostum sterkar inn. Eins 
geta fallegar skálar sem til eru á 
heimilinu gert sama gagn. Svo má 
ekki gleyma að vökva. Náttúruleg-
ur mosi sem efsta lag viðheldur 
vel rakanum í moldinni. 

- gun

Litrík 
laukblóm

Páskaliljurnar eiga vel við á þessum 
tíma. 

Páskahátíðin var hátíð Ísraela 
og gyðinga löngu fyrir daga 
Krists. 

Á upphafsdögum kristninnar taldi 
kirkjan páskahátíð gyðinga og 
kristinna tengdar. Gyðingar fögn-
uðu frelsun undan ánauð Egypta 
og kristnir menn undan syndinni. 
Fljótlega urðu þessar hátíðir þó 
aðskildar og páskarnir urðu helsta 
hátíð kristinna manna. Páskar gyð-
inga eru hins vegar alltaf haldnir á 
sérstökum mánaðardegi sam-
kvæmt tímatali þeirra.  Kristnir 
menn minnast hins vegar ætíð 
upprisu Krists á sunnudegi og mið-
uðu hátíðina við fyrsta sunnudag 
eftir fyrsta fulla tungl eftir jafn-
dægur á vori. Páskarnir urðu því 
færanleg hátíð. 

Í dag minna páskarnir á söguleg 
tengsl trúarbragðanna. 

Kristni er sprottin úr gyðingdómi 
og var í upphafi gyðinglegur söfn-
uður með sérstakar áherslur. Mikið 
af trúariðkun kristinna manna er 
því sótt til gyðingdóms og þessi trú-
arbrögð eiga fleira en páskahátíð-
ina sameiginleg, tildæmis bækur 
Gamla testamentisins. Einnig er 
sjálf hugmyndin um frelsarann til í 
báðum trúarbrögðum. Orðið Krist-
ur er í raun grísk orðmynd af hebr-
eska orðinu Messías. 

Páskarnir eru því eitt dæmi um 
hvernig kristni hefur túlkað eldri 
hugmyndir í nýju ljósi með nýju  
inntaki. Enda þessi nýtúlkun 
páskahátíðarinnar afar eðlileg 
vegna þeirra tímatengsla sem voru 
á milli hátíðarhalda gyðinga og 
mikilvægustu viðburða í lífi 
Krists.

Heimild: Vísindavefur Háskóla 
Íslands www.visindavefur.is 

-rh

Upphaf páskanna

Um páska minnast kristinir 
menn helstu viðburða í lífi 
Jesú Krists.  Hátíðin á hins 

vegar uppruna sinn hjá 
Ísraelum og gyðingum sem 
minntust frelsunar forfeðra 

sinna úr ánauð í Egyptalandi.

Auglýsingasími

– Mest lesið
„Ég sá það fyrst á visir.is“

Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Corolla XLI ssk. Árg. 1994 ek. 179 
þ.km, bensín. V 290 þús. Rnr.122168 
. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 
2 S. 562 1717. Sjá fleiri myndir www.
bilalif.is

SUBARU LEGACY WAGON 4WD. Árg 
2005, ek 39 þ.km, BENSÍN, Sjálfs. V 
1.990 þús. Rnr.230762 . Til sýnis og 
sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 2 s.562-1717. 
Sjá fleiri myndir www.bilalif.is

NISSAN PRIMERA 2.0 ELEGANCE. Árg. 
2001, ek. 88 þ.km, BENSÍN, Sjálfs. V 890 
þús. Rnr.240374 . Til sýnis og sölu hjá 
Bílalíf Kletthálsi 2 s.562-1717. Sjá fleiri 
myndir www.bilalif.is

MMC PAJERO GLX DID. Árg. 2001, ek 
118 þ.km, DÍSEL, Sjálfs. V 2.590 þús. 
Rnr.201577 . Til sýnis og sölu hjá Bílalíf 
Kletthálsi 2 s.562-1717. Sjá fleiri myndir 
www.bilalif.is

MMC L200 DOUBLE CAB GLS 4WD 
DIESEL TURBO. Árg 2002, ek. 156 þ.km, 
DÍSEL, 5 g. V. 1.480 þús. Rnr.240167 . 
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 
2 s.562-1717. Sjá fleiri myndir www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

M.Benz C200 Kompressor árg 10/2005 
ekinn 30 þkm, ssk, sóllúga. TILBOÐSVER 
3.150.000.- 90% Fjármögnun

Dodge RAM 1500 5,7 HEMI árg 2005 
ekinn 60 þkm, ótrúlega fallegt ein-
tak. TILBOÐSVER 2.390.000.- 90% 
Fjármögnun

Höfðahöllin
Klettháls 2, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nisan Primera Acenta 2/2005. Ekinn 
82 þús. km. Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 
Álfelgur. Loftlæking. Lægsta verðið á 
landinu kr. 1.290 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

VW Passat 07/’02 ek. 35 þ.km nýsk. 
Góður bíll. Sumard. fylgja á felgum. S. 
892 5050.

Toyota Previa ‘03, ek. 83 þús, 7 manna, 
sjsk, þakbogar, álfelgur. Sími 898-8489

Til Sölu Mercedes Bens E230 árg. ‘97 
ek. 151þ. Ssk. Rafm. í rúðum, central ofl. 
Mjög góður bíll í topp standi. Hagstætt 
lán getur fylgt. Uppl. í s. 892 4800.

Til Sölu Lincoln Town car árg. ‘99. virki-
lega fallegur bill í topp standi m. öllum 
hugsanlegum aukabúnaði. V8 4,6 ltr. 
Verð 1250 þ. Mjög hagstætt lán getur 
fylgt. Uppl. í s. 892 4800.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Porsche 911 c2 gt3 optic árg. ‘00. 6gíra, 
ekinn 60 þ., 19“ techart og ný dekk. 
Umboðsbíll, langt ísl. lán! Tilboð 6.085 
þ. Uppl. í s. 842 6602.

Fæst gegn yfirtöku
Til sölu Range Rover Diesel árg. 2003. 
Ek. 102 þ.km. Einn með öllu umboðs-
bíll. Ásett verð 5.890.000. Lánið er 
4.9m. 100% isk. Uppl. í s. 844 0542.

Volvo XC70 4x4 árg. ‘99. 7 manna. Einn 
með öllu. Ásett verð 1390 þús. Tilboðsv. 
1150 þús. sk.á ódýrari. S. 862 6097.

M.Benz 220E 10/92 ekinn 288 þ. km 
sjálfskiptur, álfelgur. Verð 350.000 kr. 
Uppl. í síma 847 6131.

Mazda 3 Sport árg. 2006/’08, ekinn 
aðeins 14 þús. Til sölu. Þessi draumabíll 
er engum líkur. Búin öllum hugsan-
legum aukahlutum og tækninýjung-
um. Ekki láta þennan framhjá þér fara! 
Tilboð 1850 þús. Birgir í s. 695 2728.

Land Cruiser 120VX árg. ‘03 ek. 68 þús. 
Góður bíll, vel með farinn. V. 4,2 m. 
Uppl. í s. 892 2333.

Toyota Avensis 1.8 feb. ‘03 m. dráttar-
krók ek. 98 þús. V. 1.125 þús. Uppl. í 
s. 864 4545.

Volvo S80 Exclusive. árg. ‘01 ekkert 
áhv. V. 1990 þús. Uppl. í s. 699 2400 & 
myndir á www.volvos80.tk

Hyundai Matrix árg. ‘01, ek. 116 þús. 5 
gíra, sk ‘09, bíll í toppstandi. Ásett verð 
690 þ. fæst á 500 þ. Uppl. í s. 863 6060 
eða 554 7225.

Kia Clarus ‘99 5g., sk.’09, bíll í góðu 
standi. Selst á slik 100 þ. Uppl. í s. 963 
6060 & 554 7225.

Einstakt eintak af eðal 
jeppa!

Land Rover Discovery 3 Hse 4x4 . Ekinn 
aðeins 18þ.km! Sjálfskiptur. Nýskráður 
06.2005. 7 manna. Fullorðins aukasæti 
fellanleg ofan í gólf. Hse er flottasta 
útgáfan. Eyðsla 15L í blönduðum akstri. 
Leðurinnrétting. 3 sóllúgur. Magnað 
Harmon Kardon hljómkerfi. Raddstýring. 
19“ álfelgur. Rafmagn, minni og hiti í 
fram og aftursætum. Hiti í framrúðu og 
rúðusprautum. Bakkskynjari. Hvít stefni-
ljós. Loftpúðafjöðrun sem má hækkka 
og lækka. Ný 19“ aukadekk fylgja ofl. 
ofl. Yfirburða aksturseiginleikar og tor-
færuhæfni ! Verð 5.7 milljónir. (Nývirði 
um 10 milljónir). Ekkert áhvílandi. Skipti 
athuguð. Frábær kaup! Uppl. í síma 
663 2430.

Santa Fe 2004 ekinn 53þ. Fæst gegn 
yfirtöku á láni S: 8586313

Volov XC70 Cross Country, nýskr. sept. 
‘03. Ek. 109 þ.km. Stór aukahlutapakki. 
V. kr. 2.690.000. Áhv. 2.025.000. Skoða 
skipti á ódýrari. S. 897 2272.

Til sölu Range Rover Vouge 
Supercharged, árg 2007, ekinn 14þ km, 
Blásans, tvílitt leður innrétting, DVD, 
fjarstýrð gangbretti, 20“ felgur, auka 
álfelgur á nýjum vetrardekkjum, eins og 
nýr með öllum aukabúnaði, Frábært lán 
getur fylgt , uppl í síma 892 1116

Til sölu M Benz CLS 550, árg 2007, ekin 
14þ km, Leðurklæddur , með rafm í 
öllu, 20“ felgur, 18“ vetrardekk, loft-
púðafjöðrun, parkcontrol, eins og nýr, 
uppl í síma 892 1116

Til sölu Volvo XC90 T6, árg 2003, 
7manna, leðurklæddur, ekin aðeins 
19þ km, parkcontrol, sóllúga, ný vetrar-
dekk, eins og nýr, uppl í síma 892 1116 
og 892 5005

Til sölu Dodge Grand Caravan, árg 
2001, ekinn 70þ km, 7 manna ,3,3 V6, 
eyðslugrannur og gott eintak sumar 
/vetrardekk, uppl í síma 892 1116 og 
892 5005

Chevrolet Tosca árg 2006 ek. 13 þús. 
leðursæti, topplúga, 17“ álfelgur, bakk-
skynjari o.m.fl. V. 2,5 millj. Uppl. í s. 897 
4912, larus@simnet.is.

Til sölu M Benz CLS 63 AMG, árg 2007, 
ekin 21þ, keyless go, einn með öllu dót-
inu, 514 hestöfl, einn flottasti bíll lands-
ins, Uppl í s: 896 5511 og 892 1116

Kraftur og lúxusKraftur 
og lúxus

 VW Touareg V10 TDI 
diesel 

Árg.2006, nýskr.2007 Ekinn 17.þús 
10cynl.diesel,310 hö,tog:750Nm,6 
þrepa sjsk.með comf.og sport stillingu 
og lágum gír.Bæði framsætin rafkn.
með minni og mjóbaksstuðning,leður-
ákl,bakkmyndavél,hljómgræjur með CD 
spilara,11 hátölurum,6 diska magasíni 
og ipod tengi o.m.m.fl. verð 7,9 millj 
Uppl.í s.8974912,larus@simnet.is

Toyota Hiace árg. ‘03 ek. 64 þ. Sumar 
og vetrard. á felgum, dráttarb. og hill-
urrekkar. 6 dyra. Verð 1190 þ. S. 899 
8459.

VW Golf highline. árg. 04, ek. 91 þús. 
V. 1180 þús. Filmur og topplúga. Uppl. 
í S. 848 1670.

Trans Am WS6 ‘96. ek. 95 Þ. 6. Gíra, 
beinsk. 305. hö. frábært eintak. verð 
1.790. Þ. skoða öll skipti. S. 868-0938 .

Ford F 150 ‘05 Ek. 54 þ. Allur auka-
búnaður. V. 2750 þ. S. 865 9637 & 
899 0910.

Toyota Tundra árg. ‘08 Allur aukabúnað-
ur. V. 5.8 mil. S. 865 9637 & 899 0910..

Citroen C3. Yfirtaka á góðum lánum. 
Topp eintak, sparneytin, hiti í sætum, 
skyggðar rúður, sjálfskiptur, mjög vel 
með farin bíll. Til sölu vegna fluttninga 
erlendis. S. 824 8900.

Mega bull tilboð!!!!!!
Toyota Corolla L/B nýskr. 6/2000 ekinn 
141 þ. km, 5 gíra, 1.4 vél, ljósgrár, sumar 
og vetrardekk. Verð 490.000. Tilboð 
350.000. Uppl. í síma 863 0149.

 0-250 þús.

Ski doo MXZ 700 árg 00.verð: 320 þús 
gott staðgreiðsluv. Uppl gefur Jónas 
8685989

Verð aðeins 199.000-
Toyota Corolla árg. ‘98 Sedan. Ekinn 
197 þús. km, 1.3 vél, 5 gíra. Verð aðeins 
199.000.- Uppl. í síma 863 0149.

TILBOÐ 150.000 M.benz C220 árg 95, 
sjálfsk. Dísel , eyðir engu. 1 eigandi. 
Ódrepandi bíll S: 899-9968

Til sölu ónotuð hestakerra. Sími 
6918327

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5426 - vip@365.is           S. 512 5441 - hrannar@365.is

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til 30. Mars 2008.  Frekari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu 
sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of Protocol 
Assistant for the Executive Offi ce. The closing date for this postion is March 30, 2008. 

Application forms and further information can be found on the Embassy’s home 
page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Saga fi lm óskar eftir áhuga- og
aukaleikurum - 18-80 ára

Saga fi lm óskar eftir áhuga- og aukaleikurum á aldri-
num 18 - 80 ára. Til að leika í nýjum sjónvarpsþáttum 
sem taka á upp í vor. Leikreynsla er æskileg en ekki 
skilyrði. Einnig leitum við að íbúðum af öllum stærðum 
og gerðum til að taka upp í. 

Áhugasamir sendi póst á netfangið 
sjonvarp@sagafi lm.is með mynd, símanr. 

og helstu uppl.

Aðstoðarmenn óskast
Aðstoðarmann á réttinga- og sprautuverkstæði 

óskast til starfa sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

Í ferðaafgreiðslu Kynnisferða á BSÍ
Um er að ræða sölu á ferðum, upplýsingagjöf, símsvörun og þjónustu við 
viðskiptamenn og starfsmenn. Viðkomandi þarf að hafa vald á ensku og 
helst einu öðru tungumáli fyrir utan íslensku. Tölvukunnátta er skilyrði, þar 
sem allar bókanir eru unnar í tölvum. 
Unnið er á vöktum – framtíðarstarf eða sumarvinna.

Bílstjórar
Bílstjórar með aukin ökuréttindi, helst ökuritakort. Um er að ræða vinnu 
virka daga eða vaktir; dagvaktir, eftirmiðdagsvaktir og næturvaktir, enda 
eitthvað um að vera allan sólarhringinn. Kunnátta í ensku er mikill kostur, 
en ekki skilyrði. Um alls konar vinnufyrirkomulag getur verið að ræða; fullt 
starf, hlutastarf og útkallavinnu. Framtíðarstarf eða sumarvinna.

Verkstæðismaður
Starfsmaður á bifreiðaverkstæði félagsins í Vesturvör 34 í Kópavogi. Óskað 
er eftir bifvélavirkja eða manni með sambærilegt próf eða starfsreynslu. 
Vegna mikilla anna er óskað eftir mönnum til að vinna á kvöldin og um 
helgar, auk sumarafleysingamanna.

Starfsmaður í þvottastöð
Bílaflotinn er þveginn á nóttunni, vinnutími frá kl. 17:00 til 05:00 næsta 
morgun, unnið er á vöktum. Framtíðarstarf eða sumarafleysingar. 
Umsækjendur verða að hafa aukin ökuréttindi.

Skálaverðir í Þórsmörk
Vantar skálaverði í Húsadal í Þórsmörk til að taka á móti ferðamönnum og 
aðstoða við þrif, eldamennsku, þvotta og önnur tilfallandi störf. Reynsla af 
þjónustustörfum, góð hæfni í mannlegum samskiptum og kunnátta í 
erlendum tungumálum, einkum ensku skilyrði. Ráðningartími frá 15. maí til 
15. september, eða eftir samkomulagi, unnið er á vöktum.

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

Viðhaldsmaður í Þórsmörk
Trésmiður eða mjög vanur og laghentur maður til að sinna viðhaldi húsa og 
annarra mannvirkja. Ráðningartími frá 15. maí til 15. september, eða eftir 

samkomulagi, unnið er á vöktum.

Bílstjóri í Þórsmörk
Bílstjóri með aukin ökuréttindi til starfa í Þórsmörk með aðsetur í Húsadal. 
Reynsla af hálendisakstri mjög góður kostur. Starfstími getur verið allt 

sumarið, eða hluti þess.

Leiðsögumenn
Óskað er efir tvítyngdum leiðsögumönnum með full leiðsöguréttindi. 
Tungumál sem sóst er eftir eru enska, norðurlandamál, þýska, 
franska og ítalska. Ekki er um fullt starf að ræða, en mest er óskað eftir 

leiðsögumönnum í dagsferðir.

Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf. 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi fyrir kl. 17:00, 7. apríl 2008.  
Einnig er hægt að senda umsóknir á netfangið sigridur@re.is
Umsækjendur fá senda nánari starfslýsingu, ef þeir óska þess. 
Haft verður samband við alla sem sækja um. 

Fullum trúnaði heitið.

www.re.is   - www.flugrutan.is  - www.thorsmork.is



ATVINNA
 22. mars 2008  LAUGARDAGUR82

H
u

g
sa

 s
é

r!

Viltu vinna með okkur?

Sumarstörf
við allra hæfi

vi
lb

or
ga

@
ce

nt
ru

m
.is



ATVINNA
LAUGARDAGUR  22. mars 2008 93



ATVINNA
 22. mars 2008  LAUGARDAGUR104

KÓPAVOGSBÆR  

UNGLINGASMIÐJA
• Kópavogsbær óskar eftir að ráða tvo ráð-

gjafa í hlutastörf í UNGLINGASMIÐJUNA.

UNGLINGASMIÐJAN er samstarfsverkefni 
félags- og fræðslusviðs bæjarins. Markmið 
hennar er að styðja við unglinga í vanda á 
þeirra heimaslóðum og byggja þá upp til 
virkrar og ábyrgrar þátttöku í daglegu lífi. 
Í því felst ákveðin meðferðarvinna og náin 
samvinna við foreldra eða forráðamenn ung-
linganna, starfsfólk skóla og aðra þá með-
ferðaraðila sem tengjast unglingnum. 

• Um er að ræða tvö 50% stöðugildi. 
• Háskólamenntun og/eða starfsreynsla í með-

ferðarvinnu er æskileg en ekki nauðsynleg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags.
Nánari upplýsingar veitir Hildur Jakobína Gísla-

dóttir, netfang hildurjg@kopavogur.is

og í síma 570-1400.
Umsóknarfrestur er til 4. apríl nk.

Hægt er að sækja 
um á www.job.is

www.kopavogur.is - www.job.is
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

VÉLAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana vélamenn til starfa. Um er að ræða 

stjórnun á jarðýtum og gröfum. 

Einnig óskar ÍSTAK eftir að ráða meiraprófsbílstjóra. Æskilegt er að

umsækjendur hafi réttindi og reynslu á vörubílskrana.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

SENDILL
Ístak óskar eftir að ráða starfsmann til sendiferða og lagerstarfa. 

Lyftararéttindi æskileg.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknafrestur til og með: 14. apríl 2008. 

• Orkuvinnsla í sátt við umhver ð: Gengið er út frá umhver smálum í allri starfsemi OR. www.or.is
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Spennandi atvinnutækifæri
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 

(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 6. april nk. Umsækjendur eru 

vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi
og möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og 
fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna 
Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- 
og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

Pípulagnamaður
Heimlagnadeild Dreifingarsviðs Orkuveitu Reykjavíkur 
óskar að ráða pípulagnamann til starfa. Meginverkefni 
Heimlagnadeildar er þjónusta við umsækjendur heim-
lagna svo og þjónusta við viðskiptavini hvað varðar 
tengingar við neysluveitur og gæði vöru.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Samskipti við umsækjendur, hönnuði og verktaka
• Vettvangsskoðanir
• Áhleypingar heimæða
• Innskráningar í gagnagrunna

Menntunar- og hæfniskröfur
Við leitum að duglegum og samviskusömum ein-
staklingi með mikla færni í mannlegum samskiptum.

• Sveinspróf í pípulögnum
• Almenn tölvuþekking og reynsla af innskráningu
   upplýsinga æskileg
• Reynsla af þjónustustörfum æskileg
• Nákvæmni  og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
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Jarðhitasérfræðingur hjá Alþjóðabankanum 
Hjá Alþjóðabankanum er laus er til umsóknar staða sérfræðings í orkumálum, með áherslu á nýtingu jarðhita. Staðan er 
til 2. ára og mun viðkomandi hafa aðsetur í Washington DC. Viðkomandi þarf að hafa mastersgráðu í verkfræði, hagfræði 
eða öðru fagi sem nýtist á þessum vettvangi.  Gerð er krafa um starfsreynslu á sviði orkumála (starfsreynsla í þróunarríki 
kostur), hæfni í samskiptum og mjög góða enskukunnáttu. Ítarlegar upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að finna
á vefsíðu utanríkisráðuneytisins http://www.utanrikisraduneyti.is/upplysingar/laus-storf/. Fyrirspurnum svarar Auðbjörg  
Halldórsdóttir á skrifstofu þróunarmála. Staðan er kostuð af utanríkiráðuneytinu, sem annast móttöku umsókna og aðstoðar 

við ráðningarferli, en lýtur að öðru leyti reglum Alþjóðabankans. 

Umsóknir og ferilskrá á ensku berist utanríkisráðuneytinu, Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík, fyrir 31. mars nk. 

Utanríkisráðuneytið

Vantar þig múrara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000
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Menntasvið

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 567 2555
• Danskennari, hlutastarf
• Leiklistarkennari, möguleiki á hlutastarfi 

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Bókasafnskennari, 50%
• Deildarstjóri sérkennslu

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1 - 3, sími 411 7450
• Tónmenntakennari
• Kennari í tæknimennt, meðal kennslugreina smíði

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 557 3800
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Deildarstjóri sérkennslu, 75%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Tónmenntakennari, 50%
• Heimilisfræðikennari, 60%

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari, möguleiki á hlutastarfi 

Grandaskóli, v/Keilugranda, sími 561 1400
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Hagaskóli, Fornhaga 1, sími 535 6500
• Textílkennari
• Heimilisfræðikennari, 50%
• Umsjónarkennari; kennslugreinar íslenska, stærðfræði, 
  enska og lífsleikni
• Kennari í námsver

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri í sérkennslu
• Sérkennari eða þroskaþjálfi  til að starfa með einhverfu barni

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, sími 530 4300
• Íþróttakennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi, kennslugrein náttúrufræði

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Heimilisfræðikennari

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi, meðal kennslugreina íslenska,     
  stærðfræði og samfélagsfræði
• Heimilisfræðikennari
• Textílkennari
• Myndmenntakennari
• Kennari í hönnun og smíði

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100
• Kennari á yngsta stigi

Hvassaleitisskóli, v/Stóragerði, sími 570 8800
• Stærðfræðikennari á yngsta stigi
• Tónmenntakennari á yngsta stigi og miðstigi

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Stærðfræðikennari á unglingastigi 
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi 
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi 
• Tónmenntakennari
• Sérkennari

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi
• Íslenskukennari
• Samfélagsfræðikennari
• Dönskukennari

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Enskukennari
• Þroskaþjálfi  í sérdeild fyrir börn með einhverfu

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Heimilisfræðikennari
• Textílkennari
• Kennari í hönnun og smíði
• Íþróttakennari
• Náttúrufræðikennari
• Norskukennari í tungumálaver skólans

Norðlingaskóli, v/Árvað, sími 411 7640
• Kennarar á yngsta stigi 
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi, meðal kennslugreina enska, 
  samfélagsfræði og stærðfræði
• List- og verkgreinakennarar, meðal kennslugreina smíði
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi 
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaliði

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, danska 
  og stærðfræði
• Textílkennari
• Tónmenntakennari í 1. - 5. bekk, 75 - 100% 
• Heimilisfræðikennari í 1. - 5. bekk, 75 - 100%

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Sérkennari
• Námsráðgjafi , afl eysing í 1 ár
• Heimilisfræðikennari, hlutastarf
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Umsjónakennari á unglingastigi, möguleiki á deildarstjórn
• Sérkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi

Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
• Námsráðgjafi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 557 5522
• Enskukennari
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Tónmenntakennari

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2008

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. 
Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.menntasvid.is. 
Þar er einnig að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og 
umsóknarfresti. 

