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29. mars 2008 — 85. tölublað — 8. árgangur

TÓNLIST Tvísýnt er um þátttöku 
þriggja íslenskra hljómsveita á 
Midi-tónlistarhátíðinni sem 
verður haldin í Kína fyrstu 
vikuna í maí. Ástæðan er 
hvatningarorð Bjarkar Guð-
mundsdóttur til Tíbetbúa á 
tónleikum í landinu á dögunum, 
en þau hafa vakið ólgu. Hljóm-
sveitirnar Vicky Pollard, Hellvar 
og Motorfly bíða nú spenntar 
eftir því hvort stjórnvöld hleypi 
þeim inn í landið.

„Við erum í stöðugu sambandi 
við tengilið okkar á hátíðinni. 
Hann biður okkur um að bíða 
róleg,“ segir Ásgeir Guðmunds-
son, umboðsmaður Vicky Pollard.

 - fb / sjá síðu 58

Íslenskar hljómsveitir:

Kínaferð í 
óvissu eftir um-
mæli Bjarkar

VÍÐA HVASST   Í dag verða NA 
15-20 m/s úti við suðaustur- og 
austurströndina, annars 8-15 m/s. 
Él norðan og austan til, annars bjart 
veður. Hiti 0-4 stig syðra að degin-
um, annars vægt frost. 
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KÓSÍ Í KÓPAVOGI
Regína Ósk 
söngkona 
opnar dyrnar 
að heimili sínu, 
þar sem hún 
hefur komið 
sér vel fyrir.

HEIMILI OG HÖNNUN 4

48

 29. mars 2008  LAUGARDAGUR

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

Anna Margrét Björnsson

Kvenfólk hefur alltaf verið gjarnt á að stelast í fataskápinn hjá kærastanum enda 

oft afskaplega töffaralegt og sexý að klæðast karlmannlegum fötum. Á tískupöll-

um New York-borgar um daginn mátti sjá ýmsar útgáfur af herralega lúkkinu 

fyrir haust og vetur 2008,  allt frá rokkaralegum „mod“-strákum upp í fallega 

frakka og buxnadragtir. Auðvitað er svo nauðsynlegt að passa að kvenleikinn og 

kynþokkinn skíni í gegn.  

- amb

HERRALEG FÖT FRÁ BANDARÍSKUM HÖNNUÐUM

Stelpur verða strákar

ROKK OG RÓL 

Æðislegar 

svartar þröngar 

buxur við hvíta 
skyrtu, bindi 

og leðurjakka 
frá merkinu 

Ruffian.

GAMALDAGS 

Falleg grá 
buxnadragt 
við ljósbláa 
skyrtu frá Rag 

& Bone.

Frumlega og 

gamaldags 
hálsfesti 
úr smiðju 
Þórunnar 
Sveinsdóttur. 

Fæst í Libori-

us, Laugavegi

LEÐUR 

Æðislegur 
þröngur 
mótor-

hjólajakki 
við þröngar 

buxur hjá 
Rag & Bone.

ÞRÖNGT „Mod“-

legur og svartur 

klæðnaður frá 

tískuhúsinu Rag 

& Bone.

REIÐSTÍLLINN 

Reiðbuxur, 
jakki og bindi 

í breskum 
stíl frá Rag & 
Bone.

FRAKKI Klass-

ískur svartur 
frakki frá 
Calvin Klein.

Það er ekkert svo langt síðan að ég uppgötvaði notaðan fatnað, sem heitir 

reyndar mun fallegra nafni á ensku, „vintage“ og ég hef enn ekki fundið 

gott íslenskt orð yfir. Fyrr í þessum pistlum minntist ég á hversu 

umhverfisvænt það er að endurnýta fatnað eða kaupa föt sem einhver 

annar hefur fengið nóg af og það ætti nú að vera aðalástæða þess að fólk 

kaupi slíkar flíkur. Margar vinkonur mínar fussa og sveia yfir notuðum 

fötum og kvarta yfir einhverri flóamarkaðslykt sem gjarnan fylgir þeim 

og öðru veseni. Auðvitað er ég ekki að segja að það sé ekkert nema 

dásemdir sem leynast á kílómörkuðum hinna ágætu „vintage“-búða 

Reykjavíkur en það eru hinsvegar mörg atriði sem vert er að hafa í huga 

þegar slíkur fatnaður er keyptur. Í fyrsta lagi er mjög mikilvægt að kíkja 

reglulega í þessar búðir. Ef þú ferð að vingast við afgreiðslustúlkurnar og 

segir þeim sirka hverju þú ert að leita að, þá eru þær oftast mjög 

almennilegar og láta þig vita þegar meistarastykkið er komið í hús. Notuð 

föt eru jú oftast bara til í einu eintaki en búðirnar eru alltaf að taka inn ný 

og ný föt. Í öðru lagi verður þú að hafa góðan tíma til að gramsa. Flest af 

fatnaðinum kann að líta út eins og rusl, en treystið mér, það er alltaf 

eitthvað eitt sem þú átt eftir að kolfalla fyrir. Reyndu að finna föt með 

karakter sem standast tímans tönn. Vertu dugleg(ur) að máta því margar 

stærðir eru miklu minni en þær segja til um. Gömul efni gefa stundum 

eftir og það þýðir ekkert að kaupa níðþröngan kjól sem fer svo að fá 

saumsprettur um leið og þú sest niður í honum í matarboði. Hinsvegar má 

þó segja að í „gamla daga“ voru föt mun betur saumuð en þau eru núna og 

áttu að endast, ólíkt fatnaði úr mörgum keðjubúðum sem dettur í sundur 

eftir nokkra þvotta. Persónulega hef ég mest gaman af að detta niður á 

fatnað frá sjötta, sjöunda og áttunda áratugnum. Á þeim sjötta voru kjólar 

alltaf glerfínir og dömulegir og ef þú finnur einn slíkan í góðu ástandi 

ertu vís með að slá í gegn á næstu árshátíð. Í uppáhaldi hjá mér eru svo 

stuttir „sixtís“ kjólar, sérstaklega í svörtu og þá sérstaklega þeir sem eru í 

einföldum sniðum og jafnvel ermalausir. Þetta er svona flík sem þú getur 

notað allstaðar: í vinnunni, út á kvöldin, yfir gallabuxur eða hvað sem er. 