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í 
viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar við viðkomandi stéttarfélög.

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar 

í grunnskólum Reykjavíkur

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nem-
endur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og 
starfsaðstaða er mjög góð.
Heimasíða skólans er www.lindaskoli.is.

Laus störf skólaárið 2008-2009:
• Heimilisfræðikennari
• Kennari í upplýsingatækni
• Íslenskukennari í 8.-10. bekk
• Náttúrufræðikennari í 8.-10. bekk
• Umsjónarkennarar á yngsta, mið- og elsta stig

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn Sigurðs-
son í síma 554 3900og 861 7100.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um störfin.
Umsóknarfrestur er 

til 27. mars 2008.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Matráður 100%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar
Marbakki:  564 1112

 • Leikskólakennari
Núpur:  554 7020

 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240

 • Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789

 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Sagafilm ieško 23 – 55 met  amžiaus vyr  iš 
Lietuvos, kurie nor t  suvaidinti island

televizijos seriale. Susidom j  yra prašomi atsi sti
elektronin  laišk  su nuotrauka ir telefono numeriu 

sjonvarp@sagafilm.is arba paskambinti 
telefonu 822-2504.
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Vesturhraun 5 210 Garðabær Sími: 530 2000 www.wurth.is

Sölufulltrúi Würth á Austurlandi

Würth á Íslandi óskar eftir sölufulltrúa til að leiða 
þjónustu á sölusvæði fyrirtækisins á Austurlandi. 
Þjónustan felst í heimsóknum til viðskiptavina á viku- 
til mánaðarfresti. Helstu söluvörur Würth eru verkfæri, 
efnavara, persónuhlífar, festingar o.m.fl. fyrir margvís-
legan iðnað. Starfið hentar mjög vel duglegum einstak-
lingi sem nýtur þess að skipuleggja sig sjálfur.

Starfssvið:
·  Sala og þjónusta til viðskiptavina Würth á Austurlandi
·  Samskipti og samhæfing við höfuðstöðvar Würth í Garðabæ
·  Frágangur og eftirfylgni pantana

Menntunar- og hæfniskröfur:
·  Reynsla af sölustörfum er kostur
·  Þekking á iðnaði eða iðnmenntun er kostur en ekki skilyrði
·  Vilji og metnaður til að ná árangri
·  Samstarfsvilji og rík þjónustulund
·  Sjálfstæði í vinnubrögðum

Við bjóðum:
·  Mjög áhugaverð árangurstengd laun
·  Bifreið til afnota, farsíma og tölvutengingu heim
·  Spennandi starfsmannastefnu
·  Fjölskylduvænt og skemmtilegt fyrirtæki með jákvæðan   
   starfsanda

Upplýsingar um starfið fást hjá sölustjóra Würth, 
Braga Val Egilssyni í gegnum tölvupóst, bragi@wurth.is. 

Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2008. Umsóknir óskast 
sendar á sama tölvupóstfang ásamt ferilskrá.

Þekking og reynsla af ísetningum rafeindabúnaðar 
    í bifreiðar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Finnbogason,
í síma 535-9110.  Áhugasamir sæki um starfið á 
www.n1.is.

ÍSETNINGAR Á
RAFEINDABÚNAÐI

WWW.N1.IS  

N1 BÍLAÞJÓNUSTA
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Tenging talstöðva, útvarpa og annars rafeindabúnaðar 
í bifreiðar

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlegan og 
dugmikinn starfsmann til starfa á þjónustu-
verkstæði félagsins að Funahöfða, Reykjavík

Helstu verkefni:

Almenn þekking á rafmagni bifreiða
Nákvæmni og stundvísi

Þjónustulund og samskiptahæfni

Hæfniskröfur:

Fiskifélag Íslands leitar
eftir sérfræðingi. 

Meginverkefni starfsins felast í að móta og reka verkefni um 
vottun ábyrgra fi skveiða, kynna íslenska fi skveiðistjórnun og 
sjávarútveg á erlendum vettvangi, auk annarra verkefna sem 
stjórnin felur honum. 

Leitað er eftir metnaðarfullum og áhugasömum aðila, en 
mikil áhersla er lögð á frumkvæði og sjálfstæði í starfi  og 
góða samskiptahæfni. Gerð er krafa um háskólamenntun. 
Starfsreynsla eða framhaldsmenntun er kostur, en ekki 
skilyrði.

Umsóknir sendist fyrir lok föstudagsins 4. apríl nk. í pósti 
merkt, “Sérfræðingur Fiskifélags Íslands, b/t Kristjáns Þórar-
inssonar, Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Borgartúni 
35, 105 Reykjavík.” Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Kristján Þórarinsson, í síma 591-0300.

Um er að ræða framtíðarstarf á vettvangi sjávarútvegsins, 
en Fiskifélagið er sameiginlegur samstarfstarfsvettvangur 
samtaka í sjávarútvegi með það að markmiði að efl a hag 
greinarinnar og stuðla að framförum í íslenskum sjávarútvegi. 
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
 • Starfsmaður á skjalasafn
 • Aðstoð í eldhús

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Unglingasmiðjan:
 • Ráðgjafar

Héraðsskjalasafn:
 • Skjalavörður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna
 • Afgr. baðvarsla kvenna, 100% vaktavinna

Skólahljómsveit Kópavogs:
 • Ræsting frá 1. apríl nk.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Deildarstjóri á yngra stig
 • Dönskukennari í 7. - 10. bekk
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Sérkennari
 • Textilkennari
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Námsráðgjafi í eitt ár v/leyfis
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 70% í apríl v/forfalla
Lindaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Heimilisfræðikennari
 • Kennari í upplýsingatækni
 • Íslenskukennari 8.-10. bekk
 • Náttúrufræðikennari 8.-10. bekk
 • Umsjónarkennari á yngsta, 
    mið- og elsta stig
Salaskóli:
 • Skólaliði II, 100%
 • Starfsmaður í eldhús 50%
Smáraskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
 • Íþrótta- og sundkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á mið- og yngsta stig
Snælandsskóli:
 • Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari á yngsta stig
 • Kennari á miðstig
 • Heimilisfræðikennari
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Námsráðgjafi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

með hópbifreiðaréttindi
Bifreiðastjórar

Vegna aukinna verkefna vantar okkur nokkra bifreiðastjóra 
til starfa sem fyrst. Um er að ræða bæði 100% störf og 

hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

•
•
•
•

•
•
•
•

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Skólastjóri og
aðstoðarskólastjóri
Sveitarfélagið Vogar auglýsir eftir öflugu stjórnunarteymi til að 
stýra vaxandi skóla í fámennu og vinalegu samfélagi í nágrenni 
höfuðborgarinnar. Lausar eru stöður skólastjóra og aðstoðar-
skólastjóra við Stóru-Vogaskóla í Vogum. Staða aðstoðarskóla-
stjóra er til afleysinga í eitt ár.

Meginhlutverk skólastjórnenda er að:
•  Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og rekstri skólans
•  Vera faglegir leiðtogar skólans 
•  Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samstarfi við bæjarstjórn

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir skólastjóra:
• Kennaramenntun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis-

  eða kennslufræði
•  Stjórnunarhæfileikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar 
•  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir aðstoðarskólastjóra
•  Kennaramenntun
•  Framhaldsmenntun er kostur
•  Stjórnunarhæfileikar
•  Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar 
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og K.Í. 

Nánari upplýsingar veita
Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri í síma 424-6660 og robert@vogar.is
Sveinn Alfreðsson, skólastjóri í síma 424-6655 og sveinn@vogar.is 

Umsóknir skulu berast skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 
Vogum í síðasta lagi 25. mars næstkomandi. Áskilinn er réttur til að framlengja 
umsóknarfrestinn. Netfang – skrifstofa@vogar.is. 

Bæjarstjóri.

Sveitarfélagið Vogar er ört 
vaxandi sveitarfélag með um 
1.200 íbúa í næsta nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins. 
Í sveitarfélaginu er lögð áhersla 

á fjölskylduvænt umhverfi 
og heilsueflingu 

í skóla og leikskóla.

Stóru-Vogaskóli er glæsilegur 
skóli, einsetinn og heildstæður, 

með um 220 nemendum. 
Einkunnarorð skólans eru 

virðing - vinátta - velgengni. 
Allur aðbúnaður og umhverfi 

skólans er til fyrirmyndar.

Kynnið ykkur skólann og 
skólastarfið á heimasíðunni 

okkar, www.storuvogaskoli.is.

Kynnið ykkur Sveitarfélagið 
Voga á vefsíðu bæjarfélagsins, 

www.vogar.is.

S t ó r u - Vo g a s k ó l i  –  S v e i t a r f é l a g i ð  Vo g a r

Auglýsingasími

– Mest lesið
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TIL  LEIGU
Ný 4ra herb.  “penthouse´”  íbúð í Kópavogi, 

stærð 126 fm.
Upplýsingar veittar  í síma : 891 7630

101 REYKJAVÍK
Til leigu á svæði 101 stórglæsileg 2ja herb. lúxus 

íbúð útbúin húsgögnum. 
Stærð 84 fm -sérinngangur. 

Upplýsingar veittar í síma: 891 7630

Útboð
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í gerð 
og frágang miðbæjartorgs við Þverholt.

Helstu magntölur eru sem hér segir:
Hellulögn    1.500 m²
Vegghleðslur       350 lm.
Snjóbræðslulagnir  4.500 lm eða 1.200 m²
Holræsalagnir      150 lm.

Útboðsgögn má nálgast í Þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2 
frá og með þriðjudeginum 25. mars. 
Opnun tilboða er föstudaginn 11. apríl kl. 11. 

Áætlað er að verkinu verði lokið í maí 2008. Jarðvegsskipti eru 
ekki innifalin í verkinu.

                          Tækni- og umhverfi ssvið Mosfellsbæjar

Ú T B O Ð
Bjarnarás ehf óskar, fh.húsfélagið Miðvangi 10 16 í

Hafnarfirði, eftir tilboðum í gluggaskipti.

Magn: gluggar 3 stk. og gler 28m²

Útboðsgögn fást á vef eignamat.is í tölvutækuformi.
Tilboð skilist á eignamat@eignamat.is föstudaginn

28.03.08. kl. 14:00
Nánari upplýsingar eru á

vef eignamat.is og í síma 895 5511.

Skráningarfulltrúi á 
auglýsingadeild RÚV ohf.
Auglýsingadeild RÚV ohf. óskar eftir skráningar-
fulltrúa í fullt starf til frambúðar. Fjölbreytt starf 
á lifandi vinnustað. Nánari upplýsingar veitir 
Sigrún Elíasdóttir í síma 515 32 72.

Umsókn sendist á netfangið 
sigrun.eliasdottir@ruv.is.

 

r 

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.
landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á 
Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðn-
ingu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Læknaritari
Læknaritari óskast á  geðsvið. Starfshlutfall er 100% eða 
eftir samkomulagi.  Einnig óskast læknaritari til afl eysinga í 
sumar.

Geðsvið er áhugaverður vinnustaður með fjölbreytilegum 
verkefnum þar sem áhersla er lögð á þverfaglegt samstarf. 
Starfsandi er góður og samstarfsfólk hvetjandi. Viðtöl verða 
höfð við alla umsækjendur og byggist ráðningin á þeim 
ásamt umsóknum. 

Umsóknir berist fyrir 7. apríl 2008 til Þuríðar Þórðardóttur, 
skrifstofustjóra 34D, Hringbraut og veitir hún jafnframt upp-
lýsingar í síma 543 4077, netfang thuridth@landspitali.is. 

Rekstrarhagfræðingur með mikla og fjölbreytta reynslu.

Get bætt við mig verkefnum, t.d. gerð viðskiptaáætlana, 
bókhald, greiningu og úttektir á fyrirtækjum

(tekjur og rekstrarkostnað), verkefnastjórnun. 

Upplýsingar í síma 897-4539





Suzuki Swift 96, ek. 140þ. skoðaður 08, 
nýleg kúpling. Verð 50 þús. Hafið samb. 
í 822-7601.

KTM sxf 450 Til sölu árg. ‘07 plöst 08, 
lítur vel út. Lán 640 verð 699 þ Uppl. 
8944005

Teikna hjólið, bílinn eða farartækið þitt 
? 50x70 cm unnið af fagmanni. Ólafur 
8493166 www.rufalo.is Geymið aug-
lýsinguna !

Hyundai Coupe árg. 97 ekinn 110þús. 
til sölu. Verð 150þús. Uppl. í síma 
8661049

MMC Pajero árg. ‘92, 3.0, bensín, ek 
200 þ. hugsanleg skipti á bíl sem þarfn-
ast viðgerðar. S. 847 1514.

Hyundai Accent árg. 2001 ek. 148.000 
km. Verð 250.000 eða tilboð. Sími 
821 7837.

Ford Ka ‘97 ek. 84 þ. Óskoðaður. Hentar 
vel fyrir skólafólk. Eyðir litlu. S/V dekk. 
Verð 65 þ. S. 867 1307.

Toyota Corolla ‘96 sk. ‘09 ek. 145 þ. 
Einnig Corolla ‘99 sk. ‘08 ek. 160 þ. 
Uppl. í síma 699 5642.

Til sölu Toyota Corolla Touring 4x4 
Station árg 96 ek.167 þús. V.200 þ. 
S.8971184

TILBOÐ 170.000! Toyota Corolla xli, 1,6l, 
sjálfsk. hvít, ný dekk, SKOÐUÐ 09 Ek. 
214þ nánar í síma: 865-7337

Musso 2,9 turbo disel, árg.’97. Ek. 219 þ. 
Þarfnast lagfæringa. Verð aðeins 130 þ. 
Uppl. í s. 863 0149.

Vantar að losna við Hyundai Sonata 
‘96 strax! Sjálfsk. ek. 99þ. Ökufær en 
þarnast lagfæringar. Verð 65þ. Skoða 
tilboð. s. 690-7794.

Gott verð ! VW Golf ‘99 ek 124 þ 220 þ 
stgr. Uppl s: 6998109

 250-499 þús.

Subaru Legacy Outback, árg. ‘98 til sölu. 
Toppeintak. Verð kr. 420.000 eða besta 
boð. Sími 699-4226

 500-999 þús.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Til sölu Toyota Hiace ‘99, ekinn 260 þ. 9 
manna kúla + bogar og auka miðstöð. 
S. 869 4214.

Renault Cleo árg.’03. Bsk. 3 dyra. 
Nýskoðaður. Verðtilboð. Áhv. lán 500 
þús. S. 895 8956

Til sölu: Suzuki Jimmy Árgerð 2005 
Ekinn 56.000 km Verð 880.000 kr. 
Upplýsingar í síma 8495411

Pajero 2.8TDI ‘98. ssk. 7 manna. Mjög 
gott eintak. Tilboð=790 S: 8472544

Opel Corsa árg. ‘02 ekinn 105 þús. km 
Fæst á 200 þús. + yfirtöku. Engin skipti. 
S. 863 1235.

Chrisler ‘95 lhs verð 750 þús. í topp 
standi aðeins 2 eigendur. Uppl. í síma 
892 2054.

Til sölu VW Golf 2004 ekinn 45 þús km. 
sumar/vetrard. V. 990 þús. Uppl. í síma 
660 5515.

 2 milljónir +

Jeep Wrangler X 4x4 árg. ‘05 ekinn 25 
þ. 6 gíra. 4000cc. Verð 2690 þ. Gunnar 
s. 695 2525. 

Audi A4 2.0 L Turbo Quattro árg. ‘07 
ek.17 þús. Leður, lúga og luxury! V. 4290 
þús. Tilboð 3900 þús. S. 821 4068.

BMW 320i ek 51þ km, 6 gíra. Topplúga, 
hálfleðruð sæti ofl. Umboðsbíll, 2 ára 
ábyrgð eftir, 2,6 áhv í ÍSK. 3,190þ. 
s:8444711

Lexus is 250 árg 08/2007 ek. 1þ. Einn 
með öllu, glæsilegur bill verð: 4.850 
þús. Uppl. í s. 6984945

 Bílar óskast

Óska eftir góðum bíl í góðu standi á um 
100 þús. Uppl. í S. 662 8780.

 Jeppar

Til sölu Toyota Landcruiser 90 árg. 
2000, keyrður 135.000km. 35“ breyttur. 
S. 691 5469.

Suzuki Jimny til sölu ‘98 ekinn 41.000 
km dekurbíll, ný tímareim ásett verð 
550 þ. Uppl. í s. 891 6143.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Þessi Gullmoli er til sölu með yfirtöku 
á láni og/eða skipti á ódýrari. Patrol GR 
2003, ek. 92þ.km. ssk. litað gler, 35“ný 
dekk og m.fl. Verð 3.6m. áhv. er 2.7m. 
í ískr. mjög hagst. lán. Skipti á ódýrari, 
helst góðum 7 + manna. Uppl. í síma 
692 3134 og skarpi@iphoto.is

LandCruiser 100VX 35“ árg. ‘02, ekinn 
100 þ. Glæsilegt eintak. Verð 4990þ. 
S. 699 5643.

Tilboð 7.5 m. stgr.
Range Rover Sport Supercharged skr. 
12/’05, árg. 2006. Með öllum auka-
búnaði. Ekkert áhv. Ásett verð 9,5 m. 
Tilboð stgr. 7,5 m. Engin uppítaka. S. 
824 4530.

Til sölu er Volvo xc90 2,5t árg 2005 
ekinn 75.000 Skipti möguleg á dýrari 
og ódýrari upplýsingar í síma 894-9290

 Fornbílar

Rols Royce Silver Spirit 
‘86 árg.

Ekinn 52 þús. km. Tilboð 3.990 þ. 
Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46 s. 567 
1800

 Vörubílar

Til sölu Benz 4 Öxla 3241 árg. 2004. 
Ek. 129000 km. Verð 7.5m + vsk. Sími 
898 2883.

 Pallbílar

Til Sölu Dodge RAM Laramie 2500 
diesel árg 2004, með öllu. vel viðhaldið 
og góður bíll, skipti athugandi á ódýrari 
uppl s.824-5244

 Sendibílar

Isuzu NPR, ek. 53 þ. Selst með stöðv-
aleyfi og því sem til þarf, ef kaupandi 
óskar. S. 898 3206.

 Húsbílar

Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla. 
Sendum hvert á land sem er. Uppl í 
síma 421-7922 eða Ágúst 864-0982, 
Jóhannes 896-2317 www.pallhýsi.is JS 
Campers ehf.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

 Mótorhjól

Til sölu Big Dog Pit Bull, ekið 500 km, 
sérsmíðað, eitt flottasta hjól landsins 
aðeins fyrir vandláta, S&S mótor 103 cu, 
6 gíra, 330mm afturdekk, uppl í s: 892 
1116 og 896 5511

Til sölu Dodge Ram 2500 SLT 4x4, árg 
2004, 6manna, 5.9l Cummings disel, 
ekin 65þ, verð 3.7 millj, uppl í s: 892 
5005
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Suzuki GS 500 F, árg.2006, til sölu. Ek. 
3.263km. Hiti í handf. Sími: 663-3600.

Til sölu Ducati Multistrada árg. ‘04 en 
nýskráð ‘05. Uppl. í síma 892-1524

 Fjórhjól

Til sölu Bombardier DS 650 árg. 2000 
með bilaðan mótor Uppl. í síma 892-
1524

 Vélsleðar

Lynx rave 800
Til sölu Lynx rave 2006 og 2007. Belti 
nelgt 48mm, festingar f-brúsa. Tengi f-
GPS, taska. Gott verð. S. 898 0466.

Páskasleðinn. Til sölu Ski Doo MXZ 440. 
Nýbúið að taka hann í gegn. Nýlegt 
belti undur honum. Tilboð 200 þ. Uppl. 
í s. 692 6365.

 Hjólhýsi

2004 EIFELLAND KNAUS; svefnpl f 3, 
miðst, íssk, 3 gashell, wc m vask, fortj 
m botn. 697-9107/ 587-1635

Adria 663 UK vision, árg. 
2007

17“ LCD sjónvarp m/dvd innb. útvarp 
m/cd, innb. hátalarar, örbylgjuofn, 
RK mover, Alde gólfhitakerfi, markísa, 
Kojur, aukakoja fyrir ofan hjónarúm, 
2 borðkrókar o.m.fl. Frábært skipulag. 
Verð kr.2.990.000. Uppl. í s. 897 4912 
larus@simnet.is

 Bílaþjónusta

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

 Varahlutir

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

 Vinnuvélar

 Bátar

Vantar bátavél 170 -230 hö. Uppl. í s. 
893 5936.

Híbýli og skip ehf, 
Fasteigna, skipa og 
kvótamiðlun. Símar 
5517282/ 8933985/

hibyliogskip.is
Önnumst sölu á öllum gerðum báta. 
Vantar báta á söluskrá (Sóma 700 - 
960) eða allar gerðir. Mikill eftirspurn.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf s. 899 0957.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

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

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

 Bókhald

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977.

Framtal 2008
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og 
seljendur fasteigna. Sæki um frest. 
Vönduð vinna. Opið um páskana! 
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

FRAMTALSÞJÓNUSTA
Tek að mér skattskýrslugerð fyrir ein-
staklinga. Ódýr og góð þjónusta til 
margra ára. Uppl. s. 551 7280 & 696 
0646 & 893 3985

 Málarar

Sandspörslun - 
Málningarvinna

Getum bætt við okkur verkum í 
sandsparsli og málningarvinnu 

innanhúss. Erum einnig að 
skipuleggja útivinnu í vor og 
sumar. Gerum verðtilboð að 

kostnaðarlausu.
 Vönduð og ábyrg vinnubrögð. 

AlltMálun ehf S. 699 6667 & 
555 6668

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

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

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. Við 
gerum komum og gefum þér tilboð. 
Hafið samband. Íslenskir fagmenn S. 
862 2413

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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.

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

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

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

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.

Íslenskir fagmenn
Bjóðum alla þjónustu á viðhaldi 
fasteigna, utanhúss sem innan. 
Gerum föst verðtilboð þér að 

kostnaðarlausu.
Upplýsingar í síma 869 3934.

 Spádómar

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 aug-

lýsingu.

Englaljós til þín S. 908 
5050, Lára spámiðill

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla virka daga 

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro. S. 863 1987.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

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

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Múrarar

Get bætt við mig verkefnum í múrverki. 
Þorbjörn S. 863 2134.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

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

www.raflist.is

 Önnur þjónusta

Gröfuþj. á Suðurlandi nú er góður tími 
til að klára lagnir ofl. við bústaðinn fyrir 
sumarið. S. 891 7355 & 898 1505.

Þarft þú að láta grafa t.d grunna, plön 
ofl. Uppl. í s. 820 1974 - Guðmundur.

KEYPT
& SELT

 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.

DVD Myndir
Til sölu DVD myndir. Verð frá 

390.- kr
Opið alla páskana.

Sælgætis og Vídeóhöllin, 
Garðatorgi 1. S. 565 6677

Frímerkjasafn atil sölu ef viðunandi 
tilboð fæst. Uppl. í . 568 7005/864 
5290.

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar og upp-
þvottavélar. Tökum bilaðar upp í. Einnig 
varahlutir í þvottavélar. S. 847 5545. 
Opið um helgina.

 Óskast keypt

Óska eftir snyrtibekk eða nuddbekk fyrir 
lítið. Upplisingar í síma 868 9102, Sif.

- Gasgrill -
Óskum eftir góðu gasgrilli og útikamínu. 
Uppl. í s. 898 3311 & 565 3311.

 Hljóðfæri

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

Mikið úrval af nýjum og notuðum harm-
onikkum 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.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timb-
ur 1x6 & 2x4, uppl. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

TILKYNNINGAR
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 Ýmislegt

Til sölu, Terex Comedil 24 m. 
Byggingakrani. Uppl. í s. 898 4870.

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.

 Heilsuvörur

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

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- clean 9 - lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður 
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. Nánari 
uppl. inná www.4ever.is

LR- Kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 
kg á aðeins 6 mánuðum. www.dietkur.
is S. 869 2024.

Aloe Vera Þrennan. Einnig 9 daga 
hreinsiprógram Frá Aloe Vera, Sigga 
Sjálfstæður Dreifingaraðili FLP S. 697 
8928.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283.

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

Ekta líkamsnudd (BODYTOBODY) Láttu 
það eftir þér, þú átt það skilið. Nánari 
uppl í síma 8486255

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

NÁMSKEIÐ/NÁMSKEIÐ ICELANDIC FOR 
FOREIGNERS ALL YEAR Level I: 4 weeks 
Md-Frd;18-19:30. Start 31/3, 28/5 Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start 
14/4, 2/6 Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30. Start 31/3, 2/6. Ármúli 5. 
s.5881169, www.icetrans.is/ice

 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.

 Dýrahald

Silkyterrier tíkur 9 vikna Bólusettar, 
örmektar og með ættbók. Uppl í s. 
699 5454.

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Hreinræktaðir íslenskir hvolpar til 
sölu. Foreldrar Íslandssólar Grímur og 
Töfra Hekla. Tilbúnir til afhendingar. 
Upplýsingar á www.steinegg.is/isrima 
og í síma 8992121.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar 
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra-
land.is/linafina

Rottweiler hvolpur til 
sölu. (Rakki)

Hvolpur undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamynd-
aðir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað 
skap- gerðarmat. Hvolpurinn er tilbúinn 
til afhendingar og hefur klárað hvolpa-
skap- gerðarmat. Aðeins góð heimili 
koma til greina. Áhugasamir geta haft 
samband í síma 615 5000.

 Ýmislegt

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 
afgreiðslu strax. Mest ein-

angruðu pottar á markaðnum, 
lokað 24 tíma hreinsikerfi 

o.m.fl. Fimm ára ábyrgð. Frí 
heimsending hvert á land sem 
er. Sendum bæklinga samdæg-

urs. 13 ára reynsla á Íslandi. 
Eigum örfáa potta eftir á gamla 

genginuþ
Opið alla daga frá 14 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

 Ferðalög

-Til leigu á Spáni- Fallegt raðhús í La 
Marina, svefnpláss fyrir 5, (adsl og 
loftkæling) 35 þ. vikan. Myndir og upp-
lýsingar á www.lamarina.draumaeign.
com eða 770 4077.

 Gisting

Flugíbúð! Svefnpláss f. 2-4 íbúð á 
góðum stað í Keflavík, skammtímaleiga. 
Fullbúin. S. 896 2888.

 Hestamennska

Stallmúlar, gráir, bláir, grænir og brúnir 
kr. 695,- Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 
7388.

HÚSNÆÐI

 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.

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

3ja herbergja íbúð til leigu í kóp. Laus 
1. apríl. Verðtilboð óskast, Uppl. í fbl 
merkt 2929.

Spánn til leigu raðhús, Playa Flamenca 
Til leigu frábært raðhús á Spáni, 30 
mín frá Alicante. Stutt á strönd og á 
golfvelli. Sundlaug í götunni. Sjá heima-
síðu www.spain-hus.com uppl. síma 
8978564 eða gse@internet.is

Góð 2ja herb. íbúð á 1h. í Norðurmýri, 
til leigu í 3 mán. með húsg. og sjónv. 
Verð 110 þús. á mán. Laus strax. Uppl. í 
s. 557 3489 eftir kl. 16.30.

3ja herb.íb í 101. Laus 1. apr. Verð 150þ. 
án hita & rafm. Aðeins reyklausir. S. 
863 1235.

Svíþjóð-Castrup. Hús til leigu í apríl og 
maí, stutt frá Castrup. S. 899 2060.

 3-4 herb 95fm og 97fm íbúð til 
leigu í Hverfisgata123 Rvk. Reyklaus 
Leiga 150000 og 160000 á mán 
Fyrirframgreiðsla 2 mánTryggingavíxill 
Laus strax.S.8963536

Rúmgott mjög snyrtilegt 2 manna herb. 
til leigu í 104 Rvk. Hiti, rafm., net innifal-
ið. Leiga 70 þ. + 1 mán. trygging. Uppl. 
í s. 697 8720.

Góð 4 herbergja íbúð, um 100 fm, til 
leigu í 101 Reykjavík. Laus strax. Verð 
150 - 200 þús á mánuði. Upplýsingar í 
síma 8422222

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast til leigu á höfuðborgar-
svæðinu. Svar óskast sem fyst í s. 857 
6511.

Traustur aðili óskar eftir íbúð eða herb. í 
amk. 6 mán. á höfuðb.sv. S. 844 1012.

Öska eftir lítilli íbúð í Rvk. Góð umgengi 
og öruggar greiðslur. Uppl. í s. 868 7901 
á kvöldin.

 Sumarbústaðir

Opið hús
Til sölu 72 fm nýr sumarbústað-

ur rétt við Flúðir. Fylgir með 
allt innbú nýtt þ.e. kojur, rúm, 
sófasett og allar innréttingar 

og öll tæki. Heitur pottur 90 fm 
pallur á frábærum útsýnisstað. 

Verð 23.5 m.
Til sýnis föstudag og laugar-
dag. Nánari uppl. í síma 897 

9929.

Grímsnes lóðir til sölu við læk og fossa, 
afgirt. S. 898 1505 & 867 3296 á 
kvöldin.

 Atvinnuhúsnæði

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

Híbýli og skip ehf.,Fas-
teigna, skipa og kvóta-
miðlun,Símar: 5517282/ 
8933985/hibyliogskip.

Önnumst sölu og leigu á öllum gerðum 
atvinnuhúsnæðis. Vantar atvinnuhús-
næði á skrá til leigu eða sölu.

 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.

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir starfsfólki í sal og 
á bar, einnig vantar fólk í uppvask. 
Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í 
boði. B5 tekur við umsóknum barþjóna, 
þjóna og uppvaskara á b5@b5.is.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til 

jarðvinnu framkvæmda. Matur í 
hádeginu og heimkeyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525.

Röska menn vantar á hjólbarðaverk-
stæði. Barðinn - Skútuvogi 2 - Sími 
568 3080.

Barnapössun óskast 10 daga í mánuðu 
2 tíma í senn. Æskilegt er umsækjandi 
hafi reynslu og bíl til umráða. Uppl. Í 
síma 770 0424, Sigrún Lína.

Verkfag ehf.
Poszukuje ludzi do napraw w mieszkan-
iach.Najlepiejz doswiadczeniem i zna-
jomoscia jezyka islandzkiego lub angiel-
skiego informacje pod numerem. Yórei 
690 9855.

 Atvinna óskast

Smiður á Suðurlandi getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s 6593054

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Kia Sportage ‘00 ek. 69 þús. sskr. 
Aukad. á felgum. Ásett v. 500 þús. Sími 
6645818.
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.

Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn, sem leggur metnað sinn 

í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, 

umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta 

aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð og með skýrri framsetningu. 

Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja vísi.

...ég sá það á visir.issir.is
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?

• Er núverandi húsnæði óhentugt?

•  Vantar ykkur stærra húsnæði
 eða nýjar höfuðstöðvar?

•  Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til    
 leigu og seljum ykkar húsnæði á     
 sama tíma.

Hafið samband við sölumenn okkar
og fáið nánari upplýsingar.

Stóreign
fremstir í atvinnufasteignum

Fr
um
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AKKURAT FASTEIGNASALA Í SAMSTARFI VIÐ BYGG KYNNA 

SÉRLEGA FALLEGAR OG VANDAÐAR ÍBÚÐIR

LUNDUR 1 – 3

Glæsilegar vel útbúnar íbúðir í hjarta Höfuðborgarsvæðis-
ins. Svalir með glerskýlum, bílageymsla, fataherbergi innaf
hjónaherbergi.

17. júní-torg 1, 3, 5, og 7 
Hagstæð
lánakjör

Er fallegt fjölbýlishús með 66 íbúðum, ætlaðar 50 ára og
eldri. Örfáar íbúðir eftir. Hagstæð lánakjör. 

Langalína 9 og 11, Vesturbrú 1
Hagstæð
lánakjör

Frábær staðsetning við sjávarsíðuna. Fullbúnar íbúðir án
gólfefna. Grantítborðplötur, gólfhiti og vandaður frágangur.

BYGG – BYGGINGARFÉLAG GUNNARS OG GYLFA ERU TRAUSTIR OG VANDAÐIR BYGGINGARAÐILAR

FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIR – BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 594 5000FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

STRIKIÐ 2 – 8

60 ára og eldri, Jónshús - Sjálandshverfi Garðabæ. Vel
staðsett og fallegt lyftuhús með mikilli þjónustu. Glæsi-
legur frágangur og gott útsýni úr flestum íbúðum. 

Suðurbyggð lóðir
800 Selfoss
ÞÚ VELUR ÞÍNA LÓÐ !!!

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: frá 5.000.000

ÞÚ  VELUR  ÞÍNA  LÓÐ  !  NÝTT  BYGGINGARSVÆÐI  Í  SUÐURJAÐRI  SELFOSS.  GOTT  BYGGINGARLAND.
ÓDÝRAR LÓÐIR AÐ EIGIN VALI. LÓÐIRNAR ERU TILBÚNAR TIL FRAMKVÆMDA. BOÐIÐ ER UPP Á ALLT AÐ
90 PRÓSENT FJÁRMÖGNUN TIL TVEGGJA ÁRA.  SÖLUFULLTRÚAR RE/MAX BÆJAR ERU VIÐ SÍMANN UM
PÁSKANA.  SNORRI  S.  8648090  OG  MAGNÚS  S.  6949999  GETA  SÝNT  LÓÐIRNAR  OG  KYNNT  SVÆÐIÐ
FYRIR ÁHUGASÖMUM. VERÐ Á EINBÝLISHÚSALÓÐUM FRÁ KR. 5 MILL. HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Einbýli- par- raðhúslóðir 90 prósent fjármögnun

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8648090

Herjólfsstígur 18
Ásgarðsland
Vandaður sumarbústaður

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 24.300.000
RE/MAX Stjarnan kynnir. Vandað og fallegt heilsárshús til  sölu í Ásgarðslandi undir hlíðum Búrfells. Húsið
er 113 m2 og stendur á tæplega 8000 m2  eignarlóð með fögru útsýni yfir Sogið. Það er nú þegar tilbúið til
afhendingar  fullbúið  að  utan  með  verönd  og  tengdum  potti.  Gólfhiti  tengdur  og  rafmagn  komið  inn.  Að
innan eru veggir full einangraðir og plastaðir.   Upplýsingar í símum Anton 699-4431, Sigurður 895-5786,
Páll 892-2100

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

anton@remax.is

Opið
Hús

Laugardaginn 22 mars milli 14 og 17

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

699 4431

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

EINSTAKT EINBÝLI, BRUNNSTÍGUR HF

Fr
u

m

Sérlega sjarmerandi einbýli á þessum friðsæla stað í Vesturbæ
Hafnarfjarðar, rétt við miðbæinn. Húsið er 207,4 fm og hefur verið
mikið endurnýjað og er allt hið glæsilegasta. Húsið er vel staðsett í
litlum lokuðum botnlanga. Sérlega gott skipulag á eigninni og m.a.
annarrs stórglæsilegt eldhús og 5 fín svefnherbergi, 2 stofur og 2
baðherbergi. Sérlega glæsilegur garður. Þetta er frábær eign sem
hægt er að mæla með. Gott hagstætt lán getur fylgt eigninni.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur í síma 698 2603

Auglýsingasími

– Mest lesið
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arstarf með rausnarlegum fjár-
framlögum sem eru honum og hans 
fólki til mikils sóma og er hann 
enginn eftirbátur þeirra íslensku 
stórfyrirtækja sem hafa stutt vel 
við starfið í Gíneu-Bissá. Nú kom 
þessi goðumlíka sveit saman og 
fram í fyrsta sinn í tvo áratugi í 
heimalandi sínu og frumflutti nýtt 
verk sitt; Ar Puro (Ferskir vindar 
eða Hreint loft, til heiðurs vel-
gjörðamanni útgáfunnar). Þar var 
um tímamótaatburð að ræða í 
þessu litla hrjáða landi, enda var 
ánægja heimamanna mikil með 
framgöngu íslenskra félaga okkar 
í því að láta þessa atburði gerast. 
Enda er heiður að þessu.

Viðskiptaráðherra til Íslands í maí
Bindum enda á barnadauðann og 
öll börn í skóla; það eru markmiðin 
stóru og virðast ansi langt í burtu 
miðað við það hve frumstætt land-
ið er og hve dapurlegar aðstæðurn-
ar eru. Ferðin er hins vegar hafin 
og á fáum árum mun þetta land 
vonandi taka stakkaskiptum haldi 
góðir menn áfram að byggja sigur-
boga fyrir þetta fátækasta fólk á 
jarðríki.Við getum öll gert gagn og 
stjórnvöld að auki. Nú þegar hefur 
utanríkisráðuneytið varið einni 
milljón dollara á ári í þrjú ár í starf 
Unicef í Gíneu-Bissá. Hitt er að 
veita þeim aðgang að þekkingu til 
að nýta auðlindir sínar. Landið, 
fiskimiðin og framleiðsla á raf-
orku. Vinur minn, viðskiptaráð-
herra Gíneu-Bissá, sagði að innan 
tveggja ára væri möguleiki að fjög-
urra ríkja samstarf um virkjanir 
gæti skilað þeim ljósi í bæinn. Raf-
væðing lands og borgar gæti hafist 
þá. Hugsanlega. En þá líka breytist 
allt til hins betra og holskefla tæki-
færa til betra lífs og uppbyggingar 
opnast landinu. Viðskiptaráðherr-
anum bauð ég að koma til Íslands í 
lok maí með Super Mama Djombo, 
þegar sveitin kemur til að spila á 
Listahátíð. Þá er hægt að leggja 
grunn að frekara samstarfi land-
anna og leiða hann á fund utanrík-
isráðherra okkar og forseta lýð-
veldisins ef kostur er.

Á heimleið 
Við félagar fórum út til að kynnast 
starfi okkar fólks, nöturlegum 
aðstæðum landsmanna og hvernig 
við getum miðlað þekkingu og 
reynslu þjóðar sem braust til sjálf-
stæðis og allsnægta á nokkrum 
áratugum. Auk þess að byggja upp 
viðskiptasamband við landið sem 
nú er þegar hafið með því að Julian 
Graves, dótturfyrirtæki Baugs 
Group, flytur inn talsvert magn af 
helstu landbúnaðarafurð Gíneu-
Bissá, cashew-hnetu, til fullvinnslu 
og sölu í verslunum fyrirtækisins í 
Bretlandi. Meðan ég beið eftir flug-
vélinni frá Bissá á leið heim til alls-
nægtasamfélagsins á Íslandi, 
heyrðist og sást til spóa í kjarr-
lendi við flugbrautarendann. Það 
er því styttra á milli Gíneu-Bissá 
og Íslands en margir halda en spó-
inn hefur vetursetu m.a. í Gíneu-
Bissá.

Aldrei mun hinn vestræni heim-
ur geta sett strik yfir myrkraverk 
fyrri tíma. Grimmdin og hrotta-
skapurinn gnæfir sem ógnvekjandi 
minnisvarði yfir sögu okkar og for-
tíð. Hitt er víst að með ótrúlega litl-
um tilkostnaði en miklum velvilja 
getum við framkallað stórbrotnar 
framfarir, mannsæmandi lífskjör 
og aðstæður fyrir endurreisn þess-
ara örsnauðu þjóða í Afríku.  
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Á SKÓLABEKK Jóhannes Jónsson kaupmaður, Geir Gunnlagusson læknir og Hreinn 
Loftsson lögmaður settust á skólabekk.

EGILL MEÐ HEIMAMÖNNUM Egill Ólafs-
son syngur með hljómsveitinni Super 
Mama Djombo á útgáfutónleikum í 
höfuðborginni Bissá.
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Eftirlætis 
málshátturinn...
Það er árviss spenna í lífi margra að brjóta páskaeggið og 
vita hvaða boðskap málshátturinn færir í það skiptið. Júlia 
Margrét Alexandersdóttir talaði við fjölda fólks og bað það að 
nefna eftirlætis málsháttinn sinn. Þjóðfélagsástandið endur-
speglaðist greinilega í vali margra.  

ANDREA RÓBERTSDÓTTIR

Ekki er allt gull

sem glóir.

ELÍSABET JÖKULSDÓTTIR
Best er að segja hverja 
sögu sem hún gengur.

EINAR BÁRÐARSON
Sjaldan fellur gengið langt frá krónunni.

GÍSLI EINARSSON
Þeir fiska sem róa.

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR

Einn er einmana

saman.

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON

Oft eru fréttir

í blöðum.

TOLLI
Allt sem kemur 

aftur fer.

KRUMMI BJÖRGVINSSON
Af góðum hug 

koma góð verk.

HRAFNHILDUR HAGALÍN

Ber er hver að baki 

nema sér bróður eigi. 

ÓLAFUR HAUKUR SÍMONARSON

Öfundin er árrisul.
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON Bitlaus er beiskur 

maður.

EGILL HELGASON

Blindur er bóklaus 

maður.

BRAGI ÓLAFSSON 

Er á meðan er.

GUÐNI ÁGÚSTSSON

Um þann mann sem

á sitt eigið traust, 

hann eltir gæfan 

hvíldarlaust.

AUÐUR HARALDSDÓTTIRGull er gull, hver sem 
á því heldur.

AUÐUR JÓNSDÓTTIRBetri er ein evra í vasa en hundrað krónur í banka.

SÓLVEIG EIRÍKSDÓTTIR

Lífið er gáta, lausnin er 

á bakhlið þess.

ÁGÚST BORGÞÓR

Margur heldur mig sig.

ODDNÝ STURLUDÓTTIR
Fleira þarf í dansinn

en fagra skó.

ARI KRISTINSSON
Gott er hjá þeim að sofa sem hægt er hjá 

að vakna.

HÖRÐUR TORFASON

Reiði er eins og 

rýtingur sem þú rekur 

í eigið hold.

JÓHANN G. JÓHANNSSON

Skoðaðu óskir þínar 

vel áður en þú sleppir 

þeim lausum.

KRISTINN R. ÓLAFSSON

Oft fá á horskan, er 

á heimskan né fá, 

lostfagrir litir.

ÁSTA MÖLLER
Margur verður af 

aurum api.

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR

Best er það kjöt sem 

beini er næst.

ANNA K. KRISTJÁNSDÓTTIR
Að þora er að tapa 

fótfestunni um stund, 
að þora ekki er að 
tapa sjálfum sér.

GAUTI KRISTMANNSSON

Vits er þörf í vangæfu.

HEIÐA EIRÍKSDÓTTIR
Hálfnað verk þá

hafið er.

JÓHANN SIGURÐARSON
Daufur er 

barnlaus bær.

SIGTRYGGUR BALDURSSON

Ber er hver að baki 

nema sér blússu eigi.

ÁGÚST ÓLAFUR ÁGÚSTSSON

Enginn verður 

óbarinn biskup.

FRIÐRIK ERLINGSSON

Allt orkar tvímælis 

þá gert er.

PÉTUR GUNNARSSONRass togar fastar 
en reipi.
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H
inn 32 ára Egill Ormarsson er 
íslenskur í húð og hár en flutti 
fimm ára gamall til Danmerkur 
með móður sinni og bróður. Þar 
kynntist hann dýfingum og hóf að 
stunda þær af kappi strax sem 

stráklingur. Að loknum menntaskóla var keppnis-
ferli Egils í ólympískum dýfingum lokið. Hann var 
þó ekki til í að hætta alveg og sneri sér því að 

dýfingarsýningum. Það var svo í gegnum þessar 
sýningar sem Egill kynntist jaðaríþróttinni 
klettadýfingum, en einungis um 30 einstaklingar 
keppa reglulega í þessari íþrótt á heimsvísu og er 
Egill einn þeirra. Hann er eini Íslendingurinn sem 
keppir í þessari fágætu jaðaríþrótt. Keppnirnar eru 
haldnar víðs vegar um heiminn en þessar myndir 
voru teknar á heimsmeistaramótinu í Acapulco í 
Mexíkó í lok nóvember á síðasta ári. La Quebrada 

kletturinn þar er einn frægasti dýfingarstaður 
heims og hefur heimsmeistaramótið verið haldið 
þar síðan árið 2003. Af þeim dýfingastöðum sem 
keppt er á í heiminum er þessi talinn einn sá 
hættulegasti. Stokkið er úr 25 metra hæð og þar 
sem kletturinn er aflíðandi út á við þarf að spyrna 
sér ansi langt út til að forðast að lenda á honum. 
Vatnsdýptin er þar að auki ekki nema 3 metrar 
þannig að ekkert má fara úrskeiðis við stökkið.

Íslenskur atvinnumaður 
í klettadýfingum

Egill Ormarsson, 
eða Eagle eins 
og hann er kall-
aður af félögum 
sínum í kletta-
dýfingunum, er 
hvergi banginn 
þegar kemur að 
því að kasta sér 
í sjóinn fram af 
háum klettum 
víðs vegar um 
heiminn. Síð-
astliðin tólf ár 
hefur hann verið 
atvinnumaður í 
greininni. Mynd-
in af honum hér 
til hliðar var 
valin íþrótta-
mynd ársins í 
Danmörku fyrir 
skemmstu.

Því er haldið fram að hæðin frá efsta klettinum sem stokkið er frá sé 35 metrar en líklega má draga nokkra metra frá því. Þrátt fyrir að 
Egill sé vanur því að stökkva úr mikilli hæð hefur hann í raun aldrei vanist tilfinningunni.  „Ég er alltaf dálítið hræddur fyrir hvert stökk 
og þarf að stappa í mig stálinu áður en ég stekk, en það hjálpar mér líka að halda einbeitingunni,“ segir Egill. Dýfingamennirnir þurfa 
einnig að fylgjast grannt með inn- og útöldunni því að munurinn á vatnsdýptinni getur verið einn og hálfur metri. „Maður horfir á 
ákveðinn punkt utan við klettana og stekkur þegar aldan er á leið inn, annars er voðinn vís,“  segir Egill.

FRAMHALD 
Á NÆSTU 
OPNU





46  22. mars 2008  LAUGARDAGUR

Þetta er fámennt bræðralag dýfingamanna og mikill og náinn vinskapur hefur myndast með þeim gegnum árin. Egill passar upp á að vera bæði úthvíldur og einbeittur rétt fyrir fyrsta 
stökkið. „Á þessum tímapunkti hugsa ég bara um stökkið sem ég er að fara að framkvæma,“ segir hann og bætir við: „Ég er mjög spenntur.“ Eftir erfiða keppni leyfa menn sér þó að slappa 
vel af. „Maður er jú í Mexíkó,“ segir Egill og fær sér sopa af köldum bjórnum í hitanum. Það er hluti af stemningunni í hópnum, sem kemur saman til að taka þátt í þessum keppnum, að 
hittast og spjalla í rólegheitunum.

Stökkin eru flókin og tæknilega erfið en á sama tíma þurfa 
þau að vera fallega útfærð og glæsileg. Stökkinu er hægt 
að deila í þrjá hluta. Það þarf kraft og nákvæmni þegar 
stokkið er frá klettinum, því næst eru skrúfur og snúningar 
útfærðar með tæknilegri snilld og að lokum þarf dýfarinn 
að rétta sig af og ná að lenda teinréttur í vatninu til að 
koma í veg fyrir stóra skvettu. Allt tekur þetta tæpar þrjár 
sekúndur. „Tilfinningin rétt áður en ég stekk fram af klett-
inum er mjög sérstök. Þá átta ég mig á því að það verður 
ekki aftur snúið. Og í lok stökksins þegar ég flýg í gegnum 
loftið rétt áður en ég lendi í vatninu á u.þ.b. 85 km hraða, 
fæ ég adrenalínkikk,“ segir Egill sem lenti í áttunda sæti af 
16 keppendum.

Teitur Jónasson er 
ljósmyndari hjá 
Ny heds avisen í Dan-
mörku. Hann fylgdi Agli 
Ormarssyni eftir við 
klettadýfingar í Mexíkó.

UPPLÝSINGAR 
UM MYNDA-
SÝNINGUNA 
Á VÍSI.IS
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GÓÐ VIKA  /  SLÆM VIKA

HELGARKROSSGÁTAN
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 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið 
GOOD LUCK CHUCK

á DVD!

Leystu

krossgátuna!

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur

... fyrir Pál Óskar Hjálmtýs-
son. Þó Múgison, Sprengju-
höllin og Hjaltalín sölluðu til 
sín hinum Íslensku tónlistar-
verðlaunum þá stal Páll 
Óskar senunni við afhend-
ingu verðlaunanna. Sjálfur 
hlaut hann sinn skerf af 
verðlaunum en hápunktur-
inn var þó, þrátt fyrir glæsi-
legt lokaatriði hans sjálfs, 
þegar Páll Óskar lét þau 
ummæli falla að nú væri 
hann sjálfstæður útgefandi 
og væri þar af leiðandi „ridds 

bidds“. Björgúlfur og Felix féllu algerlega í 
skuggann.

... fyrir Valdísi Gunnarsdótt-
ur og alla vini hennar á Bylgj-
unni. Þegar allt leit út fyrir 
að tónlistarsumarið yrði und-
irlagt af skeggjuðum hetjum 
úr miðri rokksögunni, mönn-
um á borð við Bob Dylan, 
Eric Clapton og John Fogar-
ty, hver boðar þá ekki komu 
sína til að lyfta brúninni á 
þeim sem kjósa fremur róm-
antíska söngva? Jú, konung-
ur hinna ofurviðkvæmnis-
legu ástarsöngva: James Blunt!

... fyrir Svanhildi Hólm. Hún boð-
aði í vikunni að nú, þegar krepp-
an væri komin og til að vera væri 
upp runninn upp tími hinnar hag-
sýnu húsmóður. Og þá  vænkast 
líklega hagur Íslands í dag á kostn-

að Kastljóss því Svanhildur og 
Inga Lind eru einhvern veg-
inn líklegri til að veita góð 
sparnaðarráð en þeir Sig-
mar Guðmundsson og Helgi 
Seljan.