Það sem notuð föt hafa svo aðallega yfir þau nýju er að þú getur verið viss 

um að enginn annar á nákvæmlega eins flík. Nú þegar kreppan er í aðsigi 

og við venjulega fólkið eigum engan pening þá er lausnin til að vera smart 

aðallega sú að versla í „vintage“ búðunum. Þær hreinlega neyða þig til 

þess að vera með frumlegan stíl. Þegar maður gramsar í slíkri verslun 

verður maður að nota ímyndunaraflið og fegurðarskynið, og á endanum 

finnur maður sinn eigin stíl. Auðvitað væri fínt að geta klætt sig í 

hátískuhönnun frá toppi til táar, en peningar kaupa jú aldrei stíl. Auk þess 

er aldrei að vita hvað maður getur fundið í þessum búðum. Ég hef meðal 

annars fundið dásamleg nær ónotuð stígvél frá Charles Jourdan, hvítan 

Chanel jakka og blazer frá Alaia. Í fyrra fann ég stórfengleg Pollini 

lakkstígvél í fórum móður minnar sem eru jafngömul mér sjálfri og 

smellpössuðu auðvitað. Það er hinsvegar alltaf vert að skoða tískublöðin 

gaumgæfilega til að athuga nýjustu straumana, og með það í huga getur 

þú verið viss um að finna einhverja fjársjóði í einni af þeim fjölmörgu 

snilldarbúðum sem til eru í höfuðborginni. Og fyrir þær sem láta lykt fara 

í taugarnar á sér þá er hollráð að hengja fötin út á svalir yfir daginn eða 

inn í baðherbergi á meðan maður fer í ilmandi freyðibað og vandamálið er 

úr sögunni. 

Aðdráttarafl notaðra fata

hinn ótrúlega frískandi 

og klassíska ilm Aqua di 

Parma sem er fyrir bæði 

dömur og herra

OKKUR 
LANGAR Í

…

Fallegan hvítan 

blúndukjól eftir 

Jean Pierre Brag-

anza og bleika 

hliðartösku 
eftir Eygló. 

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR

Hin skoska Agyness Deyn 

er án efa skærasta stjarna 

fyrirsætuheimsins í dag. 

Eitt umfangsmesta og 

best borgaða verkefni 

hennar til þessa er 

ný auglýsingaherferð 

fyrir risasamsteypuna 

Reebook. Herferðin heitir 

Freestyle Cities og er 

verið að auglýsa nýjar 

gerðir af íþróttaskóm 

sem er innblásnar af 

borgunum París, London, 

New York, Madríd, Tókýó 

og Nýja-Delí og minna 

á þær. 
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VEÐRIÐ Í DAG

Litlir sigrar skila árangri
Ragnheiður Kolsöe fer í næsta mánuði til Mai-
mana í Afganistan þar sem hún verður þróunar-
fulltrúi á vegum Íslensku friðargæslunnar. 38

EFNAHAGSMÁL Til skoðunar er í 
Seðlabankanum að taka upp sam-
starf við seðlabanka í þeim ríkjum 
þar sem íslensku bankarnir eru 
umsvifamiklir.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra upplýsti þetta á ársfundi 

Seðlabanka Íslands í gær. 
Hann sagði jafnframt eðli-

legt að ríkissjóður tæki erlent 
lán til að efla gjaldeyrisforða 
Seðlabankans. Vitnaði hann til 
lántöku í því skyni fyrir rúmu 

ári. „Ég hef áður sagt að eðlilegt 
sé að halda áfram á þeirri braut og 
ítreka það nú,“ sagði Geir.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er unnið að slíkri lántöku.

Geir fjallaði um peningamála-
stefnuna í ræðu sinni og ítrekaði að 
forræði hennar væri í höndum 
Seðlabankans, hann sjálfur hlutað-
ist ekki til um einstakar vaxta-
ákvarðanir. Sagði hann jafnframt 
að senn yrði tímabært að gera 
fræðilega úttekt á peningamála-
stefnunni og framkvæmd laganna 
sem að baki búa. „Til þess verks 
þarf, þegar þar að kemur, að fá 
hæfustu sérfræðinga, erlenda og 
innlenda, líkt og gert hefur verið 
annars staðar.“ Sagði hann að í 

þessum orðum sínum fælist ekki 
gagnrýni á ákvarðanir bankans 
heldur viðleitni til að gera honum 
betur kleift að rækja skyldur sínar.

Yngvi Örn Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri verðbréfasviðs 
Landsbankans, fagnar orðum for-
sætisráðherra og segir þau jákvæð 
fyrir efnahagslífið. Hvort tveggja 
sé mikilvægt: að taka upp samstarf 
við erlenda seðlabanka og að auka 
gjaldeyrisforða Seðlabankans. 
Hann segir ræður forsætisráðherra 
og seðlabankastjóra benda til ríks 
vilja til að taka stöðu efnahagsmála 
föstum tökum.  - bts / sjá síður 2 og 12

Unnið að erlendri 
lántöku ríkissjóðs
Forsætisráðherra segir að til skoðunar sé að Seðlabankinn taki upp samstarf 
við erlenda seðlabanka. Unnið er að eflingu gjaldeyrisforða bankans. Fram-
kvæmdastjóri hjá Landsbankanum segir þetta jákvætt fyrir efnahagslífið.

LÖGREGLUMÁL „Það eru allir slegnir 
yfir þessum breytingum og ljóst að 
löggæslustörfin á Suðurnesjum 
mega ekki við því að hér verði ein-
hver lausatök vegna innri vanda. 
Menn eru æfir út af þessu,“ sagði 
Kári Gunnlaugsson, aðaldeildar-
stjóri Tollgæslunnar á Suðurnesj-
um, við Fréttablaðið í gær.

Jóhann R. Benediktsson, lög-
reglustjóri á Suðurnesjum, óskaði 
eftir fundi við settan dómsmála-

ráðherra, Einar K. Guðfinnsson, til 
þess að ræða starfslok sín. Hann 
hefur ekki sagt starfi sínu lausu en 
Jóhann fundaði með starfsmönn-
um lögreglunnar á Suðurnesjum 
eftir hádegi í gær og greindi þeim 
frá ákvörðun sinni. 

Jóhann er alfarið á móti fyrir-
huguðum breytingum sem Björn 
Bjarnason hefur boðað á löggæslu-
störfum á Suðurnesjum.  