... fyrir Hreiðar Má Sigurðs-
son, forstjóra Kaupþings. 
Og reyndar alla tugmilljón-
astrákana sem virðast ekki 
ráða neitt við neitt. Hinn 
svarti mánudagur vikunnar 
reyndist ekki svo svartur 
þegar allt kom til alls í sam-
anburði við miðvikudaginn 
áður en Kauphöllin lokaði 
fyrir páska. Hrun á verð-

bréfamörkuðum og Kaupþing niður um fimm pró-
sent. Hreiðar Már tók nokkur Michael Jackson-
danspor á árshátíð um síðustu helgi en allt kom 
fyrir ekki.

... fyrir Pál Magnússon sem 
varð að láta í minnipokann fyrir 
Vísismönnum sem gáfu sig ekki 
hvað varðaði fyrirspurn um 
hversu mikið dagskrárstjórarn-
ir Þórhallur Gunnarsson og Sig-
rún Stefánsdóttir fá í laun. 
Nógu neyðarlegt var fyrir fjöl-
miðlafyrirtæki að þumbast við 
að lúta upplýsingalögum og fá 
svo sem salt í þau sár höfnun úrskurðarnefndar um 
upplýsingamál á kröfu um að  gildistöku úrskurðar 
yrði frestað.

... fyrir Egil Helgason og 
aðra Íslendinga á far-
aldsfæti. Fyrir hálfum 
mánuði, þegar rjóðir 
landsmenn voru að 
leggja drög að sælurík-
um dögum á erlendri 
grund yfir páska, voru 
vissulega óveðursský 
farin að hrannast upp við 
sjóndeildarhringinn. En 
að þau boðuðu slíkar 
hamfarir og þær að krón-
an færi beinlínis í vask-
inn, og þar með kostnað-
ur við utanlandsferðir 
upp úr öllu valdi, var 

ekki hægt að sjá fyrir. Egill þarf að borga miklu 
meira fyrir það að sjá Vanessu Redgrave á Heat-
hrow og sauðsvartan almenninginn á Costa Blanca á 
Spáni en gera mátti ráð fyrir.

„Það er engin kreppa hjá Bagga-
lúti,“ segir Bragi Valdimar Skúla-
son. „Við erum reyndar uggandi 
yfir hækkandi gengi dollarans. 
Þeir gerast æ dýrari, vinir okkar 
í Nashville, sem hafa spilað inn á 
plöturnar okkar.“

Hljómsveitin Baggalútur vinn-
ur nú að nýrri plötu sem ætti að 
birtast með sumrinu. „Þarna 
verður bossanóva og diskó. Þetta 
verður satt að segja tímamóta 
partíplata,“ lofar Baggalúturinn. 

Þá hefur Bragi samið lög og 
texta á nýja barnaplötu. Hún er 
enn nafnlaus. „Sú plata er tilbúin 
en hún kemur reyndar ekki út 
fyrr en í haust. Þetta er sam-
starfsverkefni við Stundina 
okkar. Þetta er ógeðslega 
skemmtileg plata og það er aðeins 
verið að dansa á línunni í sumum 
lögunum. Þarna eru settar fram 
ýmsar vangaveltur og reynslu-
heimur nútímabarnsins er í for-
grunni.“

Senuþjófar Megasar leika 
undir á plötunni. „Þetta var tekið 
upp í fyrra á sama tíma og 
Megasar-plöturnar. 
Það var stokkið í 
þetta þegar Megas 
var orðinn þreytt-
ur.“

Stórskotalið 
söngvara þenur sig 
á plötunni, Magga 
Stína, Sigtryggur 
Baldursson og Snorri 
Helgason í 
Sprengjuhöllinni 
meðal annarra. 
Sjálfir Björgvin 
Halldórsson og 
Egill Ólafsson 

syngja svo dúett. „Lagið sem þeir 
syngja saman heitir „Pabbi minn 
er ríkari en pabbi þinn“,“ segir 
Bragi.   - glh

Baggalútur 
gerir barnaplötu

BARNAPLATA VÆNTANLEG Bragi og 
félagar í Baggalúti eru stórtækir sem fyrr.

BÓ OG EGILL 
Syngja dúett á 
plötu Baggalúts.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þú 
aftur?

Bjöllur og 
ánamaðkar 
eru bestu 

vekjaraklukkur 
í heimi!

Af hverju 
eru karl-

menn með 
geirvörtur?

Við erum 
gallagripir. við 
erum meira 

að segja með 
hár í kringum 

naflann!

Jú, en við höfum 
alveg not fyrir það. 
En geirvörturnar, 
það er eiginlega 

sorglegt að þær eru 
bara þarna! Alger-
lega gagnslausar!

Þær eru 
kannski 
erótískt 

svæði fyrir 
ein-

hverja...

Jú, kannski... Jói! Nei, 
ekkert! 

Prófaðu!
Ekki í kvöld. 

Ég er farinn að 
fá hausverk.

Það tókst! 
Við erum 
að keyra í 

rúgbrauðinu 
okkar!

Jibbbbbíííí!

Mig langar 
að stinga 
höfðinu 

út og láta 
vindinn leika 
um andlitið!

Kýldu 
á það 
félagi!

Ég bjóst 
við meiri 

gleðitilfinningu.

Það er heldur 
ekki mikill 

vindur þegar 
maður er í 
fyrsta gír...

Tækifæriskort
NÝFÆTT BARN

Við erum komin 
aftur heim!!!

Aftur heim?

Af hverju 
vissi ég að þú 
hefðir eitthvað 
með þetta að 

gera?

Fermingar eru víst 
fastur liður í kringum 
páskana. Það er ekki 
hægt að komast hjá 
því að taka eftir 

öllum blöðunum og 
auglýsingunum sem 
fylgja þessum ferming-

um. Ég er reyndar löngu 
hætt að kippa mér upp við fartölvu- 
og flatskjáaauglýsingar, þar sem 
látið er líta út fyrir að ekkert sé 
sjálfsagðara en að öll fermingar-
börn fái þannig gjafir. Það sama 
gildir um umfjallanir um ljósa-
bekki, hárgreiðslur, föt og förðun. 
Þó mig langi stundum að hneyklast 
á þessu verð ég að viðurkenna að 
þetta var nú ekki svo mikið öðru-
vísi þegar ég fermdist sjálf.

Þá höfðu brúnkukremin reyndar 
ekki rutt sér til rúms, og ég hafði 
aldrei séð ljósabekk með eigin 
augum, en einhverjir fengu vissu-
lega ljósakort fyrir ferminguna. Ég 
var líklega ekkert ofboðslega hefð-
bundið fermingarbarn. Ég sendi til 
dæmis engin boðskort heldur var 
bara hringt í boðsgesti. Það voru 
engar sérmerktar servíettur eða 
kerti. Ég vildi líka forðast að þurfa 
að horfa á fermingarmyndirnar 
nokkrum árum síðar og hrylla við, 
svo ég klæddist svörtum bol og 
pilsi sem áttu svo eftir að koma sér 
vel næstu árin. Samt átti ég vinkon-
ur sem klæddust hvítu og ljósbleiku 
frá toppi til táar. 

Ég fór heldur ekki í fermingar-
myndatöku, sem forðaði mér frá 

því að eiga vandræðalega mynd af 
mér í hvíta kirtlinum og með sálma-
bók og hanska. Sem betur fer eru 
foreldrar mínir ekki meðal þeirra 
sem vildu stilla upp svoleiðis ferm-
ingarmyndum á besta stað í stof-
unni.

Það var kannski ágætis lausn hjá 
mér að fara ekki í myndatöku og 
klæðast einhverju praktísku sem 
erfitt væri að hlæja að seinna meir. 
En það er samt óborganleg og ómet-
anleg skemmtun að hlæja að ferm-
ingarmyndunum af vinkonunum 
sem voru ekki eins praktískar og 
klæddust ljósbleikum dressum eða 
hvítum, dragsíðum, hekluðum kjól-
um sem ég vona fyrir hönd allra 
verðandi fermingarbarna að kom-
ist aldrei í tísku aftur.

STUÐ MILLI STRÍÐA Fermingarhugvekja
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR RIFJAR UPP FERMINGARMYNDIR OG MINNINGAR
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menning@frettabladid.is

Kl. 16
Býsna athyglisvert erindi verður flutt 
í Sögusetrinu á Hvolsvelli í dag kl. 16 
sem óhætt er að benda öllu áhuga-
fólki um sögu og bókmenntir á. Þar 
fjallar Bjarni E. Sigurðsson um 
Hallgerði langbrók, eina helstu 
kvenhetju Njálu, á breiðum grund-
velli. Meðal annars mun Bjarni ræða 
um ástir og afbrýði í lífi Hallgerðar. 
Allir eru velkomnir.

> Ekki missa af …

þættinum Brot af íslenskri 
menningarsögu: Ólympíu-
leikar myndlistarinnar sem 
er á dagskrá Rásar 1 í dag 
kl. 15.20. Í þættinum fjallar 
Halldóra Ingimarsdóttir 
um þátttöku Íslendinga í 
myndlistarhátíðinni Fen-
eyjatvíæringnum. Eins og 
kunnugt er hafa íslenskir 
listamenn vakið mikla 
lukku á hátíðinni, en næsti 
fulltrúi okkar verður Ragn-
ar Kjartansson sem tekur 
þátt árið 2009. 

Guðný Guðmundsdóttir, konsertmeistari 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, stendur á 
þeim tímamótum að verða sextug á árinu. 
Af því tilefni heldur hún glæsilega tónleika 
í Salnum á fimmtudagskvöld kl. 20.

Guðný er einn af okkar fremstu tónlistarmönnum og á 
að baki glæsilegan feril sem fiðluleikari og konsert-
meistari. Að auki er Guðný afar farsæll kennari og 
hefur sinnt tónlistarlegu uppeldi margra af helstu fiðlu-
leikurum þjóðarinnar. 

„Það er viðeigandi þegar ég er við það að komast á 
sjöunda tuginn að sýna fólki að ég er ekki dauð úr öllum 
æðum,“ segir Guðný og hlær. „Því er tilvalið að slá upp 
glanstónleikum þar sem ég kem fram bæði ein og með 
frábærum tónlistarmönnum sem sumir eru fyrrver-
andi eða núverandi nemendur mínir.“

Á efnisskrá tónleikanna er margt um dýrðir. „Ég hef 
hóað saman landsliði fiðluleikara, þeim Sigrúnu 
Eðvaldsdóttur, Auði Hafsteinsdóttur og Sif Tulinius, og 
við leikum saman konsert fyrir fjórar fiðlur eftir 
Vivaldi. Þessi konsert var upphaflega saminn fyrir fiðl-
unema, en það er gaman að heyra reynda tónlistarmenn 
spreyta sig á honum. Ég frumflyt jafnframt nýtt verk 
eftir Karólínu Eiríksdóttur sem nefnist Eintal. Verkið 
er svo nýtt að blekið er líklega að þorna á síðunum í 
þessum töluðum orðum. Ég þarf því að læra það í snatri 
svo ég geti komið því til skila á fimmtudag,“ segir 
Guðný. Á efnisskránni eru jafnframt verk eftir Bartók, 
Dvorák, Rachmaninov og fræg sónata eftir Cesar 

Frank. Enn eru ónefndir margir góðir gestir sem koma 
fram á tónleikunum, en þeirra á meðal eru píanóleikar-
inn Shoshana Rudiakov og sellóleikarinn Gunnar Kvar-
an, en hann er eiginmaður Guðnýjar. 

Fólk vill gjarnan nota tímamót til þess að líta um öxl, 
en Guðný er ekki í þeim hópi. „Ég er ekki mikið fyrir að 
velta mér upp úr því sem er liðið. Ferill minn hefur þó  
veitt mér tækifæri til að sjá marga af færustu tónlistar-
mönnum heims koma fram og eru þeir tónleikar mér 
afar minnisstæðir.“

Miðaverð á tónleikana er 2.000 kr., en eldri borgarar, 
öryrkjar og námsmenn fá miðann á 1.600 kr. Miða má 
nálgast í miðasölu Salarins. 
 vigdis@frettabladid.is

Tímamótatónleikar Guðnýjar

GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR Fagnar tímamótum með glæsileg-
um tónleikum í Salnum á fimmtudag.
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Sýning á verkum kanadísku 
myndlistarkonunnar Erin Glover 
opnaði á skírdag í Gallerí Boxi á 
Akureyri. Þar má sjá myndir sem 
Glover vann út frá fatnaði, 
húsgögnum og persónulegum 
munum ýmiss konar.

Glover tekur þessi kunnuglegu 
og hversdagslegu fyrirbæri og 
kemur þeim fyrir í myndum 
sínum þannig að þau öðlast nýtt 
samhengi. Hvert verk hennar 
byrjar sem ljósmynd sem hún 
bætir svo við með málningu og 
teikningum. Sýningin stendur til 
6. apríl næstkomandi. Opið er á 
laugardögum og sunnudögum frá 
14 til 17.  - vþ

Málað á 
ljósmyndir

HVERSDAGUR Í NÝJU SAMHENGI Eitt af 
verkum Erin Glover.

Kómedíuleikhúsið sýnir barna-
leikritið Dimmalimm í Tjöruhús-
inu á Ísafirði á morgun kl. 14. 
Leikritið byggir á samnefndu 
ævintýri eftir listamanninn og 
Bílddælinginn Mugg sem er 
flestum Íslendingum að góðu 
kunnur fyrir falleg verk sín. 
Gaman er að geta þess að 
leikarinn í verkinu, Elfar Logi 
Hannesson, er líka frá Bíldudal. 
Dimmalimm er bráðfjörugt 
leikrit fyrir börn á öllum aldri; 
börnin skemmta sér yfir 
frásögninni og hinir fullorðnu fá 
tækifæri til að hitta fyrir 
æskuvini. Miða á sýninguna má 
nálgast á heimasíðu Kómedíu-
leikhússins: www.komedia.is  - vþ 

Ævintýri 
fyrir börn og 
fullorðna

SAGAN AF DIMMALIMM Sígild íslensk 
barnasaga.
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Frumútgáfa af bók mest seldu bók 
J.R.R. Tolkien, Hobbitanum, seldist 
fyrir metverð á uppboði í London á 
þriðjudag. 

Kaupandinn vildi ekki gefa upp 
nafn sitt og bauð í bókina í gegnum 
síma. Bókin var svo slegin á 60.000 
pund, eða rúmlega níu og hálfa 
milljón íslenskra króna. 

Bókin kom fyrst út árið 1937 og 
var eintakið sem seldist í gær 
áritað af sjálfum höfundinum. 
Eintakið var gjöf til vinkonu hans 
að nafni Elaine Griffiths, og ritaði 
Tolkien stutt þakkarskilaboð til 
hennar fremst í bókina. Þó svo að 
árituð eintök af Hobbitanum hafi 
áður selst nokkuð háu verði sló 
salan í gær nýtt met. 

Varla óraði Bilbo Baggins fyrir 
því þegar hann lagði af stað í för 
sína að frásögn hans af ævintýrinu 
gæti orðið svo verðmæt.  - vþ

Hobbiti selst 
á metverði

THE HOBBIT Fyrsta útgáfa af þessari 
skemmtilegu sögu reyndist býsna 
verðmæt.

Rás 1 heldur áfram flutningi sínum 
á verðlaunuðum erlendum útvarps-
þáttum í þáttaröðinni Á hljóðbergi 
í kvöld kl. 22.15. Þá verður flutt 
norsk leikgerð Jobsbókar eftir Carl 
Henrik Gröndahl, sem hann vann 
fyrir norska ríkisútvarpið árið 
1999. Bókin um Job, réttláta, 
þrjóska manninn frá Ús-landi 
hefur um aldir verið mönnum ráð-
gáta og um leið innblástur til skiln-
ings á sambandi manns og guðs 
hans. Job átti sjö þúsund sauði og 
þrjú þúsund úlfalda og var guð-
hræddur og grandvar. Guð ákvað 
þó að láta á trú hans reyna með því 
að taka af honum allt. Viðbrögð 
Jobs við raununum hafa lengi verið 
mönnum íhugunarefni og hafa 

orðið kveikjan að heimspekiritum 
og listaverkum svo öldum skiptir.

Umsjón með þættinum hefur 
Ævar Kjartansson, en hann flytur 
jafnframt formálsorð. - vþ

Hinn guðhræddi 
Job í norskri túlkun

ÆVAR KJARTANSSON Flytur formálsorð 
að norskri leikgerð Jobsbókar sem er á 
dagskrá Rásar 1 í kvöld.

Sextán manna kór frá Moskvu heldur fimm tónleika hér á landi nú 
yfir páskahátíðina í boði rússneska sendiráðsins. Vel má vera að 
íslenskir tónlistarunnendur kannist við kórinn, sem nefnist á 
ensku The St. Nicholas Choir, eða Kór heilags Nikulásar, þar sem 
hann heimsótti Ísland í desember 2006 og hélt þá tónleika í 
Dómkirkjunni og í Seltjarnarneskirkju.

Íslandsferð kórsins að þessu sinni hefst með tónleikum í 
Dómkirkjunni í kvöld kl. 18. Á morgun, páskadag, kemur kórinn 
fram kl. 10 í húsnæði rússnesku Rétttrúnaðarkirkjunnar á 
Sólvallagötu 10. Annan í páskum kemur kórinn fram kl. 9.30 um 
morguninn í Glerárkirkju á Akureyri og svo aftur sama dag kl. 15 
í Akureyrarkirkju. Á þriðjudaginn kemur kórinn svo fram í 
Reykholtskirkju í Borgarfirði kl. 20.

Á efnisskrá kórsins er bæði tónlist Réttrúnaðarkirkjunnar og 
hefðbundin rússnesk og úkraínsk lög. Aðgangur að tónleikunum 
er ókeypis.  - vþ

Páskatónleikar frá Moskvu
RÚSSNESKIR TÓNAR Kórinn kemur fram á fimm tónleikum hér á landi nú um 
páskana.

umboðsskr i fstofa
S ími  898  1010
r igg@simnet . is

Tónleikarnir eru Samvinnuverkefni
umboðsskrifstofunnar Rigg, Icelandair og N1

laugard. 29. mars kl. 16.00

Aukatónleikar
Salnum Kópavogi

Miðasala á  www.salurinn.is og frá 25.mars einnig 
í miðasölu Salarins Hamraborg 6  Kópavogi 
sem er opin virka daga frá kl.10.00 – kl.18.00  
Sími 5 700 400

Miðaverð kr.4.900-

Fram koma söngvaranir
Stefán Hilmarsson,  
Pálmi Gunnarsson, 
Friðrik Ómar og 
Guðrún Gunnarsdóttir. 

– í minningu Vilhjálms Vilhjálmssonar
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utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Fimmta lína Kate Moss 
fyrir Top Shop Fyrirsætan 
Kate Moss hefur hann-
að sína fimmtu fatalínu 
fyrir bresku tískukeðjuna 
Top Shop. Nýja línan er 
innblásin af ferðum Moss 
til Indlands, Ibiza og Miami 
og er eins konar blanda af 
hippatísku og lúxus. Meðal 
fatnaðarins má finna 
silkikjóla og blússur með 
Astekamynstri, blúnduskokka og kjóla í „twent-
ies“ stíl og síð fín pils fyrir kvöldið. 

LOMO myndavél til að fanga öll augnablik 
páskanna á meira „ avant-garde“ hátt en með 
digital-vélinni. Fæst í Hans Petersen.

Glanskremið „Ombre 
Glacé“ frá Lancome 

sem lífgar upp á kinn-
bein, enni og augnlok. 

Miuccia Prada segist alltaf hafa hatað blúndur en ákvað að storka sjálfri sér og 
byggja alla línu næsta veturs á þessu kvenlega efni. „Þetta er jú efnið sem allar 
konur nota á mikilvægustu augnablikum ævi sinnar,“ sagði hún að lokinni 
sýningu fyrir veturinn 2008 í Mílanó. „Konur klæðast blúndum þegar þær eru 
skírðar, giftar og í jarðarförum.“ Fleiri ítalskir hönnuðir léku sér með blúndur, 
þar á meðal Dolce & Gabbana, Etro, Allessandro dell Aqua og La Perla og 
útkoman var hreint unaðsleg - kvenlegt, sexý og klassískt.  -amb

ÍTALSKIR HÖNNUÐIR SÆKJA Í ÍTALSKAR HEFÐIR

Dásamlegar blúndur

EINFALT Fallegur blúnduskokkur 
með skærappelsínugulum klút í 
hálsinn hjá Prada fyrir vetur 2008.

KÁPA Dásamlega falleg 
síð kápa með belti í mitt-
ið frá Dolce et Gabbana 
fyrir haust/vetur 2008.

KVENLEGT Svartur 
blúndukjóll með 
mjaðmastykki frá 
Prada.

GAMALDAGS Klassískur 
blúndukjóll með stuttum 
ermum frá Prada.

FJAÐRIR 
Kvenleg 
blóm, 
fjaðrir, silki 
og svört 
blúnda 
hjá Etro 
fyrir vetur 
2008.

Eins og mörgum öðrum krökkum leiddist mér föstudagurinn langi alltaf 
óskaplega mikið. Þá var lítið hægt að hafa fyrir stafni og foreldrarnir 
gerðu mann þunglyndan með sorglegum sálumessum á fóninum. Á 
páskunum fékk ég oft marsípangrís að þýskum sið (bjó þar í nokkur ár) og 
tímdi aldrei að borða hann. Ég vorkenndi honum alltaf svo mikið eftir að 
hafa bitið af honum rófuna að grísinn fékk bara að dúsa inni í skáp þar til 
næstu páskar komu og mamma fann hann uppþornaðan og henti honum í 
ruslið. Páskar hafa alltaf verið tengdir einhvers konar annarlegu hugar-
ástandi hjá mér. Svona ofgnótt af fríi, sorg, nammi, leiðinlegum fermingar-
veislum og gulum lit, allt í einum graut. Gulur litur hefur nefnilega alltaf 
farið í taugarnar á mér. Meira að segja þegar ég var lítil stelpa fannst mér 
þetta gula ungaflóð á vorin ekkert sérstaklega smart og hreinlega fara 
verulega illa með flestu. Ég hef aldrei keypt það þegar tískuhúsin æpa „ 
Gult, gult“ annað slagið. „Neu rave“-tískan og neongult síðasta sumar fór 
alveg með mig. Ég verð hreinlega að viðurkenna að mér hefur alltaf þótt 
gulur litur alveg viðurstyggilegur. Mér finnst hann vemmilegur og 
óklæðilegur.  Samt get ég auðvitað dáðst að honum á öðrum konum sem 
bera hann. Gulur á jú að vera litur hamingjunnar, hann er hlýr og sérlega 
áberandi. Áberandi já. Svona dálítið eins og viðvörunarskilti. Og það er 
einmitt kannski punkturinn í þessu hjá mér, sumar konur vilja kannski líta 
út eins og viðvörunarskilti en aðrar ekki. Samt er gulur litur sólarinnar og 
vorsins og á að færa manni innri hlýju og vellíðan. Krakkar eru sætir í 
gulu. Í sumar verður gult áberandi hjá mörgum tískuhúsum þar sem 
hippalúkkið er allsráðandi en gulur er auðvitað einn af þessum skynörv-
andi litum ásamt bláum, grænum og brúnum. Ég gerðist af einhverjum 
ástæðum svo frökk að kaupa heiðgulan stuttan batik-kjól úti í Tógó í 
febrúar þegar Afríkusólin brenglaði allt mitt innra litaskyn. Kjóllinn er 
dásamlegur en ég á örugglega aldrei eftir að fara í hann. Því meira að 

segja páskaliljur fara í taugarnar á mér. Þær gera nákvæmlega 
ekkert fyrir heimili mitt nema að vera algerlega út úr 
sétteringu við innbúið og svo er líka vond lykt af þeim. Nú 
kann einhverjum að þykja þetta einstaklega ópáskalegt og 

geðvonskulegt en ég hef bara sætt mig við það að gulur 
hefur aldrei og mun aldrei verða minn litur. Við nánari 
athugun er þessi neikvæðni mín út í gula litinn kannski 
ekkert svo klikkuð. Á miðöldum var guli liturinn litur 

dauðans, og í Egyptalandi ber fólk ennþá gul klæði til að 
votta hinum látnu virðingu sína. Tengingin við dauðann er 
ef til vill önnur augljós ástæða þess að við berum þennan 
lit á páskum auk þess að fagna hækkandi sól. Gulur litur 
hefur nefnilega neikvæða merkingu í vissum löndum og 
táknar stundum meira að segja bleyðuhátt. Svo hefur til 
dæmis hugtakið „gula pressan“ ekkert sérlega jákvæða 
merkingu. Á páskum skreyti ég mitt heimili með krókusum 

og vott af uppáhaldslitnum mínum, grænum. (Að undan-
teknu páskaskrauti búnu til af ungviðinu sem er auðvitað bara 
krúttlegt). Ég veit  að þessi fýla mín út í gula litinn er bara 
einhver meinloka í mér.  Get því mælt eindregið með því að 
smekkvíst fólk noti gula litinn óspart ásamt til dæmis fjólubláum, 
ólífugrænum, brúnum eða appelsínugulum.  Næsta haust eru til 
dæmis karrígular sokkabuxur aðalmálið og þá við einhvern af 
ofangreindum litum. Eins er ég fullviss um að karrígulir púðar 
myndu poppa upp hvaða heimili sem er. Bara ekki mitt. 

Með ofnæmi fyrir gulu

Dásamlega vorlegt og gam-
aldags nærfatasett í „pinup“ 

stíl frá Systrum, Laugavegi.

BLÁTT Skemmtileg 
blanda af settlegri 

karlmannlegri bómull-
arskyrtu og svörtum 
blúndum frá Prada.

OKKUR 
LANGAR Í

…
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Eftir páska verður verkið Engi-
spretturnar frumsýnt í Þjóðleik-
húsinu en það er Þórhildur Þor-
leifsdóttir sem leikstýrir. Pálmi 
Gestsson leikari þarf að ganga í 
gegnum mikið umbreytingarferli 
en í verkinu er hann hommi sem 
gengst undir lýtaaðgerð.

„Nei, það má til sanns vegar færa,“ 
segir Pálmi Gestsson stórleikari en 
hann á ekki sjö dagana sæla í sminku-
herbergi Þjóðleikhússins. Þar fara 
fagmenn um hann höndum og afmynda 
í þágu listarinnar.

„Þetta er eina lýtaaðgerðin sem ég 
hef farið í. Í Engisprettunum leik ég 
lækni sem jafnframt er hommi. Hann 
er kominn þetta um fertugt og finnst 
hann ekki eiga glæsta daga fram undan. 
Og fer því í lýtaaðgerð. Sem þýðir að 
nota þarf á mig, vestfirska tröllið og hið 
veðurbarða nautshúðarandlit, slípur-
okk, grófan sandpappír og teppalím-
band,“ segir Pálmi. Og dregur ekki úr 
því nema síður sé að þetta sé töluvert 
álag. Er þá mikið sagt því Pálmi, sem 
leikari bæði á sviði, í kvikmyndum og 
sjónvarpi á áratuga reynslu að baki 
sitjandi í stól sminkunnar þar sem 
honum hefur verið breytt í allra 
kvikinda líki.

En hvað segir Dillý um þessi ósköp? 

(Sigurlaug Halldórsdóttir, eiginkona 
Pálma.)

„Jahh, hún ætlar ekki til sama læknis 
og ég. Það er ábyggilegt. Skurðlæknir 
sem Guðrún Gísladóttir leikur er 
vinkona þessa manns. Hún hefur lofað 
að gera þetta ókeypis fyrir hann í 
sumarfríinu. Og hann Freddy, en það 
heitir persónan, segir að  hún sé ljót og 
leiðinleg kerling á breytingaskeiðinu. 
En mjög flink. Ég held að hún sé nú 
ekki mjög flink þegar allt kemur til alls. 

Það verður engin sérstök hamingja með 
afraksturinn.“

Pálmi segir verkið sérdeilis frábært 
en það er eftir Biljana Srbljanovic. „Já, 
serbneska konu á miðjum aldri. Og kom 
mér svona líka skemmtilega á óvart. 
Ekki að serbneskar konur á miðjum 
aldri geti ekki verið skemmtilegar. Ég 
er ekki að segja það. En... hvar var ég? 
Já, þetta er „all-star cast“ og verður 
frábær sýning,“ segir Pálmi.

 jakob@frettabladid.is

Pálmi Gests afmyndast í lýtaaðgerð

PÁLMI GESTSSON SEM AFMYNDAÐUR HOMMI
Eftir að sminkurnar hafa farið um hann höndum er Pálmi Gestsson ófélegur að sjá. 
Pálmi hefur aldrei upplifað annað eins og er þó ýmsu vanur eftir að hafa verið breytt í 
allra kvikinda líki í gegnum tíðina.

Fyrsta plata trúbadorsins Gústa 
Hraundal, Sýn, er komin út. 

Á plötunni nýtur Gústi aðstoðar 
þeirra Mána Hraundal, Jóns Kr. 
Guðjónssonar og Ágeirs Óskars-
sonar.

Gústi hefur grúskað í tónlist 
lengi og spilað með fjölda 
hljómsveita. Frægust þeirra er 
vafalítið pönksveitin goðsagnar-
kennda Sjálfsfróun. Textar 
plötunnar er einlægir þar sem 
Gústi segir frá ýmsu sem á daga 
hans hefur drifið. 

Fyrsta platan 
frá Gústa

GÚSTI HRAUNDAL Gústi Hraundal hefur 
gefið út sína fyrsta sólóplötu.

Fjöldi listamanna kemur fram á 
hátíðinni Electric Ethics (Red 
Symphony-Live) sem verður 
haldin á skemmtistaðnum Organ í 
dag á vegum Nýju samvinnu-
hreyfingarinnar. 

Hljómsveitirnar Gjöll, Klive, 
Bacon, Inferno 5, Digital Mad-
ness og Stereo Hypnosis stíga þar 
á svið ásamt Snorra Ásmunds-
syni, Peter Mlakar frá Slóveníu 
og Dj Magga Lego. Nýja sam-
vinnuhreyfingin stóð síðast fyrir 
tónleikum hljómsveitarinnar 
Laibach sem voru haldnir 
hérlendis sama mánaðardag. 22. 
mars, fyrir tveimur árum. Organ 
verður opnað klukkan 20 í kvöld 
og er miðaverð 1.500 krónur.

Rafræn hátíð 

STEREO HYPNOSIS Hljómsveitin Stereo 
Hypnosis spilar á Organ í kvöld ásamt 
fleirum.

Frumsýningardegi Quantum Solace, nýjustu 
myndarinnar um njósnara hennar hátignar, James 
Bond, hefur verið flýtt um eina viku. Myndina átti 
upphaflega að sýna sjöunda nóvember en verður nú 
á hvíta tjaldinu 31. október. 

Upptökur á myndinni hafa staðið yfir í Panama og 
í eyðimörk í Kaliforníu. Breska Bond-stúlkan Gemma 
Arterton segist hafa skemmt sér vel við tökurnar. 
„Það var frábært að starfa á götum Panama vegna 
þess að maður fann hvernig það er að búa þarna í 
raun og veru,“ sagði hún. 

Flýtt um eina viku

> DÆMIR Í FEGURÐAR-
SAMKEPPNI

Heather Mills verður dómari 
í keppni um Ungfrú Bandarík-
in. Keppnin fer fram í Las Vegas 
11. apríl. Heather fékk fyrr í 
vikunni tæpa fjóra milljarða 
vegna skilnaðar síns og Pauls 
McCartney.
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Heimildarmyndin óborg-
anlega The King of Kong 
verður tekin til sýninga 
hjá Græna ljósinu á næst-
unni í Regnboganum. Freyr 
Bjarnason talaði við tölvu-
leikjanjörðinn Steve Wiebe 
og framleiðanda myndarinn-
ar, Ed Cunningham. 

The King of Kong fjallar um kenn-
arann Steve Wiebe og sósufram-
leiðandann Billy Mitchell sem eiga 
í hatrammri baráttu um heimsmet-
ið í tölvuleiknum Donkey Kong, 
sem var hvað vinsælastur á níunda 
áratugnum. Ýmislegt gengur á og 
mætir Wiebe miklum mótbyr á 
leið sinni að metinu. Hinn hroka-
fulli heimsmeistari Mitchell ætlar 
ekki að gefa sitt eftir svo glatt og 
beitir óhefðbundnum aðferðum til 
að klekkja á sínum helsta áskor-
anda.

Gerðu ekki grín að okkur
Steve Wiebe segist hafa skemmt 
sér vel við gerð heimildarmyndar-

innar. „Við fengum þarna tækifæri 
til að segja okkar sögu, þannig að 
ég tók vel í það þegar þeir töluðu 
um að gera myndina,“ segir Steve, 
sem er mjög ánægður með útkom-
una. „Mér fannst kvikmyndagerð-
armennirnir passa sig á því að 
gera ekki grín að þeim sem komu 
fram í henni. Þetta er fyndin mynd 
en þeir bera virðingu fyrir við-
fangsefninu. Tölvuleikjakeppni er 
líka álíka lögmæt og hver önnur 
keppni á borð við golf, pílukast eða 
ruðning.“

Spilað í bílskúrnum
Steve segir að allt sem sést í mynd-
inni hafi gerst í raun og veru og 
enginn sé með látalæti. „Ég var 
bara ég sjálfur en ég var samt ekk-
ert alltof stoltur af sumum augna-
blikum,“ segir hann og hlær. Á 
hann þar við atriði þar sem hann 
er upptekinn við að bæta heims-
metið í bílskúrnum heima hjá sér 
þegar sonur hans kallar á hjálp, án 
árangurs.

Steve játar að vinsældir mynd-
arinnar hafi komið sér á óvart. „Ég 
vissi ekki hvernig fólk myndi taka 

svona tölvuleikjamynd. Þetta er 
samt í raun hefðbundin keppni og 
maður þarf ekki að vera tölvu-
leikjaáhugamaður til að kunna að 
meta hana.“

Justin og The Rock-aðdáendur
Eftir að myndin kom út í Banda-
ríkjunum fyrir um þremur árum 
hefur hinn hógværi Steve notið 
töluverðra vinsælda, sérstaklega á 
meðal fræga fólksins. Hann hefur 
hitt stjörnur á borð við Justin Tim-
berlake og The Rock auk þess sem 
hljómsveitin Matchbox 20 bauð 
honum á tónleika sína í Seattle og 
tileinkaði honum eitt lag. Einnig 
kom hann nýverið fram í kvik-
myndinni Four Christmas sem 
skartar Reese Witherspoon og 
Vince Vaughn í aðalhlutverkum. 
„Margir ótrúlegir hlutir hafa gerst. 
Ég fór í þrjár vikur til Hollywood 
og það var mjög gaman. Ég hefði 
aldrei trúað því að eitthvað svona 
gæti gerst í framhaldi af því að 
spila Donkey Kong.“

„Rokkstjarnan“ Billy
Framleiðandinn Ed Cunningham 

segist hafa sannfærst um að The 
King of Kong hefði möguleika á 
að verða góð eftir að hann hitti 
hinn sérlundaða Billy Mitchell. 
„Þegar hann var sautján ára lifði 
hann hálfgerðu rokkstjörnulífi. Á 
þessum tíma voru leikjasalirnir 
mjög vinsælir og sá sem var best-
ur í erfiðasta leiknum naut mikill-
ar virðingar. Hann komst því í 
sviðsljósið mjög ungur, lenti á 
forsíðu tímaritsins Life, og það 
hefur eðlilega áhrif á þig,“ segir 
Ed.

„Við höfum talað nokkrum sinn-
um við Billy síðan myndin kom út 
og hann er ekki ánægður með þá 
mynd sem er dregin upp af vinum 
hans. En honum er alveg sama 
þótt hann sé „þorparinn“. Hann 
sér að þetta er góð saga og að hún 
þurfi að hafa ákveðið jafnvægi. 
Steve Wiebe er kannski hetja 
myndarinnar en þegar fólk fer út 
úr bíóinu talar það fyrst og fremst 
um Billy.“

Að sögn Eds stendur til að búa 
til kvikmynd byggða á The King 
of Kong en ekki hafi verið ákveð-
ið hvenær hún fari í framleiðslu.

Konungar nördanna keppa

BILLY MITCHELL Sósuframleiðandinn Billy er vafalítið minnisstæðasta persónan úr 
heimildarmyndinni The King of Kong.

COLDPLAY Hljómsveitin Coldplay 
gefur út sína fjórðu plötu í júní.

Spænskt nafn 
á plötu Cold-
play í júní

Nafn fjórðu hljóðversplötu 
bresku sveitarinnar 
Coldplay sem kemur út í 
júní verður Viva la Vida. 
Söngvarinn Chris Martin 
sá þennan spænska frasa í 
málverki eftir Fridu Kahlo 
og heillaðist af honum. 
„Mér fannst frábært 
hversu ögrandi hann var,“ 
sagði hann. Játaði Martin 
jafnframt að auðvelt sé að 
rugla nafninu saman við 
lag Rickys Martin, Livin´ la 
Vida Loca. „Allir halda að 
nafnið komi frá Ricky 
Martin, sem er bara í góðu 
lagi.“

Á meðal laga á plötunni 
verða Lovers in Japan og 
Strawberry Swing. Síðasta 
plata Coldplay, X&Y, kom 
út árið 2005 og hefur selst í 
um tíu milljónum eintaka.

STEVE WIEBE Steve spilar Donkey Kong undir vökulum augum dómarans undarlega, 
Walter Day.

EIGNAÐIST DÓTTUR Á SUNNUDAGINN
Halle Berry er hæstánægð að vera orðin 
mamma. Hún þykir í engu hafa tapað 
þokka sínum.

Íðilfagra leikkonan Halle Berry 
eignaðist sitt fyrsta barn á 
dögunum. Nú hefur fjölmiðlafull-
trúi hennar upplýst um nafn 
dótturinnar, hún heitir Nahla 
Ariela Aubry. 

Pabbinn er 32 ára fyrirsæta, 
Gabriel Aubry. Hann og Halle, 
sem er 41 árs, kynntust þegar þau 
léku saman í Versace-auglýsingu 
í Los Angeles. Halle sannfærðist 
um að móðurhlutverkið væri 
eitthvað fyrir sig þegar hún lék 
foreldri í síðustu mynd sinni, 
Things we lost in the fire.

Halle Berry er frægust fyrir 
hlutverk sitt í Monster‘s Ball sem 
hún hlaut Óskarsverðlaun fyrir. 
Þá varð hún kunn fyrir að leika í 
X-Men-myndunum og Bond-
myndinni Die Another Day. Á 
þessu ári verða frumsýndar 
þrjár nýjar kvikmyndir með 
henni.

Halle Berry 
búin að nefna 
dóttur sína
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16

7

12

16

16

THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 2 - 4 - 6 - 8
HORTON     kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

SEMI PRO    kl. 10
HEIÐIN     kl. 10

7

12

7

7
12
7
14
7

THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HORTON     kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

HEIÐIN     kl. 6 - 8
THE KITE RUNNER    kl. 8 - 10.30
INTO THE WILD   kl. 10
ATONEMENT   kl. 3.30
BRÚÐGUMINN   kl. 4 - 6 - 8 - 10

SHUTTER     kl. 8 - 10
SHUTTER LÚXUS    kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 1 - 3.15 - 5.30 - 8 - 10.15 
HORTON     kl. 2 - 4 - 6 - 8 ENSKT TAL

HORTON     kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

SEMI PRO    kl. 3.30 - 8 - 10.10
BE KIND REWIND    kl. 10 
27 DRESSES   kl. 5.40
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1

IN BRUGES   kl. 3 - 5.45 - 8 - 10.10
HORTON     kl. 3 - 6 - 8 - 10 ENSKT TAL

THE ORPHANAGE   kl. 3 - 6 - 8 - 10
BE KIND REWIND   kl. 10.30
27 DRESSES   kl. 3 - 5.30 - 8

5%

5% 5%

5%

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðuSÍMI 551 9000

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR SEM FÆR MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR SEM FÆR
HÁRIN TIL AÐ RÍSA! MYNDIRNAR SEM ÞÚ HÁRIN TIL AÐ RÍSA! MYNDIRNAR SEM ÞÚ

SÉRÐ ERU RAUNVERULEGAR, HINIR LÁTNUSÉRÐ ERU RAUNVERULEGAR, HINIR LÁTNU
 HAFA VERIÐ FESTIR Á FILMU!HAFA VERIÐ FESTIR Á FILMU!

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR SEM FÆR 
HÁRIN TIL AÐ RÍSA! MYNDIRNAR SEM ÞÚ 

SÉRÐ ERU RAUNVERULEGAR, HINIR LÁTNU
 HAFA VERIÐ FESTIR Á FILMU!

PÁSKABÍÓ! GLEÐILEGA PÁSKAOPIÐ ALLA PÁSKANA
Páskamyndin í Páskamyndin í ár!ár!

MeðMeð íslensku og ensku taliíslensku og ensku tali

Fíllinn Horton sem leggur Fíllinn Horton sem leggur
mikið á sig til að bjarga mikið á sig til að bjarga
Hvervar bæjarstjóraHvervar bæjarstjóra
í æðislega skemmtilegri í æðislega skemmtilegri
teiknimynd.teiknimynd.

ATH: Á undan myndinni verður ATH: Á undan myndinni verður
frumsýnt frábært myndskeið frumsýnt frábært myndskeið úrúr

Páskamyndin í ár!
Með íslensku og ensku tali

Fíllinn Horton sem leggur 
mikið á sig til að bjarga 
Hvervar bæjarstjóra
í æðislega skemmtilegri 
teiknimynd.

ATH: Á undan myndinni verður 
frumsýnt frábært myndskeið úr

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

Gleðilega bíópáska

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

HANNA MONTANA kl. 2 - 4 - 6 L

10.000 BC kl. 6 - 8 - 10:30 12

10.000 BC kl. 8 - 10:30 VIP
HORTON M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

THE BUCKET LIST kl. 8:20 - 10:30 7

THE BUCKET LIST kl. 3:40 - 5:50 VIP
BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2 L

P.S. I LOVE YOU kl. 8 L

THERE WILL BE BLOOD kl. 10:30 16

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TALkl. 2 - 4 L

LARS AND THE REAL GIRL kl. 6 - 8:20 - 10:40 L

STEP UP 2 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 7

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 10:30 16

3D - DIGITAL

DIGITAL

HANNA MONTANA kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

10.000 BC kl. 10 12

SPIDERWICK CHRONICLES kl.1-3:20 - 5:40 -8 -10:20 7

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

JUNO kl. 6 - 8 - 10:10 7

DIGITAL

LARS AND THE REAL GIRL kl.  6 - 8 12

SHUTTER kl.  10
UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl.  6 L

10.000 BC kl.  8 - 10 12

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

SELFOSS

kl. 
AKUREYRI

KEFLAVÍK

Frábær gamansöm þroskasaga 

með Ryan Gosling í aðalhlutverki

styrkir geðhjálp

ÞAÐ ELSKA ALLIR JUNO! BESTI VINUR MANNSINS

sýnd með íslensku tali

sýnd með íslensku taliFRÁ LEIKSTJÓRA

INDEPENDENCE DAY OG THE DAY AFTER TOMORROW

BEINT Á 
TOPPINN

Í USA

3D - DIGITAL 10.000 BC kl. 8 - 10:20 12

HORTON HEARS A WHO kl. 4 - 6 L

KITE RUNNER kl. 8 L

DARK FLOORS kl. 10:20 16

UNDERDOG M/ÍSL TALI kl. 4 L

MR. MAGORIUMS kl. 6 L

SEMI PRO kl. 8 - 10:10 12

THE BUCKET LIST kl. 6 - 8 7

JUNO kl. 10:10 7

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

ÁSTRÍKUR  ÍSL TAL kl. 3:45 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SPIDERWICK kl. 2, 4, 6 og 8 7
10.000 BC - POWER kl. 5.50, 8 og 10.10 12
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 2, 4 og 6 L
SEMI - PRO kl. 4, 8 og 10.10 12
RAMBO kl. 10 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1.45 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

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

GLEÐILEGA PÁSKA

- VJV, Topp5.is/FBL

  OPIÐ ALLA PÁSKANA - SÝNGINGAR TÍMARNIR GILDA LAUGARDAGINN 22. TIL OG MEÐ MÁNUDEGINUM 24. MARS

Horton Hears a Who er þriðja 
nýlega kvikmyndin sem gerð er 
eftir barnabók rithöfundarins Dr. 
Seuss, á eftir hinni ágætu How 
the Grinch Stole Christmas með 
Jim Carrey frá 2000 og hinni best 
gleymdu The Cat in the Cat frá 
2003. Í þetta skipti er gerð tölvu-
teiknuð mynd í stað leikinnar, 
sem er kannski sniðugra í ljósi 
þess hversu framandi sagnaver-
öld hans er. Framleiðendur henn-
ar og tölvuteiknarar, Blue Sky 
Studios, eru þeir sömu og voru á 
bak við Ice Age.

Sagan sem Horton Hears a 
Who byggir á er nú yfir fimmtíu 
ára gömul, en hún segir frá fíln-
um ærslafulla Horton sem heyr-
ir rödd koma frá litlu korni á 
blómi. Á korninu mun búa agnar-
lítið fólk, sem Horton ætlar sér 
að finna samastað fyrir. En ein 
regluföst kengúra trúir honum 
ekki, og einsetur sér að hindra 
för hans. 

Horton Hears a Who verður að 
teljast að mörgu leyti vel heppn-
uð og ánægjuleg afþreying. Það 
eru margir skemmtilegir karakt-
erar í myndinni, með fílinn Hort-
on í fararbroddi, sem ná að halda 
uppi gríninu án þess að það verði 
sérstaklega barnalegt. Sem dæmi 
um gríntóninn kemur upp úr 
þurru í myndinni frábær sena 
sem gerist í hugarheimi Hortons, 
og er teiknuð hefðbundið í anime-
stíl. Tölvu teikningin er frábær og 

stíll Dr. Seuss kemur afskaplega 
vel út á því formi. 

Það er Jim Carrey sem sér um 
talsetninguna fyrir aðalpersónuna, 
Horton, og tekst honum mætavel 
upp. Hann nær til að mynda að 
dempa sig niður og einblína á per-
sónuna, án þess að minna stöðugt á 
að röddin sé hans. Steve Carell, 
Carol Burnett og Will Arnett ljá 
myndinni einnig raddir sínar með 
sóma og í stuttum gestahlutverk-
um eru nöfn á borð við Seth Rogen, 
Dan Fogler, Isla Fisher, Jonah Hill 
og Amy Poehler. 

En það er fyrst og fremst sagan 
í Horton Hears a Who sem stendur 
fyrir sínu, en hún nær, líkt og 
barnasögur gera jafnan, að fjalla 
um víðfeðm málefni á auð skiljan-
legan hátt. Þannig nær myndin 
auðveldlega að heilla stóran áhorf-
endahóp, bæði unga sem aldna, og 
auðvelt er að mæla með henni í 
fjölskylduferðina. 

Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Fjölskyldugrín
KVIKMYNDIR
Horton Hears a Who
Leikstjórn: Jimmy Hayward og 
Steve Martino. Aðalhlutverk: Jim 
Carrey, Steve Carell.

★★★
Fín fjölskyldumynd sem höfðar til 
ungra sem aldinna.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR ALLA PÁSKANA
SparBíó 450krSparBíó 450kr

AKUREYRI SELFOSS

UNDRAHUNDURINN
M/ÍSL TALI KL. 2 Í

ÁLFABAKKA,

SPIDERWICK
KL. 1 Í KRINGLUNNIHORTON M/ÍSL TALI 

KL. 2 Í ÁLFABAKKA

STEP UP 2
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA
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Chicago-rapparinn Wasalu 
Muhammad Jaco eða Lupe Fiasco 
eins og hann kallar sig er einn af 
efnilegustu nýliðunum í banda-
rísku rappi síðustu ár. Hann á að 
baki margar mix-snældur og neð-
anjarðarútgáfur en hann sló ekki í 
gegn fyrr en með fyrstu plötunni 
sinni fyrir Atlantic-plötufyrirtæk-
ið, Food & Liquor, sem kom út 
haustið 2006 og hlaut m.a. þrjár 
Grammy-tilnefningar. The Cool er 
plata númer tvö. Hún kom út í 
Bandaríkjunum um miðjan desem-
ber en í Evrópu fyrir nokkrum 
vikum.

Tónlist Lupe er frekar poppuð 
og textarnir eru skemmtilegir. 
Lupe er góður sögumaður og 
eflaust einn af efnilegustu nýju 
rímnasmiðunum vestanhafs. Lagið 
Superstar sem hann flytur með 
aðstoð Matthews Santos hefur 
notið mikilla vinsælda enda sér-
lega grípandi. Það eru samt mörg 
flottari lög á The Cool, t.d. Hi-
Definition sem Snoop Dogg rapp-
ar í, Hip-Hop Saved My Life og 
The Coolest.

The Cool er á heildina litið frísk-
legt innlegg í bandaríska rappið 
sem er reyndar í hálfgerðri lægð 
þessi misserin. Platan nær samt 
engan veginn að halda athyglinni í 
þessar sjötíu mínútur sem hún 
varir og Lupe verður að gera betur 

næst ef hann ætlar halda sig í 
framlínunni. Það verður gaman að 
fylgjast með honum í framtíðinni 
og líka spennandi að sjá hvort 
hljómsveitin sem hann stofnaði 
með Kanye West og Pharrell Willi-
ams, Child Rebel Soldier, sendir 
frá sér plötu.  Trausti Júlíusson

Efnilegur rímnasmiður

TÓNLIST
The Cool
Lupe Fiasco

★★★
Ein helsta vonarstajarna bandaríska 
rappheimsins fylgir eftir afburðaplöt-
unni Food & Liquor með frísklegri en 
nokkuð misjafnri plötu.