Margir viðmælenda Fréttablaðs-

ins sögðu samskiptaörðugleika 
milli ríkislögreglustjóra og lög-
reglunnar á Suðurnesjum vera ein 
af undirrótum þess að breytingar 
voru boðaðar. Haraldur Johanness-
en ríkislögreglustjóri  hafnar því 
alfarið. „Það hafa alls ekki verið 
neinir samstarfsörðugleikar milli 
ríkislögreglustjóra og lögreglu-
stjórans á Suðurnesjum,“ segir 
Haraldur. 

 - mh / - jss / sjá síðu 10

Fyrirhugaðar breytingar á löggæslustörfum á Suðurnesjum falla í grýttan jarðveg:

Starfsmenn æfir vegna breytinga

FÓLK Akstursáhugamenn minntust 
í gærkvöld Ólafs Símonar 
Aðalsteinssonar sem lést í 
vélhjólaslysi að kvöldi föstudags-
ins langa. 
Safnast var 
saman í 
Hafnarfirði 
og ekið 
framhjá 
slysstað á 
Kringlumýr-
arbraut í 
Reykjavík og 
þaðan niður í 
miðbæ, þá 
sömu leið og 
Ólafur var 
vanur að aka.

„Okkur er 
sérlega ljúft 
að heiðra Óla því hann var vinur 
okkar og átti enga óvildarmenn og 
gerði allt fyrir alla,“ sagði 
Hermann Örn Sigurðsson, 
meðlimur í félaginu Live to Cruise 
og einn skipuleggjenda minning-
arakstursins sem tókst vel að 
frátöldu því að vélhjólamaður 
fékk byltu er hann féll í götuna og 
þrífa þurfti upp olíu.  - gar

Látins félaga minnst:

Heiðruðu Ólaf 
með hópakstri

MINNINGARAKSTUR 
Ökumenn minntust 
látins vélhjólamanns.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BYRGJA FYRIR HREYSIN Starfsmenn SR verktaka stóðu í ströngu í gær við að byrgja fyrir hús á Hverfisgötu. Mörg hús í miðborg-
inni eru illa farin og hafa íbúasamtök kvartað mikið yfir veggjakroti, sjónmengun og hústökufólki. Verktakar segja á móti að 
borgaryfirvöld taki hægt á málunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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50% afsláttur

50% afsláttur

449kr.
kg

Móa kjúklingur
ferskur

TILBOÐ!

2 1fyrir

Ólafur Ragnarsson, bókaútgef-
andi og 
fyrrverandi 
frétta maður, 
er látinn, 63 
ára að aldri. 
Hann lést á 
líknardeild 
Landspítal-
ans í Kópa -
vogi í fyrra-
 dag, en hann þjáðist af 
MND-sjúkdómnum.

Ólafur starfaði við dagskrár-
gerð og sem fréttamaður á 
fyrstu árum Ríkissjónvarps-
ins, og ritstýrði dagblaðinu 
Vísi frá 1976 til 1980. Árið 1984 
stofnaði hann bókaforlagið 
Vöku ásamt eiginkonu sinni 
Elínu Bergs, og var fram-
kvæmdastjóri þess til alda-
móta. Ólafur lætur eftir sig 
eiginkonu, tvo syni og sex 
barnabörn.

Ólafur Ragn-
arsson látinn

LÖGREGLUMÁL Vörubílstjórar stöðv-
uðu umferð á gatnamótum Miklu-
brautar og Kringlumýrarbrautar 
um hádegi í gær og hægðu á 
umferð í Ártúnsbrekku og á 
Reykjanesbraut. Vildu þeir með 
þessu mótmæla síhækkandi bens-
ínverði, en Skeljungur og N1 
hækkuðu verð á bensínlítranum 
og fór það yfir 150 krónur í gær.

Guðbrandur Sigurðsson, aðal-
varðstjóri umferðardeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
segist líta mótmælin alvarlegum 
augum. „Við höfum reynt að fá 
forsprakkana í lið með okkur 
þannig að við getum valið aksturs-
leiðir og fylgt þeim þannig að sem 

minnst umferðartruflun verði, en 
þeir voru ekki boðnir til sam-
starfs,“ segir Guðbrandur.

„Enginn vill kannast við að þetta 
séu samantekin ráð,“ segir Guð-
brandur. „Þeir segja okkur að þeir 
hafi misst tök á þessu, þannig að 
menn hafi verið farnir að hafa 
frumkvæði að þessu hver og einn 
og geri bara eitthvað.“

Guðbrandur segir mótmælin 
varða 168. grein almennra hegn-
ingarlaga og að í skoðun sé hvort 
kæra eigi forsprakkana. Hámarks-
refsing fyrir slíkt brot er sex ára 
fangelsisvist. „Þeir sem fremstir 
fara hverju sinni eru þeir sem 
stífla akstursleiðina, þannig að við 
höfum tekið talsvert af myndum 
af þessu og vitum því nöfn á ein-
hverjum.“  - sgj

Aðalvarðstjóri segir vörubílstjóra ekki hafa verið fúsa til samstarfs við lögreglu:

Enginn viðurkennir ábyrgð

ALLT Í STÖPPU Vegfarendur horfa 
máttvana á vörubílana sem lokuðu 
gatnamótum Miklubrautar og Kringlu-
mýrarbrautar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SÖFNUN „Hannes á marga góða að 
og það er mikilvægt að hjálpast að 
þegar auðmenn 
gera árásir á þá 
sem ekki eru 
auðmenn,“ segir 
Friðbjörn Orri 
Ketilsson, sem 
birtir auglýs-
ingu í Frétta-
blaðinu í dag 
um fjársöfnun í 
þágu Hannesar 
Hólmsteins 
Gissurarsonar undir fyrirsögninni 
„Styðjum Hannes“.

Friðbjörn Orri segir Hannes 
ekki hafa verið með í ráðum við 
söfnunina.  - sgj 

Auðmenn sækja að Hannesi:

Vinir Hannesar 
safna fyrir sekt

FRIÐBJÖRN ORRI 
KETILSSON

NÁTTÚRA Bresk skólabörn í 
hvalaskoðunarferð sáu háhyrning 
í Reykjavíkurhöfn  við Sæbraut í 
gærmorgun. Samkvæmt Evu 
Maríu Þórarinsdóttur hjá 
Reykjavík Whale Watching sást 
dýrið eftir tæplega tíu mínútna 
siglingu, en mjög sjaldgæft er að 
sjá háhyrninga á þessum slóðum.

Skólabörnin fylgdust með 
þessum óvænta gesti synda um 
höfnina í um fjörutíu mínútur 
áður en þau héldu lengra út á haf 
í leit að öðrum tegundum.  - sþs

Kom skólabörnum á óvart:

Háhyrningur 
við Sæbrautina

Á SUNDI Hér sést hvernig háhyrningur-
inn synti meðfram hvalaskoðunarbátn-
um í Reykjavíkurhöfninni.

EFNAHAGSMÁL „Því er ekki að neita 
að sú atlaga sem þessa dagana er 
gerð að íslenskum bönkum og 
íslenska ríkinu, [..], lyktar óþægi-
lega af því að óprúttnir miðlarar 
hafi ákveðið að gera úrslitatil-
raun til að brjóta niður íslenska 
fjármálakerfið. Þeim mun ekki 
takast það,“ sagði Davíð Oddsson 
seðlabankastjóri í ræðu sinni á 
ársfundi Seðlabankans í gær. 
Hann minntist þess að trygging-
arálag ríkisins hefði í gær hækk-
að um 400 punkta, sem væri frá-
leitt, auk þess að vísa til 
rógsherferðar á hendur breska 
bankanum HBOS og svipað dæmi 
frá Írlandi.

„En til álita hlýtur að koma að 
gera alþjóðlega opinbera rann-
sókn á slíku tilræði við heilbrigð 
fjármálakerfi,“ sagði Davíð.

Fréttablaðið hefur rætt við 
fyrrverandi seðlabankastjóra, 
hagfræðinga og stjórnmálamenn 
og eru menn sammála um að 
engin einstök alþjóðleg stofnun 
geti farið með slíka rannsókn. 
Hins vegar kunni íslenska Fjár-
málaeftirlitið að geta hrundið af 
stað slíkri rannsókn í samstarfi 
við systurstofnanir erlendis.

„Það gæti komið til greina að 
skoða hvort vísbendingar séu um 
að menn hafi skipulega sett í 
gang orðróm sem ekki er fótur 
fyrir,“ segir Jónas Fr. Jónsson, 
forstjóri Fjármálaeftirlitsins. 
Hann segir það fara eftir eðli 
málsins hvort Fjármálaeftirlitið 
sæi um slíka rannsókn, en of 
snemmt sé að ræða slíkt nú. 

Davíð sagði einnig í ræðu sinni 
að þrátt fyrir andstreymi, ekki 

síst vegna ástandsins á alþjóðleg-
um fjármálamörkuðum, væri 
ekki endilega líklegt að við sigld-
um inn í kreppu. „Miklu líklegra 
er að nú hægi nokkuð á og í versta 

falli tökum við nokkra dýfu, sem 
ætti þó ekki að þurfa að standa 
lengi.“ Hins vegar yrði ekki 
komið á jafnvægi í þjóðarbú-
skapnum nema með því að eftir-
spurn dragist saman. Ekki séu 
horfur á efnahagslegu vori um 
sinn.

Davíð sagði einnig að íslensku 
bankarnir yrðu að reka starfsemi 
sína á eigin ábyrgð, en sagði um 
leið að gjaldeyrisforði Seðlabank-
ans og eigið fé hefðu aldrei verið 
meiri. Auk þess væri ríkissjóður 
nánast skuldlaus.

  ikh@frettabladid.is

Vill alþjóðlega rann-
sókn á meintu tilræði
Davíð Oddsson seðlabankastjóri segir koma til álita að gerð verði alþjóðleg 
rannsókn á tilræði við íslenskt fjármálakerfi. Forstjóri Fjármálaeftirlitsins segir 
slíkt koma til álita. Engin ein stofnun gæti farið með slíka rannsókn.

Á AÐALFUNDI SEÐLABANKANS Davíð Oddsson seðlabankastjóri segði í ræðu sinni í 
gær að það liti þannig út að óþrúttnir miðlarar hafi ákveðið að gera úrslitatilraun til 
að brjóta niður íslenska fjármálakerfið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON

Það gæti komið til greina 
að skoða hvort vísbend-

ingar séu um að menn hafi skipu-
lega sett í gang orðróm sem ekki 
er fótur fyrir.

JÓNAS FR. JÓNSSON 
FORSTJÓRI FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS

Hallfríður, er Maxímús Músík-
ús músíkölsk músíkmús?

„Víst er það og vissulega, varla 
er því að leyna, því tónadýrð um 
tónlistarhús, trítlar lítil músíkölsk 
mús, ég veit ei sælli neina.“

Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur í dag 
tónleika í tilefni útgáfu bókarinnar „Max-
ímús Músíkús heimsækir hljómsveitina“. 
Hallfríður Ólafsdóttir flautuleikari er 
annar höfunda bókarinnar um Maxímús.

Séra Bolli Þórir Gústavsson 
vígslubisk-
up lést á 
Landakots-
spítala á 
fimmtudag, 
72 ára að 
aldri.

Sr. Bolli 
lauk 
guðfræði-
prófi frá 
Háskóla Íslands árið 1963 og 
vígðist sóknarprestur til 
Hríseyjarprestakalls sama ár. 
Þremur árum seinna var hann 
skipaður sóknarprestur í 
Laufásprestakalli, en varð 
vígslubiskup á Hólum í 
Hjaltadal árið 1991. Lét hann 
af embætti árið 2002 sökum 
heilsubrests.

Sr. Bolli lætur eftir sig 
eiginkonu og sex börn. 

Sr. Bolli Gúst-
avsson látinn

VERÐBRÉF Gengi hlutabréfa í 
Decode var 1,56 dollarar á hlut við 
lokun markaða í gær. Lokagengi 
bréfanna hefur aldrei verið lægra 
frá skráningu félagsins í Nasdaq-
kauphöllina. Í gær náði gengi 
hlutabréfa félagsins einnig 
metlægðum innan dags þegar það 
fór niður í 1,52 um tíma.