Heather Mills fékk 23,4 milljónir 
punda út úr skilnaði þeirra Pauls 
McCartneys í vikunni. „Þetta er 
dágott tímakaup hjá henni, hvað 
voru þau lengi saman, 3-4 ár?“ 
spyr Jón Ólafsson, einn af 
fjölmörgum aðdáendum Pauls 
McCartney á Íslandi. Það þarf 
ekki að spyrja að því með 
hverjum hann er í liði. „Þetta er 
vel af sér vikið hjá henni 
fjárhagslega. Maður spyr sig 
hvort þetta hafi verið undirbúið 
hjá henni frá byrjun?“ bætir 
hann við, þungur á brún.

Jón æfir nú upp stórskotalið 
poppara sem ætlar að spila Sgt. 
Peppers í heild sinni auk 
annarra Bítlalaga með Sinfóní-
unni á tvennum tónleikum í 

Háskólabíói í dag. Jón segir 
æfingar ganga vel. „Þetta er 
farið að hljóma mjög vel enda 
hafa menn unnið heimavinnuna 
sína. Hljóðheimur Sgt. Peppers 
er náttúrulega alveg einstakur 
svo stór hluti af vinnunni er að 
finna réttu sándin. Í morgun var 
til dæmis allt vaðandi í búfénaði 
á æfingu, hanagali og geltandi 
hundum. Það verða öll smáatriði 
á hreinu.“

Tónleikarnir hefjast kl. 17 og 
21 og enn eru til miðar.

Hanagal á Bítlaæfingu

DÁGOTT TÍMAKAUP HJÁ HEATHER Jón 
Ólafsson er í liði með Paul McCartney.

Á ÞRIÐJUDAGINN 
FJÖLGAR ÍSLENSKUM
MILLJÓNAMÆRINGUM 
UM 30
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sport@frettabladid.is

Boltinn er hjá okkur

2.–5. maí
Barcelona – Valencia

79.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

2.–4. maí
Liverpool – Man. City

89.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

18.–20. apríl
West Ham – Derby

57.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

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

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting í 3 nætur á hóteli með 
morgunverði og miði á leikinn.

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

Grindavík og KR mætast í fjórða leik liðanna 
í úrslitakeppni Iceland Express-deildar 
kvenna í Röstinni í Grindavík kl. 16 í 
dag. Liðin sigruðu hvort um sig tvo 
heimaleiki í deildinni í vetur en í 
úrslitakeppninni náði KR að vinna 
heimaleik og svo að brjóta mynstrið 
upp og vinna loks útileik og Grinda-
vík svaraði svo með því að vinna 
í DHL-höllinni í Vesturbænum á 
miðvikudag og staðan er því 2-1 
fyrir KR í einvígi liðanna þar sem 
þrjá sigra þarf til sigurs.

Jóhannes Árna-
son, þjálfari KR, 
var brattur þegar 
Fréttablaðið náði 

tali af honum í gær og var á fullu 
að undirbúa lið sitt fyrir átökin.

„Þetta verður sannkallaður 
háspennuleikur og undirbúningurinn 
gengur vel hjá okkur og ég vona 
bara að spennustigið verði rétt þegar 
leikurinn hefst. Liðin eru náttúrlega 
farin að þekkjast gríðarlega vel 

á þessu stigi og jafnvel 
farið að kunna inn á kerfi 
mótherjanna þannig 
að þetta snýst um það 
hvort liðið nær í raun 
að framkvæma betur 
viss tækniatriði. Þú 
reynir að framkvæma 

þau atriði sem 
farið er yfir í undir-
búningnum fyrir 
leikina og ef fram-
kvæmdin tekst 

ekki upp þá taparðu einfaldlega. Í fyrstu 
tveimur leikjunum spiluðum við miklu 
betur en þær og í síðasta leik spiluðu þær 
miklu betur en við en þegar einvíginu 

er lokið kemur í ljós hvort liðið er 
betra,“ sagði Jóhannes.

Igor Beljanski, þjálfari Grinda-
víkur, hlakkaði mjög til leiksins 
þegar Fréttablaðið heyrði í 
honum hljóðið og var bjartsýnn 
fyrir hönd liðs síns.

„Þetta verður gríðarlegur 
baráttuleikur og liðið sem verður 
hungraðra í sigur á eftir að vinna 
leikinn og vonandi verður það 
Grindavík. Við erum að spila á 
heimavelli og ég á von á frábærri 
stemningu og frábærum körfu-
bolta,“ sagði Igor. 

JÓHANNES ÁRNASON OG IGOR BELJANSKI ÞJÁLFARAR: MÆTAST ÞEGAR KR HEIMSÆKIR GRINDAVÍK Í RÖSTINA Í DAG

Þetta verður sannkallaður háspennuleikur

HANDBOLTI Kvennalandslið Íslands 
skipað leikmönnum undir 20 ára 
vann glæsilegan 29-27 sigur á Ser-
bíu í undankeppni EM í Digranesi 
í gærdag.

Íslensku stelpurnar byrjuðu 
leikinn af miklum krafti og kom-
ust fljótlega í 4-1 en þá kom hávax-
ið lið Serbíu til baka og staðan var 
jöfn 7-7 þegar stundarfjórðungur 
var liðinn af fyrri hálfleik. Leikur-
inn var gríðarlega harður og 
greinilegt að leikmenn liðanna 
ætluðu að selja sig dýrt. Lið Ser-
bíu var komið með tveggja marka 
forskot þegar lítið var eftir af 
fyrri hálfleik en íslensku stelp-
urnar gáfust ekki upp og náðu að 
jafna leikinn 15-15 á lokasekúnd-
unum með marki frá Söru Sigurð-
ardóttur. Karólína Gunnarsdóttir 
var atkvæðamest í fyrri hálfleikn-
um með fjögur mörk en Hildur 
Þorgeirsdóttir kom næst með þrjú 
mörk. Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir 
var frábær í marki Íslands og 
varði tólf skot, þar af tvö víti, í 
fyrri hálfleik og gaf liðinu tóninn 
þegar ekki gekk sem best á síð-
ustu mínútum hálfleiksins.

Síðari hálfleikur byrjaði eins og 
sá fyrri þar sem íslensku stelp-
urnar fóru á kostum og hreinlega 
keyrðu yfir Serbíu og eftir aðeins 
tíu mínútur var staðan orðin 17-21. 
Íslensku stelpurnar héldu upp-
teknum hætti og komust mest í sjö 
marka mun í stöðunni 27-20 þegar 
um tíu mínútur lifðu leiks en loka-
tölur urðu 29-27. Þrátt fyrir að 
íslensku stelpurnar hafi misst 
aðeins taktinn á lokamínútunum 

var sigurinn aldrei í hættu. Ólöf 
Kolbrún var valin maður leiksins í 
leikslok en hún varði 19 skot.

Stefán Arnarson, þjálfari 
Íslands, var ánægður í leikslok.

„Við spiluðum góðan handbolta 
og ég get ekki verið annað en sátt-
ur. Við vildum sýna sjálfum okkur 
og öllum öðrum hvað liðið er í raun 
og veru orðið gott og mér fannst 
við gera það,“ sagði Stefán.  

 omar@frettabladid.is

Baráttusigur hjá Íslandi
U-20 ára kvennalandslið Íslands sigraði Serbíu 29-27 í Digranesi í gær. Íslenska 
liðið lagði grunninn að sigri með frábærum leikkafla í upphafi seinni hálfleiks.

SYSTURNAR Fjögur systrapör eru í U-20 ára kvennalandsliðinu, en það eru aðstoðar-
þjálfararnir Hafdís og Guðríður Guðjónsdætur sem standa á endunum, Sunneva og 
Hildigunnur Einarsdætur sem standa hlið við hlið, önnur og þriðja frá vinstri, Stella 
og Sara Sigurðardætur sem eru fjórða frá vinstri og önnur frá hægri og svo Rut og 
Auður Jónsdætur sem standa hlið við hlið, fjórða og þriðja frá vinstri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÖFLUG Stella Sigurðardóttir átti fínan leik fyrir Ísland í gær og skoraði sex mörk og 
þar af voru fjögur úr vítum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ísland-Serbía 29-27 (15-15)
Mörk Íslands (skot): Karólína Gunn-
arsd. 7 (9), Stella Sigurðard.  6/4 
(11/4), Rut Jónsd. 5 (9), Hildur Þor-
geirsd. 3 (8/1), Sara Sigurðard. 2 
(2), Hildigunnur Einarsd. 2 (2), Karen
Knútsd. 2 (4), Arna Sif Pálsd. 1 (1),
Auður Jónsd. 1 (6).
Varin skot: Ólöf K. Ragnarsdóttir
 19/3 (46/5), 41%.
Hraðaupphlaup: 5 (Hildigunnur 2, 
Karólína 2, Rut).
Fiskuð víti: 5 (Karen 2, Stella 2
 Arna).
Utan vallar: 10 mínútur.

HANDBOLTI U-20 ára landslið karla 
sigraði Belgíu 36-29 í öðrum leik 
sínum í undankeppni EM sem 
fram fer í Þýskalandi þessa dag-
ana.

Samkvæmt heimasíðu Hand-
knattleikssambands Íslands 
náði íslenska liðið góðri for-
ystu strax í upphafi og komst 
fljótlega í 6-1 og svo 14-11 en 
staðan var 17-12 Íslandi í vil í 
hálfleik. 

Í seinni hálfleik hélt Ísland 
áfram og jók forystu sína 
jafnt og þétt en loka-
tölur urðu eins og  
segir 36-29. 

Rúnar Kárason skoraði 8 mörk, 
Oddur Grétarsson 6, Aron Pálm-
arsson 6, Ólafur Gústafsson 5, 
Guðmundur Árni Ólafsson 4, 

Ásbjörn Friðriksson 2, 
Hjálmar Arnarsson 2 
og Þröstur Þráins-
son, Anton Rúnars-
son og Þrándur 
Gíslason skoruðu 1 
mark hver. Svein-
björn Pétursson 
varði 8 skot í mark-

inu.
Ísland hefur 

þar með unnið 
báða leiki sína 
í riðlinum til 
þessa en liðið 
lagði Norð-
menn að velli í 
fyrradag. Í dag 

mæta íslensku 
strákarnir Þjóð-
verjum.  - óþ 

Íslenska U-20 ára karlalandsliðið sigraði Belgíu:

Með fullt hús stiga 
eftir tvo leiki

SÁTTUR
Þjálfarinn 
Heimir 
Ríkarðsson 
getur verið 
sáttur með 
strákana.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

> Örn í áttunda sæti

Sundkappinn Örn Arnarson úr SH náði áttunda sæti í 50 
metra baksundi á EM í Hollandi í gærkvöld. Örn synti þá 
á 25,88 sekúndum sem er rétt yfir Norðurlandametinu 
sem hann setti í undanúrslitasundinu í fyrradag. Örn var 
sæmilega sáttur þegar Fréttablaðið heyrði í honum í gær. 
„Það hefði auðvitað ýmislegt getað 
gengið betur og alltaf eitthvað sem 
maður er ekki 100% sáttur með en 
svona á heildina litið þá var þetta alls 
ekkert slæmt,“ sagði Örn sem var 0,75 
sekúndum á eftir Grikkjanum Aristeidis 
Grigoriadis sem sigraði í sundinu. 
Örn keppir í 50 metra skriðsundi 
á morgun.
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• Vélin má bera 14 til 15 tonn á vegi.
• Vélin getur sturtað í 180°frá sér.
• Vélin er með veltibremsu og fjöðrun á lið.
• Vélin er útbúin fyrir snjótönn, sóp,
  krana, saltara og sandara ofl . ofl .
• Vélin útheimtir aðeins vinnuvélaréttindi 
  til stjórnunar.
• Vélin hefur allstaðar slegið í gegn.

Forskot til framtíðar! 
Hydrema hönnun og hátækni

Til afgreiðslu strax
Hydrema 912D fl utningstæki/fjölnotatæki

Vélin er á litaðri olíu og má vera á öllum götum og vegum
Vélin er skráð sem vinnuvél í IF fl okki

FÓTBOLTI Fabio Capello, landsliðs-
þjálfari Englands, er sagður vera 
mjög óánægður með hegðun 
Ashley Cole, John Terry og Frank 
Lampard í garð dómarans Mike 
Riley í leik Chelsea gegn Totten-
ham á miðvikudaginn en leik-
mennirnir umkringdu dómarann 
eftir að Cole hafði tæklað 
Tottenham-manninn Alan Hutton. 
Capello ætlar að halda fyrirlestur 
fyrir leikmannahóp Englands sem 
mætir Frakklandi 26. mars þar 
sem hann mun fara yfir herferð 
sem enska knattspyrnusambandið 
er að leggja í undir yfirskriftinni 
„virðing“ sem Capello mun leggja 
mikla áherslu á.

Capello tilkynnti 30 manna 
leikmannahóp sinn í fyrradag þar 
sem endurkoma David Beckham 
vakti mesta athygli en hann gæti 
hugsanlega spilað sinn 100. 
landsleik fyrir England gegn 
Frakklandi. David Wheater, 
Middlesbrough, var valinn í 
fyrsta skiptið og Gabriel Agbon-
lahor, Aston Villa, gæti leikið sinn 
fyrsta landsleik en hann þurfti að 
draga sig úr leikmannahópnum 
gegn Sviss á dögunum vegna 
meiðsla. 

Capello mun skera hópinn niður 
í 23 leikmenn í dag.  - óþ

Fabio Capello þjálfari:

Ætlar að inn-
prenta virðingu

HEIMTAR VIRÐINGU Capello vill að 
leikmenn Englands sýni virðingu innan 
vallar sem utan. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Það verður mikið um 
dýrðir á morgun í ensku úrvals-
deildinni þegar tveir sannkallaðir 
stórleikir verða á dagskrá. Liver-
pool heimsækir Manchester Unit-
ed á Old Trafford kl. 13.30 og Ars-
enal mætir Chelsea á Stamford 
Bridge kl. 16.00.

Erkifjendurnir Manchester 
United og Liverpool hafa verið á 
mikilli siglingu undanfarið í ensku 
úrvalsdeildinni og hefur United 
unnið síðustu fjóra leiki sína þar 
og er komið með þriggja stiga for-
skot á toppnum en Liverpool hefur 
unnið síðustu fimm leiki sína og 
hefur ekki sagt sitt síðasta í titil-
baráttunni.

Sir Alex Ferguson, knattspyrnu-
stjóri United, kvað alla leikmenn 
sína bíða leiksins með gríðarlegri 
eftirvæntingu í viðtali við Sky 
Sports í gær.

„Spennan er rafmögnuð fyrir 
leikinn, það er ekki hægt að fara á 
mis við hana. Þetta er leikur sem 
alla dreymir um að fá að spila 
og það verða án efa ein-
hverjir í leikmannahóp 
mínum sársvekktir að 
þurfa að sitja á vara-
mannabekknum en ég 
verð að velja það 
lið sem ég tel að 
geti unnið leik-
inn hverju 
sinni,“ sagði 
Ferguson.  

Cristiano Ronaldo hefur 
farið á kostum með United 
undanfarið en Rafa Benitez, 
stjóri Liverpool, kvað lið sitt 
ekki geta einbeitt sér bara að 
því að stöðva hann.

„United á helling af frá-
bærum leikmönnum og 
við getum ekki ein-
beitt okkur bara að 
því að stoppa Ron-
aldo, við verðum að 

stoppa þá alla og það verður gríð-
arlega erfitt. Ronaldo er vissulega 
í frábæru formi en Liverpool á 
líka leikmann í frábæru formi í 
Fernando Torres,“ sagði Benitez. 

Liverpool gæti þess vegna stillt 
upp sama byrjunarliði og lék gegn 
Reading á dögunum en hinn reyndi 
John Arne Riise tekur hugsanlega 
stað Ryans Babel í byrjunarlið-
inu.

Mikilvægur Lundúnaslagur
Chelsea hefur gengið afleitlega 
gegn toppliðum deildarinnar í 
vetur og liðið hefur ekki enn unnið 
leik gegn liði í topp sjö efstu sæt-
unum deildarinnar síðan knatt-
spyrnustjórinn Avram Grant tók 
við liðinu í september á síðasta 
ári. 

Gengi Arsenal hefur hrakað 
aðeins síðustu vikurnar og liðið 
hefur nú gert fjögur jafntefli í röð 
í ensku úrvalsdeildinni og misst 
United fram úr sér og tapi liðið á 
morgun komast mótherjarnir í 

Chelsea upp í annað sætið. 
Arsenal vann fyrri leik lið-
anna í vetur með marki 
William Gallas, fyrrum 

leikmanni Chelsea, í frá-
bærum fótboltaleik.  

 omar@frettabladid.is  

Stórliðin mætast í enska boltanum
Topplið Manchester United fær erkifjendur sína í Liverpool í heimsókn á Old Trafford en United hefur 
unnið fjórar síðustu viðureignir liðanna og Chelsea og Arsenal mætast í rosalegum Lundúnaslag á Stam-
ford Bridge en Avram Grant hefur ekki enn náð að vinna eitt af toppliðunum í stjóratíð sinni hjá Chelsea. 

EITRAÐUR 
Nicolas 
Anelka 
skoraði 
gegn 
Arsen-

al fyrir 
Bolton fyrr í 
vetur.

NORDIC PHOTOS/

GETTY

SEIGUR 
William 
Gallas skor-
aði sigur-
markið í 
fyrri leik 
liðanna.

NORDIC PHOT-

OS/GETTY

BARÁTTA Það er alltaf hart barist þegar erkifjendurnir Manchester United 
og Liverpool mætast. Hér sjást Steven Gerrard og Anderson í fyrri leik 
liðanna í vetur. NORDIC PHOTOS/GETTY



BMW 3 línan.
   Margir valkostir.
      Einfalt val.                    

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is

Áttu erfitt með að taka ákvarðanir? Kostirnir í stöðunni eru jafn margir og þeir eru áhugaverðir. Margar mismunandi gerðir, 
ólíkar vélarstærðir og margs konar búnaður allt eftir því hvað hentar þér. Þá eru ótaldir þeir fjölmörgu aukahlutir sem 
standa til boða ásamt ótal litum og ólíku efnisvali. En auðveldasta ákvörðunin er jafnframt sú fyrsta sem þú tekur, að velja 
BMW 3-línuna. Komdu í heimsókn til okkar að Grjóthálsi 1 og upplifðu t.d. BMW 3-series Exclusive og Sport línuna af 
eigin raun!

BMW 3 lína Exclusive
Málmlakk, 17“ álfelgur, sjálfskipting, leðurinnrétting, hiti í framsætum, leðurklætt sportstýri, aðgerðastýri, fjarlægðarvari að
aftan, geymslupakki, skriðstillir, regnskynjari, þokuljós og Professional útvarp.

BMW 3 lína Sport
Málmlakk, 17“ M-álfelgur, sjálfskipting, geymslupakki, hiti í framsætum, M-leðurstýri, állistar í innréttingu, sportsæti, 
M-vindkljúfasett, M-sportfjöðrun, Satin Chrome gluggalistar, Alcantara innrétting og svört loftklæðning.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
11.00 Ástin  e.

12.30 Gasolin’  e.

14.00 Popp og pólitík  e.

15.00 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-
um  e.

15.30 Smáþjóðaleikarnir í Mónakó 
2007
16.30 Ávaxtakarfan
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Elísa e.
18.00 Stundin okkar
18.30 Pýsi er ennþá á sjó 
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.25 Dmitri Hvorostovskíj á Listahá-
tíð 2007  Þáttur um Íslandsheimsókn rúss-
neska barítónsöngvarans Dmitris Hvorostov-
skíjs og tónleika hans á Listahátíð í Reykja-
vík 2007.

20.00 Sunnudagsbíó - Mansfield Park  
Bresk bíómynd frá 2007 byggð á sögu eftir 
Jane Austen um unga stúlku sem er send 
í fóstur til frændfólks síns í enskri sveit og 
ástaflækjur í lífi hennar og granna hennar 
þegar hún vex úr grasi. 

21.35 Foreldrar  Bíómynd eftir Vesturport 
og Ragnar Bragason sem leikstýrir.  

23.00 Skrýtnara en skáldskapur  Banda-
rísk bíómynd frá 2006. 

00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Páskadagur 23. mars

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Hádegisfréttir
12.20 Neighbours
12.40 Neighbours
13.00 Neighbours
13.25 Prehistoric Park  (Risaeðlugarð-
urinn)

14.15 Uptown Girl  Gamanmynd fyrri alla 
fjölskylduna um unga konu, leikin af Britt-
any Murphy, sem þykir barnaleg í meira lagi, 
kærulaus og óþroskuð. 

16.05 Hæðin  (1:8)

16.55 60 minutes
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sjálfstætt fólk  (Halla Linker) 
Páskaþáttur Sjálfstæðs fólks fjallar um Höllu 
Linker, stúlkuna frá Hafnarfirði sem fór út 
í heim og varð skær stjarna í kvikmynd-
um vestanhafs. Hún ferðaðist með manni 
sínum Hal Linker um heiminn og saman 
unnu þau sjónvarpsþætti sem sýndir voru  
um gjörvalla heimsbyggðina. Hér verður um 
fyrri hluta tveggja þátta um Höllu að ræða 
en seinni hlutinn verður sýndur að viku lið-
inni. Halla hafði aðeins þekkt mann sinn í 
þrjá daga þegar hann auglýsti trúlofun þeirra 
í íslensku blöðunum. Síðar áttaði hún sig á 
því að Hal beitti hana andlegu ofbeldi með 
stjórnsemi sinni og afprýðisemi. Eftir dauða 
hans skrifaði hún metsölubók sem seldist 
í bílförmum. Löngu síðar kynntist hún nýju 
ástinni sinni, Francisco, suðuramerískum 
generál frá Equador sem jafnframt er ljóð-
skáld. Við sjáum í þáttunum brot úr Íslands-
myndum Hals og Höllu Linker en önnur 
þeirra var tekin á sjöunda áratugnum. 

19.40 Night at the Museum  Geysilega 
vinsæl ævintýra- og gamanmynd fyrir alla 
fjölskylduna með Ben Stiller í aðalhlutverki.

21.30 A Little Trip to Heaven  Afar vönd-
uð og vel gerð spennumynd eftir Baltas-
ar Kormák með hinum heimskunnu verð-
launaleikurum Forrest Whittaker og Juliu 
Stiles í aðalhlutverki.

23.05 The Madness Of King George
00.55 Casanova  (e)

02.45 Crossing Jordan 
03.30 Walker
05.05 Prehistoric Park 
05.55 Fréttir
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

> Forrest Whitaker
Ekki eru allir sem vita af því að 
Íslandsvinurinn knái Whitaker hefur 
leikstýrt nokkrum myndum. Meðal 
þeirra er unglingamyndin First 
Daughter. Whitaker sést hins 
vegar á Stöð 2 í kvöld í mynd-
inni A Little Trip to Heaven í 
leikstjórn Baltasar Kormáks.

10.05 Vörutorg
11.05 Professional Poker Tour  (e)

12.35 Rachael Ray  (e)

13.20 Bullrun  (e)

14.10 BRIT Awards 2008  (e)

16.00 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit / útlit  (e)

18.00 Survivor. Micronesia  (e)

19.00 The Office  (e)

19.40 Top Gear  Skemmtilegasti bílaþáttur 
í heimi. Félagarnir Jeremy Clarkson, Richard 
Hammond og James May skoða allt sem 
viðkemur bílum með hárbeittum húmor 
í bland við alvarlega umfjöllun. Að þessu 
sinni reyna þremenningarnir að verða um-
hverfisvænir. Þeir prufukeyra nýjan Lam-
borghini og gera tilraun til að framleiða um-
hverfisvænt eldsneyti. Leikkonan Kristin 
Scott Thomas kíkir í heimsókn og prufukeyr-
ir hagsýna bílinn.

20.40 Psych  Bandarísk gamansería um 
mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist 
vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að 
leysa flókin sakamál. Shawn og Gus reyna 
að góma barnfóstru fyrir Vick lögreglustýru. 
Hversu langt eru þeir tilbúnir til ganga áður 
en allt fer í hundana.?

21.30 Boston Legal  Bráðfyndið lögfræði-
drama um skrautlega lögfræðinga í Boston. 
Denny Crane er handtekinn við óvenjuleg-
ar aðstæður og biður Alan Shore að verja 
sig. Shirley Schmidt berst við Bethany í rétt-
arsalnum þegar hún ver gamlan vin sinn, 
útvarspmann sem er sakaður um dóna-
leg ummæli í útvarpinu. Katie fer á stúfana 
þegar hana grunar að Lorraine sé ekki öll 
þar sem hún er séð.