Hlutabréf í Decode munu hafa 
verið seld á allt að 65 dollara á hlut 
á gráum markaði fyrir skráning-
una á Nasdaq í júlí 2000. Eftir að 
viðskipti hófust með bréfin á 
Nasdaq fór gengið þar hæst í um 
29 dali á hlut. Það var í september 
2000. Gengi Decode-bréfanna var 
3,84 í upphafi þessa árs.  - gar

Markaðurinn í New York:

Gengi í Decode 
aldrei lægra

SAMKEPPNI Bændasamtök Íslands ætla að verða við 
beiðni Samkeppniseftirlitsins um afhendingu afrita 
af fundargerðum og þingskjölum Búnaðarþings 2008 
og öllum fundargerðum, samþykktum, ályktunum, 
sáttum, minnisblöðum og tölvupóstum frá 1. 
september á síðasta ári.

„Það er til athugunar hvort umfjöllun á Búnaðar-
þingi og í tengslum við það hafi brotið í bága við 
samkeppnislög og hvort þar hafi átt sér stað 
samráð,“ segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins. „Við erum bara að spyrjast 
fyrir um þetta og það er liður í hefðbundnu eftirliti 
af okkar hálfu.“

Á Búnaðarþinginu var fjallað um matarverð á 
heimsmarkaði og horfur í íslenskum landbúnaði. Í 
fréttatilkynningu frá Bændasamtökunum kemur 
fram að samtökin telji sig einungis hafa verið að 
gæta hagsmuna bændastéttarinnar í umfjöllun sinni 
og reynt að upplýsa neytendur um þróun í verðlags-
málum.  - sgj

Samkeppniseftirlit skoðar umfjöllun á Búnaðarþingi 2008 um matvælaverð:

Gruna samráð á Búnaðarþingi

FORSETINN Á BÚNAÐARÞINGI 2008 Samkeppniseftirlitið skoð-
ar hvort verðsamráð hafi átt sér stað á Búnaðarþingi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS
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Athyglin er á
Avensis

Upplifðu Avensis í dag
Það getur verið erfitt að einbeita sér að hversdagslegum hlutum þegar 
maður hefur kynnst Avensis. Hugurinn er alltaf fullur af tilhlökkun fyrir 
næstu ökuferð. Þetta er skemmtilegt vandamál. Ennþá skemmtilegra er að 
njóta reynslunnar og upplifa útlit bílsins, auk allra þeirra þæginda sem 
einkenna Avensis meira en nokkru sinni fyrr.

Avensis verður ekki lýst með orðum.
Komdu og reynsluaktu Avensis í dag.

Ps. Ekki gleyma að þú komst á öðrum bíl í reynsluaksturinn.

Verð frá 3.345.000 kr.*

*Verð miðast við Avensis Wagon Sol - 5 dyra.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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Ranglega var farið með föðurnafn 
Jóhönnu Lilju Eiríksdóttur í Frétta-
blaðinu á fimmtudaginn. 

STJÓRNSÝSLA Forseti Alþingis, Sturla Böðvarsson, 
segist bera „fullt traust til umboðsmanns Alþingis í 
hans mikilvægu störfum“. Hann minnir á að umboðs-
maður hafi verið endurkjörinn einróma af þinginu í 
desember.

Sturla brást við umfjöllun vegna orða setts 
dómsmálaráðherra, Árna Mathiesen, með yfirlýsingu 
sem hann sendi fjölmiðlum í gær. Ráðherra lét í það 
skína í svari sínu til umboðsmanns Alþingis um 
embættisveitingu sína að umboðsmaður væri 
hlutdrægur; hann hefði tekið ákvörðun í málinu fyrir 
fram og með því brotið á rétti Árna.

Málið sem um ræðir er rannsókn umboðsmanns á 
embættisveitingu Árna, en hann 
réð Þorstein Davíðsson, son 
fyrrverandi forsætisráðherra, í 
embætti héraðsdómara, gegn mati 
faglegrar nefndar. 

Þessi birting vantrausts Árna til 
umboðsmanns hefur verið 
gagn rýnd mjög og sögð bera merki 
um valdhroka. Var forseti Alþingis 
hvattur í Fréttablaðinu í gær til að 
blanda sér í málið og verja þennan 

starfsmann Alþingis fyrir glósum ráðherra, sem 
græfu undan embættinu. Sigurður Líndal prófessor 
líkti þessu við árás á sjálft stjórnkerfið.

„Aðalatriði þessa máls er að mínu mati að umboðs-
maður Alþingis fái starfsfrið til að ljúka athugun 
sinni á því máli, sem til hans hefur verið vísað, og 
geti gefið álit sitt á því, eins og lög segja til um,“ 
segir Sturla í fréttatilkynningu. 

Hann kveður slíkan frið og traust milli ráðherra, 
þings og umboðsmanns forsendu þess að „álit hans 
geti verið stjórnsýslunni til halds og trausts“.

Árni sjálfur kvaðst hissa á viðbrögðunum við 
orðum sínum í viðtali við Stöð 2 í gær. 

„Og sérstaklega á því hvað málsmetandi aðilar 
vilja takmarka tjáningarfrelsi mitt og takmarka mig í 
því að tjá mig hreinskilnislega við umboðsmanninn.“

Árni sagðist ekki ætla að draga ummæli sín til 
baka. Spurður hvort ekki mætti ráða af orðum 
ráðherra að hann teldi umboðsmanninn vanhæfan, 
sagðist Árni ekki hafa sagt það. klemens@frettabladid.is

 

Ber fullt traust til 
umboðsmanns
Forseti Alþingis vonast til að fullt traust geti ríkt milli ráðherra og umboðs-
manns Alþingis, sem eigi að fá starfsfrið til að ljúka áliti sínu. Árni sjálfur segist 
hissa á viðbrögðum við orðum sínum; aðilar vilji takmarka tjáningarfrelsi sitt. 

STURLA BÖÐVARSSON Segir það aðalatriði að umboðsmaður 
Alþingis fái starfsfrið til að ljúka athugun sinni.

ÁRNI MATHIESEN

Forsætisráðherra hefur ekki viljað 
tjá sig um mál Árna Mathiesen og 
umboðsmanns Alþingis en aðstoðar-
maður hans segir umboðsmanninn 
njóta mikils trausts, þrátt fyrir orð 
Árna, setts dómsmálaráðherra.

„Það er nýbúið að kjósa 
[umboðsmann] með yfirgnæfandi 
meirihluta, en hans störf eru ekki 
endilega hafin yfir gagnrýni. Menn eru ekki endilega allt-
af og ævinlega sammála honum,“ segir Gréta Ingþórs-
dóttir, aðstoðarmaður Geirs Haarde forsætisráðherra.

Spurð hvort þetta beri að skilja sem svo að forsætis-
ráðherra þyki gagnrýni Árna réttmæt segist Gréta ekki 
getað svarað því fyrir hans hönd. Hún vill heldur ekki 
segja hvort ámælisvert sé fyrir ráðherra að „grafa undan“ 
embættinu, eins og það hefur verið orðað. 

Umboðsmaður 
nýtur trausts

GRÉTA 
INGÞÓRSDÓTTIR

Í Fréttablaðinu í gær var fjallað um 
fjölda atvinnuleyfa útlendinga hér á 
landi en réttara hefði verið að tala 
um fjölda skráninga.

ÁRÉTTING  

STJÓRNMÁL Magnús Stefánsson og 
Bjarni Harðarson, þingmenn 
Framsóknarflokks, hafa óskað 
eftir sameiginlegum fundi 
fjárlaganefndar 
og efnahags- og 
skattanefndar 
til að ræða 
stöðu og horfur 
í efnahags- og 
ríkisfjármálum. 
Vilja þeir fund 
hið fyrsta.

Gunnar 
Svavarsson, 
formaður 
fjárlaganefnd-
ar, sagðist í samtali við Frétta-
blaðið búast við að af slíkum 
fundi gæti orðið. 

Þá vill Bjarni að fjárlaganefnd 
ræði skýrslu Ríkisendurskoðunar 
um Þróunarfélag Keflavíkurflug-
vallar. Gunnar sagði skýrsluna á 
borði forsætisnefndar en viðbúið 
væri að hún yrði send fjárlaga-
nefnd. Hann gæti ekki tekið 
afstöðu til óskar Bjarna fyrr en 
það hefði verið gert.  - bþs

Tveir þingmenn Framsóknar:

Vilja fundi í 
þingnefndum

BJARNI 
HARÐARSON

LEIÐRÉTTING

„Mér sýnist Sturla 
vera að setja ofan 
í við Árna með 
föðurlegum hætti,“ 
segir Guðjón Arnar 
Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda 

flokksins. Guðjón Arnar segist taka 
undir með Sturlu í málinu. „Það 
sem Árni lét frá sér voru mistök og 
honum væri meiri sómi í að svara 
málefnalega þeim spurningum 
sem umboðsmaður Alþingis lagði 
fyrir hann. Árni var ekki að gæta að 
sóma starfs síns í þessu máli.“  - sgj

Guðjón Arnar Kristjánsson:
Sett föðurlega 
ofan í við Árna

„Ég skil vel 
viðbrögð forseta 
Alþingis, af því að 
það er mjög vont 
þegar ráðherrar 
svara með þess-
um hætti þegar 
umboðsmaður Alþingis á í hlut,“ 
segir Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins. Guðni segir 
Tryggva Gunnarsson umboðs-
mann eiga fullan trúnað Alþingis. 
„Þetta eru auðvitað bara mistök 
hjá Árna, sem hann hlýtur að 
draga til baka.“  - sgj

Guðni Ágústsson:
Mistök hjá Árna

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló
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London
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Frankfurt
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Berlín
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Eindhoven

Las Palmas

New York
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San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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8-20 m/s, hvassast suð-
austan og austan til.

MÁNUDAGUR
Yfi rleitt 8-13 m/s.
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VINDASÖM HELGI  
Um helgina blæs 
hann af norðaustri. 
Hvassast verður úti 
við suðaustur- og 
austurströndina, 
allt að 20 m/s þar 
en annars erum 
við að tala um 8-15 
m/s. Stöku él verða 
norðan og austan 
til í dag, einkum 
þó allra austast en 
til morguns færist 
úrkoman fyrir aust-
an í aukana. Hlýnar 
heldur á sunnudag. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

ÍRAK, AP Bandarískt herlið tók í 
gær aukinn þátt í átökum íraska 
stjórnarhersins við vopnaðar 
sveitir sjía sem fylgja sjíaklerkin-
um Moktada al-Sadr að málum. Á 
neyðarfundi Íraksþings var ákveð-
ið að setja á fót sérstaka sátta-
nefnd undir forystu þingforset-
ans, sem er súnníi, til að freista 
þess að binda með friðsamlegum 
hætti enda á átökin sem geisað 
hafa undanfarna daga í Suður-
Írak. 

Bandarísk herþyrla skaut 
sprengiflaugum í átökum við liðs-
menn hins svokallaða Mehdi-hers 
al-Sadrs í vígi þeirra í sjíahverfi í 
Bagdad. Þá var bandarískum her-

þotum í fyrsta sinn beitt til að gera 
loftárásir á vígi vopnabræðra 
þeirra í Basra í suðri. 

Bandarískir ráðamenn hafa 

kallað átökin við Mehdi-herinn 
mikilvægan prófstein á getu 
íraskra yfirvalda til að sýna að 
þau séu fær um að annast sjálf 
öryggismál í þeim landshlutum 
sem þau hafa tekið í sínar hend-
ur. En dragist átökin á langinn 
mun bandaríska herliðið grípa 
inn í af meira afli í því skyni að 
tryggja að ekki verði alvarlegt 
bakslag í öryggismálunum í land-
inu. Bandaríska herstjórnin er 
staðráðin í því að láta hinar vopn-
uðu sveitir sjía – sem hún sakar 
um að fá vopn og stuðning frá 
Íran – ekki komast upp með að 
ráða yfir heilu landsvæðunum.

  - aa

Átök stjórnarhers Íraks og vopnaðra sveita sjía í Suður-Írak halda áfram: 

Bandaríkjaher tekur aukinn þátt

Í BASRA Liðsmenn Mehdi-hers sjía 
munda vopn sín í Basra.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„Það er ljóst að 
umboðsmaður var 
kosinn einróma 
kosningu og að 
almenn ánægja er 
með hans störf,“ 
segir Steingrímur 
J. Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna. „Ég tek auðvitað undir 
það og tel að starf hans hafi verið 
til fyrirmyndar. Árni þarf auðvitað 
að hugsa sinn gang alvarlega, 
þessar dylgjur í garð umboðs-
manns eru fyrir neðan allar hellur,“ 
bætir Steingrímur við.“  - sgj

Steingrímur J. Sigfússon:
Treystir Tryggva

LÖGREGLUMÁL Karlmaðurinn sem 
handtekinn var á fimmtudags-
morgun í Keflavík í tengslum við 
líkamsárásina í Keilufelli á 
laugardag var í gær úrskurðaður 
í gæsluvarðhald til 14. apríl. 