22.30 Dexter  
23.30 Cane  (e)

00.20 C.S.I. Miami  (e)

01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

06.15 Bandidas
08.00 I´m With Lucy
10.00 Gladiatress
12.00 Are We There Yet?
14.00 Bandidas
16.00 I´m With Lucy
18.00 Gladiatress 
20.00 Are We There Yet?  Sprenghlægileg 
gamanmynd fyrir alla fjölskylduna. 

22.00 The Crucible
00.00 Walk the Line
02.15 Derailed
04.00 The Crucible

16.00 Hollyoaks 
16.25 Hollyoaks 
16.50 Hollyoaks 
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks 
18.25 Falcon Beach 
19.10 The George Lopez Show
19.35 Sjáðu  Hvaða myndir eru að koma 
út og hverjar eru aðalstjörnurnar í bíóhús-
unum? Ómissandi þáttur fyrir alla bíóáhuga-
menn.

20.00 Pressa  (1:6)

20.45 Pressa  (2:6)

21.30 Pressa  (3:6)

22.15 Comedy Inc.  Sprenghlægileg-
ur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum 
öðrum við.

22.40 Special Unit 2  Gamansamir 
bandarískir spennuþættir þar sem við fylgj-
umst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

23.25 Extreme. Life Through a Lens 
 Hér eru sagðar sögur stjarnanna í Holly-
wood í gegnum myndir sem hafa birst í 
stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf 
þeirra og feril.

00.10 X-Files 
00.55 Falcon Beach
01.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

06.30 Formúla 1  Bein útsending frá For-
múlu 1 kappakstrinum í Malasíu.

09.15 World Golf Championship 2008
11.30 Formúla 1  Útsending frá Formúlu 1 
kappakstrinum í Malasíu.

14.15 Wendy´s Three Tour Challenge 
 Styrktarmót þar sem þrjú þriggja manna 
teymi mætast en mótið hefur safnað í 
kringum 21 milljón dollara þann tíma sem 
það hefur verið í gangi.

15.50 Spænski boltinn  Bein útsending 
frá leik Barcelona og Valladolid í spænska 
boltanum.

17.50 Spænski boltinn  Bein útsending 
frá leik Real Madrid og Valencia í spænska 
boltanum.

19.50 World Golf Championship 2008 
 Bein útsending frá CA Championship-mót-
inu í golfi þar sem sigurvegari síðasta árs, 
Tiger Woods mætir til leiks og reynir að 
verja titilinn.

23.00 Formúla 1  Fjallað verður um at-
burði helgarinnar og gestir í myndveri Sýnar 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

23.40 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Real Madrid og Valencia í spænska bolt-
anum.

08.10 Reading - Birmingham
09.50 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar)

Hápunktarnir úr bestu og eftirminni-
legustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
10.20 PL Classic Matches
10.50 PL Classic Matches
11.20 PL Classic Matches
11.50 4 4 2  Þáttur sem er ekkert minna 
en bylting í umfjöllun um enska boltann á 
Íslandi. Tvíeykið, Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson, stendur vaktina ásamt vel völdum 
sparkspekingum, og saman skoða þeir allt 
sem tengist leikjum dagsins á skemmtileg-
an og nákvæman hátt. Íslensk dagskrárgerð 
eins og hún gerist best.

13.10 Man. Utd. - Liverpool
15.40 Chelsea - Arsenal
18.15 Everton - West Ham
19.55 Tottenham - Portsmouth
21.35 4 4 2
22.55 Bolton - Man. City

Þar verður svo sannarlega nóg um að vera í páskaþætti Sjálfstæðs 
fólks í kvöld. Þátturinn mun að þessu sinni fjalla um Höllu Linker, 
stúlkuna frá Hafnarfirði sem fór út í heim og varð skær stjarna í 
kvikmyndum vestanhafs. Hún ferðaðist með manni sínum Hal 
Linker um heiminn og saman unnu þau sjónvarpsþætti sem sýndir 
voru um gjörvalla heimsbyggðina. Hér verður um fyrri hluta tveggja 
þátta um Höllu að ræða en seinni hlutinn verður sýndur að viku 
liðinni. 
Halla hafði aðeins þekkt mann sinn í þrjá daga þegar hann auglýsti 
trúlofun þeirra í íslensku blöðunum. Síðar áttaði hún sig á því að 
Hal beitti hana andlegu ofbeldi með stjórnsemi sinni og afbrýði-
semi. Eftir dauða hans skrifaði hún metsölubók sem seldist í 
bílförmum. 
Löngu síðar kynntist hún nýju ástinni sinni, Francisco, suðuramer-
ískum generál frá Equador sem jafnframt er ljóðskáld. Við sjáum í 
þáttunum brot úr Íslandsmyndum Hals og Höllu Linker en önnur 
þeirra var tekin á sjöunda áratugnum. Sannarlega áhugaverður 
þáttur framundan.

Ævintýralífshlaup sjálfstæðrar konu

SPENNANDI ÞÁTTUR Gestur Jóns Ársæls að þessu sinni er sérstaklega 
áhugaverður einstaklingur.

8.00 Top Gear Xtra 9.00 Top Gear Xtra 10.00 Top 
Gear Xtra 11.00 The Weakest Link 12.00 White 
Shark Red Triangle 13.00 Land of the Tiger 14.00 
Animal Hospital 14.30 Animal Hospital 15.00 
Doctor Who 15.45 Doctor Who Confidential 16.00 
My Hero 16.30 Little Britain: Making Little Britain 
Too 17.00 EastEnders 17.30 EastEnders 18.00 
Trauma 18.30 Trauma 19.00 The Human Mind 
20.00 The Song of the Earth 21.00 I’ll Show Them 
Who’s Boss 22.00 Around the World in 80 Days 
23.00 Top Gear Xtra 0.00 Top Gear Xtra 1.00 Top 
Gear Xtra 2.00 Around the World in 80 Days
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  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

Annar í páskum 24. 

08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Dáðadúfa  (Valiant) Bandarísk 
teiknimynd um litla skógardúfu sem verð-
ur hetja í breska flughernum í seinni heims-
styrjöld.

11.30 Prinsarnir tveir  e.

12.00 Ástkær dóttir  (To My Daughter 
with Love) e.

13.30 Tannálfurinn  (Tooth) e.

15.00 Aska móður minnar  (Angela’s 
Ashes) e.

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana 
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís 
18.06 Lítil prinsessa 
18.20 Er grín G-vara?  e.

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Miriam Makeba  Í þættinum er 
rætt við söngkonuna og sýnt frá tónleikum 
hennar á Listahátíð í Reykjavík. 

20.15 Mannaveiðar  (1:4) Spennumynda-
flokkur í fjórum þáttum um eltingarleik við 
íslenskan raðmorðingja. 

21.00 Boðið upp í dans  (Shall We 
Dance?) Bandarísk bíómynd frá 2004. Lög-
fræðingur verður ástfanginn af danskennara 
við fyrstu sýn og skráir sig í dansnám. 

22.45 Hvarf
23.35 Skraddarinn í Panama  e.

01.20 Dagskrárlok

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.20 Vörutorg
17.20 All of Us
17.45 Rachael Ray
18.30 Jay Leno  (e)

19.15 Less Than Perfect  (e)

19.45 Everybody Hates Chris  (e)

20.10 One Tree Hill  Bandarísk unglinga-
sería þar sem húmor, dramatík og bullandi 
rómantík fara saman. Fylgst er með ungl-
ingunum í One Tree Hill í gegnum súrt og 
sætt.

21.00 Bionic Woman  Hröð og spenn-
andi þáttaröð um hörkukvendi sem býr yfir 
einstökum eiginleikum. Jamie fer í heilsu-
lind með systur sinni en allt fer úr skorðum 
þegar hún dregst inn í banvænan leik með 
öðrum gesti á heilsulindinni.

21.50 C.S.I.  Bandarískir þættir um störf 
rannsóknardeildar Las Vegas borgar. Gris-
som rannsakar morð á unglingi sem var 
stunginn í brjóstið og síðan hengdur. Hann 
er karlkyns en með brjóst eins og kona og 
Grissom lætur sönnunargögnin leiða sig til 
morðingjans.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.25 Dexter  (e)

00.15 The Dead Zone  (e)

01.05 Vörutorg
02.05 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Hádegisfréttir
12.25 Prehistoric Park 
13.15 Prehistoric Park 
14.05 Oprah 
14.50 Miss Congeniality 2. Armed and 
Fabulous
16.55 Stuttur Frakki  Franskur umboðs-
maður er sendur til Íslands til að kynna sér 
tónlist vinsælustu hljómsveita landsins sem 
ætla að halda sameiginlega tónleika í Laug-
ardalshöll. Vegna misskilnings og ýmissa 
vandkvæða gleymist að sækja Frakkann á 
flugvöllinn og þau mistök eiga heldur betur 
eftir að draga dilk á eftir sér. 

18.30 Fréttir
19.00 The Simpsons 
19.25 Friends
19.50 American Idol  (22:42)

21.15 American Idol  (23:42)

22.00 Crossing Jordan  Einn lífseigasti og 
um leið vinsælasti spennuþáttur Stöðvar 2 
snýr aftur. Þar höldum við áfram að fylgjast 
með störfum réttarlæknisins Dr. Jordan Ca-
vannaugh og félaga hennar hjá rannsókn-
arlögreglunni í Boston. Þættirnir eru fram-
leiddir af hinum sömu og framleiða Las 
Vegas.

22.45 Man Stroke Woman  Önnur sería 
þessa drepfyndna breska grínþáttar. Þátt-
urinn er settur upp með stuttum atriðum 
sem fjalla á einn eða annan hátt um sam-
skipti kynjanna en honum hefur verið lýst 
sem blöndu af hinum vinsælu Sketch Show 
og Little Britain.

23.15 In Enemy Hands  Hörkuspenn-
andi stríðsmynd sem gerist í lok seinni 
heimsstyrjaldarinnar. Áhöfn er bjargað úr 
sökkvandi kafbát bandaríska hersins, hún 
er tekin höndum og flutt um borð á þýska 
kafbátinn U-429. Þegar sjúkdómur herj-
ar á áhöfnina sameina þeir krafta sína til að 
halda lífi.  

00.45 Shark  Við höldum áfram að fylgjast 
með Sebastian sækja erfiðustu málin fyrir 
saksóknaraembættið en oftar en ekki hitt-
ir hann fyrir harðsvíraða glæpamenn sem 
hann eitt sinn varði sjálfur. 

01.30 Most Haunted 
02.20 Evil Alien Conquerors
03.50 Miss Congeniality 2. Armed and 
Fabulous
05.40 The Simpsons 
06.05 Fréttir
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.00 Shattered Glass
08.00 Lake House
10.00 In Good Company
12.00 The Holiday
14.15 Shattered Glass
16.00 Lake House
18.00 In Good Company
20.00 The Holiday
22.15 Crimson Rivers 2. Angels of the 
Apocalypse
00.00 I´ll Sleep When I´m Dead
02.00 From Dusk Till Dawn 3
04.00 Crimson Rivers 2. Angels of the 
Apocalypse

07.00 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Real Madrid og Valencia í spænska bolt-
anum.

15.20 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Barcelona og Valladolid í spænska bolt-
anum.

17.00 World Golf Championship 2008 
 Útsending frá lokadegi CA Champions-
hip mótsins sem fór fram sunnudaginn 23. 
mars en til leiks var mættur sjálfur meistari 
Tiger Woods.

20.10 Formúla 1  Fjallað verður um at-
burði helgarinnar og gestir í myndveri Sýnar 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

20.50 Inside Sport  Frábær þáttur frá BBC 
þar sem rætt er við heimsfræga íþrótta-
menn úr öllum áttum og aðra þá sem 
tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.

21.20 Þýski handboltinn  Öll helstu til-
þrifin úr þýska handboltanum þar sem allir 
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin
22.45 World Supercross GP
23.40 Heimsmótaröðin í póker

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks 
17.00 Totally Frank 
17.25 Falcon Beach
18.15 X-Files 
19.00 Hollyoaks 
19.30 Hollyoaks 
20.00 Pressa  (4:6)

20.50 Pressa  (5:6)

21.35 Pressa  (6:6)

22.20 Totally Frank  Totally Frank er 
spennandi og skemmtileg þáttaröð um 
fjórar stelpur sem ákveða að setja saman 
hljómsveit og reyna að slá í gegn. Leið-
in á toppinn er ströng og stelpurnar þurfa 
að standa saman ef þær eiga að standast 
freistingarnar sem bíða þeirra. 

22.45 Falcon Beach  Paige, Lane og Erin 
eru öll í fríi á Falcon Beach. Paige er ung og 
snobbuð dekurrófa sem vill frekar vera að 
vinna í fyrirtækinu hjá pabba sínum held-
ur en að hanga á ströndinni með mömmu 
sinni en þegar hún hittir Jason,  aðaltöffara 
bæjarins þá fara málin að flækjast. 

23.35 X-Files  Fox Mulder trúir á meðan 
Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnátt-
úruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að 
hindra leit þeirra að sannleikanum.

00.20 Sjáðu
00.45 Extreme. Life Through a Lens 
01.30 Lovespring International
01.55 Big Day 
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

07.00 Chelsea - Arsenal
14.25 Chelsea - Arsenal
16.05 Newcastle - Fulham
17.45 English Premier League  Ný og 
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar 
sem öll mörkin og helstu atvik umferðarinn-
ar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónar-
hornum. Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna 
og sérfræðinga.

18.45 PL Classic Matches  Hápunktarn-
ir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.

19.15 Man. Utd. - Liverpool
21.00 English Premier League
22.00 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.30 Middlesbrough - Derby
00.10 Everton - West Ham

> William H. Macy
Þegar Macy var í menntaskóla fékk 
hann viðurnefnið sýruhaus. Sjálfur 
hefur Macy viðurkennt þetta í við-
tölum og einnig játað að hafa notað 
LCD í stórum stíl. Macy er hins vegar 
að mestu laus við sýruna í stríðs-
myndinni In Enemy Hands sem Stöð 
2 sýnir í kvöld.

Íslenska þjóðin virðist sólgin í glæpa- og spennusögur af ýmsu 
tagi og í kvöld verður frumsýnd í Sjónvarpinu glæný íslensk 
spennuþáttaröð, að nafni Mannaveiðar. Þátturinn er röð fjögurra 
leikinna sjónvarpsþátta sem segja frá rannsókn lögreglu á morði á 
gæsaskyttu vestur í Dölum. Rannsókn málsins vindur upp á sig og 
berst víða um samfélagið, þar sem bæði bankastjórar, bændur og 
skúringakonur eru meðal grunaðra.
Mannaveiðar eru byggðar á bók Viktors Arnars Ingólfssonar, Aftur-
eldingu, sem er fimmta bók hans, en hann er jafnframt höfundur 
bókanna Flateyjargáta og Engin spor. Viktor Arnar hefur tvívegis 
verið tilnefndur til Norrænu glæpasagnaverðlaunanna. Bækur 
hans hafa verið gefnar út víða í Evrópu, meðal annars í Þýskalandi, 
Austurríki, Hollandi og Sviss.
Handritið er eftir Sveinbjörn I. Baldvinsson sem getið hefur sér gott 
orð fyrir handritaskrif og meðal annars unnið sem höfundur við 
dönsku sjónvarpsþáttaraðirnar Taxi og Forsvar. Gísli Örn Garðars-
son og Ólafur Darri Ólafsson leika aðalhlutverkin, lögreglumennina 
Hinrik og Gunnar sem fara fyrir rannsókn málsins. Ekkert hefur 
verið til sparað og því mega áhorfendur eiga von á sérstaklega 
vönduðum og umfram allt spennandi sjónvarpsþáttum.

Ný íslensk spennuþáttaröð

MANNAVEIÐAR

20.00 Mér finnst  Spjallþáttur í umsjón 
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen. 
Gestir þáttarins eru Kolbrún Bergþórsdótt-
ir og Sigríður Klingenberg. Tekið er á málefn-
um líðandi stundar á hispurslausan hátt og 
allt látið flakka.

21.00 Jón Kristinn  Jón Kristinn Snæhólm 
skoðar pólitík líðandi stundar með gest-
um sínum.

21.30 Ármann á alþingi  Ármann Kr. Ól-
afsson þingmaður fjallar um stjórnmál 
ásamt viðmælanda sínum.
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  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Einu sinni var... - Maðurinn  
(10:26)

10.50 Björgum hvutta  e.

12.15 Jörðin og náttúruöflin  (3:5) e.

13.10 Rætur guðstrúar  (2:3) e.

14.10 Framtíð fæðunnar  e.

15.10 Allt að verða vitlaust  (Bringing 
Down The House) e.

16.55 Ofvitinn  Bandarísk þáttaröð um 
ungan ofvita af dularfullum uppruna sem 
sálfræðingur og fjölskylda hennar hafa tekið 
að sér. 

17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Mario Lanza  Bresk heimilda-
mynd. e.

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Er grín G-vara?  Hjálmar Hjálmars-
son leikari velur og kynnir leikið gamanefni 
úr safni Sjónvarpsins.

20.15 Síðasti kossinn  (The Last Kiss) 
Bandarísk bíómynd frá 2006. Michael er 
í sambúð með Jennu og þau eiga von á 
barni en hann er ekki alveg viss um að 
hann sé tilbúinn að gifta sig. 

22.00 Svallarinn  Þetta er sagan af 17. 
aldar skáldinu John Wilmot, jarli af Rochest-
er, sem drakk sig í gröfina fyrir aldur fram 
en var lofaður fyrir skáldskap sinn eftir and-
látið. 

23.55 Neyðarklefinn (Panic Room)  e.

01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
10.15 Fantastic Voyage
12.00 Hádegisfréttir
12.30 Bold and the Beautiful
12.50 Bold and the Beautiful
13.10 Bold and the Beautiful
13.35 American Idol 
15.00 American Idol 
15.50 Prehistoric Park 
16.40 Gossip Girl 
17.25 Sjáðu
17.55 Sjálfstætt fólk
18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Fjöldskyldubíó. Over the 
Hedge  Bráðfjörug og skemmtileg tölvu-
teiknimynd fyrir alla fjölskylduna úr smiðju 
Dreamworks og eru það þeir sömu og 
gerðu Shrek og Madagascar sem allir 
þekkja. Undirförull þvottabjörn platar hóp 
saklausra skógardýra til að stela matvæli frá 
mannfólkinu. Það sem skógardýrin vita ekki 
er að þvottabjörninn ætlar sér að nota þau 
til að greiða skuld sína við grimman skóg-
arbjörn. 

20.35 Pirates of the Caribbean. Dead 
man chest  Önnur myndin í einum allra 
vinsælasta þríleik bíósögunnar um ævin-
týri sjóræningjans Jack Sparrow og Will Tur-
ner. Johnny Depp, Orlando Bloom og Kiera 
Knightley fara áfram á kostum í hlutverkum 
sínum en í myndinni er þráðurinn tekinn 
upp þar sem frá var horfið í fyrstu mynd-
inni.  

23.05 Inside man  Stjörnum hlað-
in spennumynd frá Spike Lee með Denz-
el Washington, Clive Owen og Jodie Foster í 
aðalhlutverkum. Þegar hið fullkomna banka-
rán mistekst breytist það í hættulega gísla-
töku þar sem reynir mjög á útsjónasemi 
sérfræðins lögreglunnar í gíslatökumálum, 
leikinn af Washington.  

01.10 Friday Night Lights   Átakanleg fót-
boltamynd með Billy Bob Thornton í að-
alhlutverki. Árið er 1988 og fótboltaliðið í 
Permian skólanum í Texas ætlar sér stóra 
hluti í úrslitakeppninni.  

03.05 Torque  Ice Cube leiðir flokk hraða-
fíkla sem þeysast um hraðbrautir Kaliforn-
íu. Alræmdur mótorhjólakappi er ranglega 
sakaður um að hafa myrt keppinaut sinn úr 
öðru mótorhjólagengi og leggur á æsilegan 
flótta undan bróður hins myrta. 

04.25 Leaving Normal
06.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

10.50 Vörutorg
11.50 World Cup of Pool 2007
12.40 Rachael Ray  (e)

15.40 All of Us  (e)

16.00 Fyrstu skrefin  (e)

16.30 Top Gear  (e)

17.20 Spice Girls. Giving you Everyt-
hing  (e)

18.20 Psych  (e)

19.10 Game tíví  (e)

19.40 Everybody Hates Chris  (e)

20.10 Bionic Woman  (e)

21.00 Boston Legal  (e)

22.00 Life  (e)

22.50 BRIT Awards 2008  Upptaka frá 
BRIT Awards, hinni árlegu verðlaunahátíð 
breska tónlistargeirans. Þetta er samkoma 
þar sem allt getur gerst og í gegnum tíðina 
hafa verið mörg minnistæð atvik sem hafa 
dregið dilk á eftir sér.

00.40 C.S.I.  (e)

01.30 Law & Order  (e)

02.20 Bullrun  (e)

03.10 Professional Poker Tour  (e) Erf-
iðasta 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.

04.35 The Boondocks  (e)

05.00 Vörutorg
06.00 Óstöðvandi tónlist

09.35 Premier League World
10.05 PL Classic Matches
10.35 PL Classic Matches
11.05 Season Highlights
12.05 Enska úrvalsdeildin - Upphitun
12.35 Tottenham - Portsmouth
14.45 Bolton - Man. City
17.05 Everton - West Ham
19.10 4 4 2  Þáttur sem er ekkert minna 
en bylting í umfjöllun um enska boltann á 
Íslandi. Tvíeykið, Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson, stendur vaktina ásamt vel völdum 
sparkspekingum, og saman skoða þeir allt 
sem tengist leikjum dagsins á skemmtileg-
an og nákvæman hátt. Íslensk dagskrárgerð 
eins og hún gerist best.

20.30 4 4 2
21.50 4 4 2
23.10 4 4 2

05.45 Formúla 1   Malasía - Tímataka 
Bein útsending frá tímatökunni í Formúlu 1 
kappakstrinum í Malasíu.

07.25 PGA Tour 2008 - Hápunktar
08.25 Inside the PGA
08.55 NBA körfuboltinn  
11.00 F1. Við rásmarkið  Spjallþáttur í 
beinni útsendingu þar sem fjallað verður 
um Formúlu 1 á mannlegu nótunum. 

11.45 Formúla 1  Malasía - Tímataka

13.20 World Supercross GP
14.15 Utan vallar
15.00 PGA Tour 2008
17.10 Spænsku mörkin
18.00 Spænski boltinn - Upphitun
18.30 Inside Sport
19.00 World Golf Championship 2008  
 Bein útsending frá CA Championship mót-
inu í golfi. 

22.00 Ali/s Dozen
22.50 Hnefaleikar  Nikolay Valuev - 
Ruslan Chagaev

23.50 Box  Bein útsending frá einvígi 
Jermain Taylor og Kelly Pavera um WBC/
WBO titilinn í millivigt.

06.25 Seven Years in Tibet
08.40 The Full Monty
10.10 Just Friends
12.00 Blackball
14.00 Seven Years in Tibet
16.15 The Full Monty
18.00 Just Friends

20.00 Blackball  Léttgeggjuð gaman-
mynd í anda Dodgeball með breska grín-
istanum Paul Kaye og Vince Vaughn í aðal-
hlutverkum.

22.00 The Island
00.15 I Heart Huckabees
02.00 The Badge
04.00 The Island

Laugardaginn 22. mars

> Casey Affleck
Casey er bróðir stórleikarans 
Bens Affleck en saman hafa 
þeir leikið í til dæmis Chasing 
Amy, Good Will Hunting 
og 200 Cigarettes. Ben 
verður þó fjarri góðu gamni í 
myndinni The Last Kiss sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld þar 
sem Casey fer á kostum.