Fimm aðrir, fjórir Pólverjar og 
einn Lithái, hafa verið úrskurðað-
ir í gæslu til sama tíma.

Mennirnir sex eru grunaðir um 
að hafa ráðist með ýmsum 
bareflum, svo sem gaddakylfu, á 
sjö Pólverja í Keilufelli svo að 
þeir slösuðust, einn þó sýnu mest. 
Hann hlaut beinbrot og fleiri 
áverka. Talið var að árásarmenn-
irnir væru fleiri, en ekki er vitað 
hverjir þeir eru.

Keilufellsmálið:

Sjötti maður í 
gæsluvarðhald

Lúðrasveitir í sundi
Bæjarstjórn Ölfuss hefur ákveðið 
að útvega aðstöðu til tónleikahalds 
og gistingu vegna 19. landsmóts 
Sambands íslenskra lúðrasveita sem 
verður í Þorlákshöfn í lok september. 
Að auki býður bæjarstjórnin öllum 
landsmótsgestum frítt í sund þessa 
helgi.

ÞORLÁKSHÖFN

GENGIÐ 28.03.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 157,7845
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 77,64  78,02

 154,86  155,62

 122,63  123,31

 16,441  16,537

 15,28  15,37

 13,082  13,158

 0,7754  0,78

 127,55  128,31

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Styður þú mótmæli vörubíl-
stjóra?
Já 86%
Nei 14%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Ísland að sniðganga Ólympíu-
leikana í Peking í sumar?

Segðu skoðun þína á visir.is

EFNAHAGSMÁL Verðbólgan hefur 
aukist verulega og mælist mun 
hærri en aðilar vinnumarkaðarins 
áttu von á, eða 8,7 prósent á árs-
grundvelli. Gylfi Arnbjörnsson, 
framkvæmdastjóri Alþýðusam-
bandsins, ASÍ, segir að verðbólgu-
takturinn sé „að magnast upp“. 
Við bætist nýleg stýrivaxtahækk-
un Seðlabankans sem geti valdið 
„klossbremsun í atvinnulífinu, 
fækkun starfa og atvinnuleysi 
okkar félaga,“ segir hann. 

„Alvarlegu tíðindin eru þau að 
við förum nærri níu prósentum,“ 
segir hann og bendir á að áhrifin 
af lækkun matarskattarins séu að 
detta út og þess vegna mælist 
verðbólgan svona há. Verðhækk-
un síðustu daga mælist hins vegar 
ekki. „Verðmælingin er tekin 
fyrstu tvær vikurnar í mars og því 
kemur síðasta veiking krónunnar 
ekki fram nú.“

Gylfa sýnist að menn séu 
„komnir í kapp við að reikna sér 
hækkunartilefnin“ og óttast að 
afleiðingin verði óðaverðbólga þar 
sem öllum verðhækkunum verði 
velt út í verðlagið. „Við erum líka 
með hærri vaxtakostnað og hærri 
rekstrarkostnað,“ segir hann. 
„Atvinnulífið kallar aukna verð-
bólgu yfir þjóðina. Við ætlum ekki 
að sitja hjá og vera þolendur 
meðan fyrirtækin raka til sín 
hækkunum til að tryggja sína 
stöðu og greiðslugetu,“ segir hann 
og kallar eftir samræðum ríkis-
stjórnar, Seðlabanka og aðila 
vinnumarkaðarins. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, SA, segist hafa reiknað 

með að verðbólgan mældist há en 
hún sé hærri en hann hafi vonast 
eftir. „Við höfum miklar áhyggjur 
af verðbólgunni,“ segir hann. „Það 

gefur auga leið að það er öllum í 
hag ef hún næst niður. Þegar verð-
bólgan er svona mikil þá hjálpar 
það svo sannarlega ekki til. En 
maður vill ekki vera með neinar 
hrakspár um kjarasamninga fyrr 
en nauðsynlegt er.“

„Þetta er mjög alvarlegt. Við 
erum að nálgast tveggja stafa tölu 
óðfluga,“ segir Steingrímur J. Sig-
fússon, formaður Vinstri grænna. 
„Ég held að sú martröð sé því 
miður í vændum ef svo heldur 
fram sem horfir.“

Pétur Blöndal, formaður efna-
hagsnefndar Alþingis, segir að 
vandinn komi frá Bandaríkjunum 
og lítið sem Íslendingar geti gert í 
því. Ekkert segi að verðlag þurfi 
endilega að hækka í takt við 
erlenda mynt, það sé líka sam-
keppni sem ákveði vöruverðið. 
Ekki sé rétt að fara í sértækar 
aðgerðir nú. 
 ghs@frettabladid.is

Óðaverðbólga getur 
verið afleiðingin
Verðbólgan er mun hærri en aðilar vinnumarkaðarins áttu von á. Fram-
kvæmdastjóri ASÍ telur atvinnulífið kalla aukna verðbólgu yfir þjóðina. „Við 
ætlum ekki að sitja hjá,“ segir hann. Verðbólga getur orðið tveggja stafa.

STIGMÖGNUN VERÐBÓLGU
 Prósent
Á ársgrundvelli 8,7
Síðustu sex mánuði 10,1
Síðustu þrjá mánuði 12,8 
Síðasta mánuðinn 19

 HEIMILD: HAGSTOFAN

VIÐSKIPTI Aðalfundir Samvinnu-
sjóðsins og Eignarhaldsfélagsins 
Andvaka voru haldnir í gær. Til 
fundanna mættu fulltrúar í 
fulltrúaráðum félaganna. Í þeim 
hópi eru meðal annars fulltrúar 
Kaupfélaga og ýmissa annarra, 
en stjórn beggja félaga er skipuð 
sömu fjórum mönnunum sem 
allir tengjast samvinnuhreyfing-
unni og Framsóknarflokknum. 
Umboð þeirra sem sitja í fulltrúa-
ráðunum hefur verið gagnrýnt. 
Samvinnusjóðurinn er stærsti 
hluthafinn í Fjárfestingarfélaginu 
Gift sem stofnað var upp úr 
Eignarhaldsfélaginu Samvinnu-
tryggingum í fyrrasumar.  - ikh

Aðalfundir eignafélaga:

Samvinnusjóð-
ur og Andvaka

FUNDARMENN Á AÐALFUNDI SAM-
VINNUSJÓÐSINS OG ANDVAKA Finnur 
Ingólfsson, athafnamaður og fyrrverandi 
ráðherra Framsóknarflokksins, fyrir 
miðju í hópi annarra fundarmanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJARAMÁL Alþýðusambandið, 
Öryrkjabandalagið og Landssam-
band eldri borgara mótmæla 
harðlega ákvörðun ríkisstjórnar-
innar að hækka elli- og örorku-
lífeyri um einungis fjögur til 
fimm þúsund krónur. Samtökin 
benda á að sú upphæð samsvari 
engan veginn hækkun lægstu 
launa um átján þúsund krónur í 
kjarasamningunum. 