22.50 The Brit Awards 2008  
 SKJÁR EINN 

20.50 Lovespring Inter-
national   STÖÐ2EXTRA

20.15 The Last Kiss   
 SJÓNVARPIÐ

20.00 Blackball   STÖÐ2BÍÓ

19.10 Over the Hedge   STÖÐ2

▼

Líklega eru djúpstæðustu minningar mínar með mínum trygga félaga 
sjónvarpinu þættirnir með Taggart. Það sem dró mig að þáttunum í 
upphafi var vitanlega Jim Taggart sjálfur sem leikin var af drykkfellda 
Skotanum Mark McManus. Mér skilst að sjálfur leikarinn hafi verið fremur 
slappur og persóna Taggarts eina framlag hans sem vel mátti við una en 
ástæðan fyrir því hafi verið sú að McManus hafi getað verið hann sjálfur í 
hlutverki lífsþreyttu, geðstirðu löggunnar með áfengisástríðuna. 
Þættirnir hófu göngu sína á Bretlandseyjum árið 1983 og þótt McManus 
hafi horfið yfir móðuna miklu á fermingarári mínu 1994 bera þættirnir 
enn nafn persónunnar sem hann túlkaði og enn situr fólk 
um og yfir þrítugt spennt þegar von er á nýjum þætti þótt 
helstu lykilmenn þáttanna hafi einnig verið drepnir af 
handritahöfundum og frægasti aðdáandi þáttanna, sjálf 
drottningarmóðirin, sé einnig komin á annan og vonandi 
betri stað halda þættirnir áfram. 
Í um tuttugu ár hef ég gætt þess að missa ekki af þætti 
en eftir þáttinn sem sýndur var fyrr í vikunni held ég að 
ekkert haldi mér lengur við efnið annað en söknuðurinn 

eftir breyska og sífulla Skotanum mínum með baugana. Reyndar risti 
þessi ást mín svo djúpt að lengi vel taldi ég skoska karlmenn þá lagleg-
ustu í heiminum. Á ferð minni um Skotland var ég að skoða karlmenn 
og sá skyndilega einn svo sætan að ég hélt að ég hefði fengið grun 
minn um ofursjarma Skotanna staðfestan. Ég sagði því hátt og snjallt 
við móður mína sem stóð mér við hlið: „Mamma, díses, svona flotta 
karlmenn getur maður bara fundið hér,“ benti því næst á ungan mann 
sem stóð álengdar og mældi hann út með augunum sannfærð um að 

forneskjulegt tungumál mitt væri viðstöddum gersamlega óskiljanlegt. 
Sæti Skotinn leit hins vegar á mig í spurn og spurði: „Bíddu, er þetta 
ekki Karen úr Landeyjum?“ og sjarminn fór strax af honum þegar ég 
áttaði mig á því að þarna var kominn kærasti kunningjakonu minnar 
úr Þorlákshöfn sem einmitt stóð einnig álengdar. Leiði og aulahrollur 

greip mig og ég sá að myndugleiki Skota var aðeins tálsýn huga 
míns. Sama tilfinning greip mig yfir síðasta Taggart-þætti, það er 
ekkert sem heillar mig annað en tilbúin aðdáun sem á ekki við 
rök að styðjast í raunveruleikanum og í raun hafa bara íslensku 
þættirnir Pressan sama aðdráttarafl. 

VIÐ TÆKIÐ KAREN D. KJARTANSDÓTTIR KOMST  AÐ ÞVÍ AÐ SKOTAR ERU EKKERT SÉRSTAKARI EN ÍSLENDINGAR

Karlmenn úr Þorlákshöfn eru ekki hrífandi



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Útúr nóttinni... og inní daginn
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Að rækta fólk
15.20 Brot af íslenskri menningarsögu: 
Ólympíuleikar myndlistarinnar

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.00 Ég get mjög illa ort óhefðbundið
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Hundur í útvarpssal
18.52 Dánarfregnir og augýsingar
19.00 Heimur óperunnar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Hvað er að heyra?
21.30 Smásaga: Marcel vegabóndi
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestri Passíusálma lýkur
22.18 Á hljóðbergi: Jobsbók
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

15.00 Hollyoaks  (146:260)

15.25 Hollyoaks  (147:260)

15.50 Hollyoaks  (148:260)

16.15 Hollyoaks  (149:260)

16.40 Hollyoaks  (150:260)

17.55 Skífulistinn
18.50 X-Files 
19.35 The George Lopez Show 
20.00 Hæðin  (1:8)

20.50 Lovespring International  Nýr 
léttgeggjaður gamanþáttur sem gerist hjá 
stefnumótaþjónustu.

21.20 Big Day  Ný gamanþáttaröð sem 
fjallar á stórskemmtilegn hátt um hinar 
mörgu spaugilegu hliðar á undirbúningnum 
fyrir brúðkaupsdaginn.

21.45 Wildfire  Þriðja þáttaröðin um hana 
Kris sem var í byrjun send nauðug á búgarð 
í sveit en þar féll hún fyrir hestamennsk-
unni og þá sérstaklega kappreiðahestin-
um Wildfire.

22.30 X-Files  Fox Mulder trúir á meðan 
Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnátt-
úruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að 
hindra leit þeirra að sannleikanum.

23.25 The George Lopez Show 
23.50 Lovespring 
00.15 Big Day 
00.40 Wildfire 
01.25 Skífulistinn
02.15 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

9.25 Hasses brorsas låtsassyrras kompis 9.50 
Fieteri 10.30 Tv-stjärnan 11.00 Andra Avenyn 11.30 
Andra Avenyn 12.00 Andra Avenyn 12.30 Kobra 
13.15 Antikrundan 14.15 Uppdrag Granskning 
15.15 Häxdansen 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 Tv-
stjärnan 20.00 Så som i himmelen 22.10 Rapport 
22.15 Simning: EM 22.45 The In-Laws 0.20 Död 
och försvunnen 1.15 Död och försvunnen 2.10 
Sändningar från SVT24

11.25 Tre dager i oktober 11.55 Veien til Santiago 
12.50 En isbjørn går i land 13.40 Pasjon08 
- Middelalderspill i Stavanger 13.50 En iransk 
besøksvenn 14.20 Fremad marsj på Den røde 
plass 16.00 Cirkus Arnardo 2007 17.00 Barne-
tv 17.30 Ping-pong 18.00 Dagsrevyen 18.30 
Påskenøtter 18.45 Lotto-trekning 18.55 Hvilket liv! 
19.25 Norsk attraksjon - superkavalkade 20.25 
Kriminalsjef Foyle 22.00 Løsning påskenøtter 
22.05 Kveldsnytt 22.20 Aberdeen 0.05 På bærtur 
0.35 Dansefot jukeboks med chat

10.00 Børneblæksprutten 10.15 Tidens tegn 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.05 Spirit - Hingsten 
fra Cimarron 12.30 Det lille hus på prærien 13.15 
X Factor 14.15 X Factor Afgørelsen 14.30 Ballade 
på Christianshavn 16.10 Før søndagen 16.20 Held 
og Lotto 16.30 Kaj og Andrea leger skole 17.00 
Løgnhalsen som kassedame 17.30 TV Avisen med 
vejret 17.55 SportNyt 18.05 Radiserne 18.30 Max 
19.00 Olsen-bandens flugt over plankeværket 
20.30 Kriminalkommissær Barnaby 22.05 The 
Mothman - Mørkets budbringer 0.00 Anklaget

Önnur myndin 
í einum allra 
vinsælasta þríleik 
kvikmyndasög-
unnar um ævintýri 
sjóræningjans 
Jacks Sparrow 
og Wills Turner. 
Johnny Depp, 
Orlando Bloom og 
Kiera Knightley fara 
áfram á kostum í 
hlutverkum sínum 
en í myndinni er 
þráðurinn tekinn 
upp þar sem frá var horfið í fyrstu myndinni.

STÖÐ2 KL. 20.35

Pirates of the Caribbean: Dead Man ś Chest

9.00 EastEnders 9.30 EastEnders 10.00 EastEnders 
10.30 EastEnders 11.00 Strictly Come Dancing 
- The Story So Far 12.00 Strictly Come Dancing 
- The Story So Far 13.00 Strictly Come Dancing 
- The Story So Far 14.00 Strictly Come Dancing 
- The Story So Far 15.00 Strictly Come Dancing - 
The Story So Far 16.00 Strictly Come Dancing - The 
Story So Far 17.00 The Weakest Link 18.00 Doctor 
Who 18.45 Doctor Who Confidential 19.00 Strictly 
Come Dancing - The Story So Far 20.00 The Lost 
Prince 21.30 Next of Kin 22.00 Only Fools and 
Horses 22.30 Coupling 23.00 Doctor Who 23.45 
Doctor Who Confidential 0.00 The Lost Prince 1.30 
Next of Kin 2.00 Only Fools and Horses 

Hjálmar Hjálmarsson skoðar gamalt 
grínefni úr áramótaskaupum frá níunda 
og tíunda áratugn-
um og grefur upp 
gamla skemmti-
þætti sem hafa 
legið í gleymsku í 
safni sjónvarpsins. 
Sýnd verða brot úr 
þáttunum Gætt’að 
því hvað þú gerir 
maður, Limbó 
og Hegðun, atferli, framkoma. Þarna 
bregður fyrir andlitum margra þekktra 
og óþekktra gamanleikara og rifjuð eru 
upp skemmtileg augnablik sem hafa 
lifað fyrst og fremst í hugum fólks en 
sjaldan verið sýnd í sjónvarpinu. Sýnd 
verða klassísk atriði úr skaupum frá 
1984, ‘85, ‘88, ‘89 og 2002.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Er grín G-vara?
Sjónvarpið kl. 19.35

▼

▼

M A N N A V E I Ð A R

Nýir íslenskir spennuþættir

Fyrsti þáttur annan í páskum kl. 20:15

AÐALHLUTVERK: GÍSLI ÖRN GARÐARSSON, ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON  |  LEIKSTJÓRN: BJÖRN B BJÖRNSSON
HANDRIT: SVEINBJÖRN I BALDVINSSON  | BYGGT Á BÓKINNI AFTURELDING EFTIR VIKTOR ARNAR INGÓLFSSON  
KVIKMYNDATAKA: VÍÐIR SIGURÐSSON  |  KLIPPING: SÆVAR GUÐMUNDSSON  |  TÓNLIST:  VALGEIR SIGURÐSSON



70  22. mars 2008  LAUGARDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

PÁSKAEGGIÐ

LÁRÉTT
2. gas 6. óhreinindi 8. blása 9. 
útdeildi 11. mun 12. deyfa 14. yfir-
stéttar 16. rás 17. gagn 18. óðagot 20. 
frú 21. auma.

LÓÐRÉTT
1. göngulag 3. hola 4. sýklalyf 5. efni 
7. mulinn 10. óvild 13. of lítið 15. 
dreifa 16. þjálfa 19. tvö þúsund.

LAUSN

LÁRÉTT 
2. loft, 6. im, 8. púa, 9. gaf, 11. ku, 12. 
slæva, 14. aðals, 16. æð, 17. nyt, 18. 
fum, 20. fr, 21. arma. 

LÓÐRÉTT
 1. rigs, 3. op, 4. fúkalyf, 5. tau, 7. 
malaður, 10. fæð, 13. van, 15. strá, 
16. æfa, 19. mm. 

„Ég fékk gefins páskaegg í vinn-
unni. Mér finnst líklegt að ég 
narti í það með fjölskyldunni.“ 

Reynir Lyngdal leikstjóri.

Kristinn A. Kristmundsson, öðru 
nafni Kiddi vídeófluga, er allt í 
öllu á Egilsstöðum; rekur líkkistu-
smíði og vídeóleigu og sælgætis-
sjálfsala á leiðinni til Borgar-
fjarðar eystri. Hann er nýkominn 
heim úr sinni fyrstu utanlands-
ferð, dvaldist í ellefu daga á Jam-
aíka með stórum hópi Íslendinga. 
Þeirra á meðal voru Rúnar Júlí-
usson og Bjartmar Guðlaugsson, 
sem dró Kidda hálfpartinn með í 
ferðina.

„Þetta var alveg frábær upplif-
un og alveg rosalega fín ferð,“ 
segir Kiddi. Hann er 53 ára og sá 
um foreldra sína í ellinni. Það 
segir hann helstu ástæðu þess að 
hann hafði ekki farið fyrr til 
útlanda. Móðir hans lést árið 
2006. „Ég var með tveimur vinum 
mínum í herbergi og öll þjónusta 
var mjög góð. Diskótekið á hótel-
inu var samt heldur dapurt en við 
fundum alveg súperfínt diskótek 
stutt frá. Mér finnst gaman að 
dansa en smekkur minn er ekk-
ert fastbundinn við diskóið. Ég er 
algjör alæta, hlusta á allt nema 
kannski á sinfóníur. Ég er vatns-
hræddur svo ég var lítið í sjón-
um, en fór þó í fossaklifur sem 
var ansi sérstök upplifun. Strák-
arnir voru að gantast með að það 
væri fyrsta skrefið til að yfir-
stíga vatnshræðsluna.“

Kiddi og kó notuðu leigubíla til 
að skoða sig um á sólríku parad-
ísareyjunni. „Þarna er svaka fal-
legt, en misskipting íbúanna 
stakk í augu. Gífurleg fátækt og 
ríkidæmi á víxl. Við skoðuðum 
heimkynni Bobs Marley og sáum 
bananatré, sykurakra og kaffi-
rækt. Ég sagði leigubílstjóranum 
að ég hefði ræktað bæði kaffi og 
banana á Egilsstöðum. Hann átti 
nú erfitt með að trúa því.“

Kiddi segir lífið ganga sinn 

vanagang á Egilsstöðum þótt 
hugurinn sé enn í sólinni. „Ég 
hefði helst viljað vera lengur og 
er byrjaður að spá í hvert ég á að 
fara næst. Ég er ekki frá því að 
ég sé kominn með ferðabakterí-
una. Við vorum búnir að smíða 
góðan lager af kistum áður en ég 
fór svo ég get sem betur fer tekið 
því rólega á meðan ég er að jafna 
mig eftir ferðina.“

Og Kiddi hefur engar sérstak-
ar áhyggjur af efnahagskrepp-
unni sem nú ríður yfir með geng-
isfalli og verðbólgu. „Ég held að 
það hafi nú engin áhrif á líkkistu-
söluna. Eins og ein vinkona mín 
segir, þá er eitt af því fáa sem er 
öruggt í veröldinni að fólk hendir 
alltaf rusli og það heldur líka 
áfram að deyja.“

 gunnarh@frettabladid.is

KIDDI VÍDEÓFLUGA: FYRSTA UTANLANDSFERÐIN FRÁBÆRLEGA HEPPNUÐ

Vatnshræddur líkkistu-
smiður í fossaklifri

ER KOMINN MEÐ FERÐABAKTERÍUNA Kiddi í góðum gír á Jamaíka. Með honum á 
myndinni er Reynir Helgi Kjartansson. FRÉTTABLAÐIÐ/MARÍA HELENA HARALDSDÓTTIR

Stórmeistarinn Bob Dylan á afmæli þann 24. maí, 
verður 67 ára næst – löggilt gamalmenni. „Það eru 
allnokkrar líkur á því að hann komi til landsins á 
afmælisdaginn sinn því hann hefur óskað eftir því að 
æfa í Egilshöllinni með hljómsveitinni allan sunnudag-
inn, daginn eftir afmælið,“ segir Ísleifur Þórhallsson hjá 
Concert sem heldur tónleika Dylans mánudaginn 26. 
maí. Afmælisdag Dylans ber upp á á Eurovisionkvöld-
inu og því er hugsanlegt að Dylan upplifi íslenska 
Eurovisionstemningu. 

„Síðast hjólaði Dylan á tónleikana sína en núna getur 
hann tekið strætó ókeypis og líka farið í sund ókeypis,“ 
segir Ísleifur um þann lúxus sem löggildu gamalmenn-
inu býðst.

Miðasala á tónleika Bobs Dylan hefst föstudaginn 28. 
mars. Miðaverð er 8.900 krónur á A-svæði, sem er nær 
sviðinu, og 6.900 á aftara svæði. Gestir þurfa að standa 
upp á endann. „Mér fannst mikilvægt í þessu árferði að 
halda verðinu niðri eins og kostur er,“ segir Ísleifur. „Ef 
þetta hefðu verið sitjandi tónleikar hefði miðinn þurft 
að kosta 15-20 þúsund kall. Mér fannst ekki viðeigandi 
að Dylan-tónleikar væru einhverjir elítutónleikar.“ - glh

Dylan verður gam-
almenni á Íslandi

Grétar Örvarsson og Friðrik 
Ómar hafa nýverið stofnað einka-
hlutafélagið Rigg. „Það er til að 
halda utan um þá viðburði sem 
við tengjumst og komum nálægt,“ 
segir Grétar. „Svona eins konar 
hattur. Rigg hefur séð um ýmsa 
atburði tengda Eurobandinu en 
nú langaði okkur til að gefa okkur 
tíma til að heiðra minningu Vil-
hjálms Vilhjálmssonar.“

Hér talar Grétar um tónleika 
sem bera yfirskriftina Söknuður 
og verða í Salnum í Kópavogi 28. 
og 29. mars. Hinn 28. mars verða 
liðin þrjátíu ár frá því að Vil-
hjálmur lést sviplega í bílslysi í 
Lúxemborg. Stefán Hilmarsson, 
Pálmi Gunnarsson, Friðrik Ómar 
og Guörún Gunnarsdóttir ætla að 

syngja söngperlur Vilhjálms á 
tónleikunum.

Grétar segir ýmislegt í pípum 
Riggs sem hann vill ekki segja 
frá strax. „Margt af því tengist 
náttúrulega Eurobandinu og 
skýrist þegar nær dregur Serbíu-
ferðinni. Ég hef spilað á hljóm-
borð í bandinu en passaði mig nú 
á því að sjást ekkert í sjónvarp-
inu. Jú, ég fer með út eins og 
bandið allt. Það er bara plús að 
alvöruhljómsveit sé með í ferð-
inni, það vekur athygli, til dæmis 
getum við spilað á blaðamanna-
fundum. Þann háttinn höfðum við 
á þegar Stjórnin fór til Malmö 
1992 og ég er ekki frá því að það 
hafi skilað okkur sjöunda sæt-
inu.“

En hvað með nafnið, Rigg? 
„Þetta er bara orð sem varð til 
snemma á 10. áratugnum,“ segir 
Grétar. „Ég er ekki frá því að 
Siggi Hlö eða einhver á Bylgj-
unni hafi byrjað með þetta, að 
„rigga“ einhverju upp. Svo greip 
Stjórnin þetta á lofti og nefndi 
eina plötuna Rigg. Okkur fannst 
alveg eins gott að nota þetta bara 
líka á fyrirtækið, enda erum við 
náttúrlega í því að rigga hlutun-
um upp.“ - glh

Grétar Örvars riggar upp Eurobandinu

RIGGA UPP VIÐBURÐUM
Grétar og Friðrik Ómar hafa stofnað 

umboðsskrifstofuna Rigg ehf.

Undirbúningur er hafinn í tengslum 
við fyrstu kvikmynd Gríms Hákon-
ar sonar í fullri lengd en 
Grímur er einkum 
þekktur fyrir stutt-
myndina Bræðra-
byltu. Vinnutitill 
myndar Gríms er 
Sumarlandið og 
stendur til að 
hefja tökur 
í júlí.

DV-menn eltast við sögusagnir 
þess efnis að heldur sé hart í ári 
hjá umboðsmanni Íslands, Einari 
Bárðarsyni og fyrirtæki hans 
Beliver Music. Einar ber sig hins 
vegar vel eins og fyrri daginn. Það 
sem veldur hins vegar heilabrotum 

er að í DV kemur fram að 
Beliver Music hafi verið 
stofnað fyrir einu og 

hálfu ári en þrálátur 
orðrómur hafi hins 

vegar verið um það 
„undanfarin miss-
eri” að fyrirtækið 

væri í kröggum.

Fréttablaðið greindi frá því í örfrétt 
á dögunum að Geiri á Goldfin-
ger hafi til langs tíma verið einn 
mikilvægasti kúnni Birtings og 
greiddi sem auglýsandi hátt í 30 
milljónir á undangengnum tveimur 
árum. En nú er af sem áður var, 
vináttan er ekki söm eftir dómsmál 
sem nú eru í gangi og eru Geiri og 
Goldfinger til dæmis ekki á lista 
auglýsenda í Séð og heyrt. Geiri, 
sem hefur verið styrktaraðili ýmissa 
félagasamtaka í gegnum tíðina, 
telur sig nú hafa rýmri fjárráð til 
auglýsinga en áður vegna 
vinslita við Birting og jók 
hann til dæmis fé sem 
er að baki styrktar-
línu hans í blaði 
Landssambands 
lögreglumanna 
verulega.

 - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

FER DYLAN Í EUROVISION-
PARTÍ Á AFMÆLINU? Bob 

verður 67 ára á Íslandi.



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

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 SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Í dag er laugardagurinn 22. 
mars, 82. dagur ársins.
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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 

4.950,-2.490,-

8.990,-

Opið í dag 10-18
Lokað páskadag

Lokað annan í páskum
Opið 25. mars 10-20

www.IKEA.is

SVEPA kanna 1 l. glært gler  195,-

BLANDA skál, glært gler 
Ø20 cm  495,-

595,-/stk.
VÅREN gervikvistur, 
kirsuberjablóm, 
bleikt/hvítt 155 cm 

MOTTO línan
Diskur, drapplitað Ø24 cm  75,-
Djúpur diskur, drapplitað Ø19 cm  75,-

KONCIS steikarfat, ryðfrítt 
stál L26xB20 cm  995,- 

IKEA 365+ skál m/loki, 
hvítt/ryðfrítt stál Ø25 cm  1.490,-

IKEA 365+ glös 30 cl. 
glært gler 245,-/6 stk.

MIXTUR ofn-/framreiðslufat, 
glært gler L27xB18 cm  495,-

295,-
ARV BRÖLLOP servíettur,
hvítt/bleikt 50 stk. 33x33 cm 

FLORERA FIN kubbakerti, 
ýmsar gerðir, bleikt  295,-/stk.

FÖRNUFT hnífaparasett, 
ryðfrítt stál 995,-/24 stk.

BJURSTA eldhúsborð, gulbrúnt  
L140/180/220xB84 cm  22.950,-
BÖRJE stóll gulbrúnt/Gobo hvítt 
sætishæð 47 cm  4.990,-

BJURSTA skenkur, gulbrúnt 
B155xD40, H68 cm  19.950,-

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,- 340,-

Grænmetisbuff
með graslaukssósu, kúskús

og grænmeti 

24.950,-
BJURSTA skápur m/glerhurðum, 
gulbrúnt/matt gler B80xD40, H190 cm      

Gleðilega páska

295,-
CHRYSI í potti
295,-

PÁSKALILJUR í potti
195,-

Veisluþjónusta - Hlaðborð - Pinnaveisla - Sushi - Tilboð
Opið um páskana. Bjóðum kínverskar smákökur 

með öllum kvöldmat

Einhvern veginn fannst mér það 
alveg dæmigert að ég þyrfti 

endilega að vera staddur í Evrópu í 
skemmtiferð yfir páskana þegar 
íslenska krónan tók upp á því að 
taka eitt séríslenskt æðiskast og 
hreinlega stökkva fyrir björg gjald-
eyrismarkaðanna, hvar hún húkir 
nú á syllu. 

EVRAN fór úr 100 kalli í 126 kall, 
rétt eftir að ég var kominn til meg-
inlandsins. Bjórinn fór eins og hendi 
væri veifað úr 350 kalli upp í 441 
kall. Sökum tímasetningar var ekki 
laust við að hin lúterska sektar-
kennd hvíslaði að mér að hugsan-
lega væri þetta mér sjálfum að 
kenna. Ég tók jú bílalán. 

VIÐ Íslendingar erum öll áhættu-
fjárfestar, hvort sem okkur líkar 
betur eða verr. Það gerir krónan. 
Bara það að lifa lífinu sem Íslend-
ingur og ferðast pínulítið til útlanda 
breytir hverjum okkar í áhættu-
fjárfesti. Að bóka hótel fyrirfram 
er mikil spákaupmennska. Eitt 
krónuflökt getur þýtt tugi þúsunda í 
kostnaðarauka. 

AÐ meðaltali höfum við það kannski 
ágætt, eins og einhver sagði. Nú 
græða einhverjir sem ekki græddu 
áður og allt það. Og vissulega var 
ágætt að ferðast þegar krónan var 
há. Hitt er aftur á móti verra, hvað 
þetta endalausa ástand, þar sem 
íslenska þjóðin er undirseld bæði 
áhættu og taugaveiklun, hefur vond 
áhrif á alla áætlanagerð. 

EKKI er kannski furða að hugtakið 
„stöðugleiki“ hefur verið hvað mest 
notaða hugtakið í stjórnmálunum á 
Íslandi síðan krónan litla var látin 
fljóta frjálst. Ef nógu mikið er talað 
um stöðugleika á tímum óstöðug-
leika er kannski hægt að skapa þá 
trú að fólki finnist veröldin stöðug. 
Sé fyrir mér fundinn á almanna-
tengslastofunni þar sem þetta var 
ákveðið. 

NÚ þarf að halda vel á spöðunum. 
Tímarnir geta orðið ansi svartir 
fyrir áhættuþjóðfélagið Ísland. Eitt 
rótgróið fjármálafyrirtæki í Banda-
ríkjunum fór á hausinn í vikunni. 
Önnur eru á milli vonar og ótta. Það 
má sjá fyrir sér atburðarás á Fróni 
þar sem fjármálafyrirtæki með 
fyrsta veð í húsnæði Íslendinga, 
verslunarfyrirtæki, skipafélög og 
flugfélög lentu í erfiðleikum og 
yrðu keypt af útlendum spekúlönt-
um. Það yrði óneitanlega bakslag 
hvað sjálfstæðishugsjónina varðar. 

SVONA pælingar leiddu einnig til 
þess að upp í hugann poppaði 
mynd, sem ég hló smá að í 
kaldhæðniskasti. Ég kem aftur 
heim. Á Leifsstöð verður búið að 
hengja upp skilti í gnauðandi vindi. 
Hundgá í fjarska. Enginn á ferli. 
Evran í 1.000 krónum. Á skiltinu 
stendur: „Við erum farin. Bless. 
Nennum þessu ekki lengur.“ 

GLEÐILEGA PÁSKA

Gengið