„Ríkisstjórnin er með þessari 
ákvörðun sinni að ganga þvert 
gegn grundvallaráherslu og 
markmiðum kjarasamninganna,“ 
segir í ályktun samtakanna, og 
bætt við að ríkisstjórnin sé „að 
svipta lífeyrisþega mikilvægum 
og nauðsynlegum kjarabótum“. 

Í ályktunni er þess krafist að 
ríkisstjórnin standi við fyrri 
yfirlýsingar og hækki bætur 
almannatrygginga til jafns við 
kjarasamninga eða um átján 
þúsund á mánuði fyrir þá sem eru 
á lægstu bótum.  - ghs

ASÍ, öryrkjar og eldri borgarar:

Bætur hækki 
um 18 þúsund

LANDBÚNAÐARMÁL Heildsöluverð á mjólk og mjólkur-
afurðum hækkar um tæp fimmtán prósent frá 
næstu mánaðamótum og hækkar þá mjólkurlítrinn í 
um 100 krónur út úr búð. Verð á rjóma, skyri og 
brauðosti mun einnig hækka. Óvíst er hvort þessar 
vörur lækki þegar fóðurgjald verður afnumið. 

Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra, segir að nánari tímasetning liggi ekki 
fyrir en til hafi staðið um alllanga hríð að afnema 
fóðurgjaldið. „Við höfum verið að undirbúa það mál 
en nánari tímasetning liggur fyrir fljótlega. Það ætti 
að leiða til aukinnar samkeppni um fóðrið sem 
vonandi stuðlar þá að lægra verði,“ segir hann en 
vill ekki segja hvort dagar eða vikur líði þar til 
fóðurgjaldið verði afnumið þar eð ákvörðunin um 
það liggi ekki fyrir. Þó sé ljóst að það gerist í vor. 

„Vonandi stuðlar þetta að aukinni samkeppni. 
Markmiðið er að þetta leiði til þess að fóðurverð 
lækki. Hins vegar hefur fóður verið að hækka á 
heimsmarkaði þannig að menn mega ekki vera of 
bjartsýnir um verðlagsáhrifin af þessu, því miður. 
Vonandi verða þau einhver en við getum ekkert 
sagt hversu mikil,“ segir hann. 

Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ, 

segir að verkalýðshreyfingin hafi verið tilbúin að 
standa að ákvörðun um hækkun á búvörum þar 
sem tekið væri tillit til kostnaðarhækkana á 
kjarnfóðri. Hagsmunum bænda, eins og annarra 
stétta í landinu, sé hins vegar betur borgið með því 
að ná niður verðbólgu. Hækkun á vaxtalið grund-
vallarins hafi gagnstæð áhrif. - ghs

Mjólk og mjólkurafurðir hækka í verði um næstu mánaðamót:

Fóðurgjald verður afnumið

LÖGREGLUMÁL Þremur karlmönn-
um sem handteknir voru á 
Reykjanesbraut í fyrrinótt fyrir 
að veitast að manni og neyða hann 
upp í bíl hefur nú verið sleppt úr 
haldi lögreglu. Mennirnir neita 
allir þeirri sök að hafa rænt 
manninum en einn þeirra hefur 
játað að hafa veist að honum. 

Sá sem fyrir árásinni varð hefur 
lagt fram kæru vegna líkamsárás-
ar og frelsissviptingar. Vitni að 
atburðinum hafði samband við 
lögreglu umrædda nótt. Þetta 
segir Friðrik Smári Björgvinsson, 
yfirlögregluþjónn hjá rannsóknar-
deild lögreglunnar. Atvikið átti sér 
stað við Lóuhóla í Reykjavík.  - áb

Meint mannrán í Hólahverfi:

Játaði að hafa 
veist að manni

VERÐKÖNNUN Bónus var oftast með lægsta 
verðið samkvæmt verðkönnun verðlagseftirlits 
ASÍ í matvöruverslunum á höfuðborgarsvæð-
inu á fimmtudag. Í flestum tilvikum var 
einungis einnar krónu verðmunur á Bónus og 
Krónunni á þeim vörum sem fáanlegar voru í 
báðum verslunum. Hæsta verðið var oftast í 
Nóatúni.

Af þeim 29 vörutegundum sem skoðaðar 
voru var Nóatún með hæsta verðið í þrettán 
tilvikum, Hagkaup í ellefu og Samkaup-Úrval á 
tíu vörum. Hjá Bónus var verðið lægst á 26 
vörum af þeim 29 sem skoðaðar voru. Á 
þrettán af þeim átján vörutegundum sem 
fengust bæði í Krónunni og Bónus var einungis 
einnar krónu verðmunur. 

Mestur verðmunur var á kílóverði af 
jöklasalati, eða 153 prósent. Jöklasalatið var 

dýrast í Hagkaupum, kostaði þar 479 krónur en 
ódýrast í Bónus á 189 krónur kílóið. Lítill 
verðmunur var á Cheerios, nýmjólk, smjörva 
og Merrild kaffi.

Þegar hæsta verð á þeim fimm vörutegund-
um, sem bæði voru í verðkönnun ASÍ í 
desember og nú, er borið saman kemur í ljós að 
það hefur hækkað. Í desemberkönnuninni var 

ekki kannað verð í Nóatúni eða Hagkaup. Verð 
á smjörva hefur hækkað um tíu krónur í 
Samkaup Úrval í Hafnarfirði, nýmjólk um eina 
til þrjár krónur, Fittý samlokubrauð um 47 
krónur í Bónus og Krónunni og verð á Úrvals 
flatkökum hækkað um 22 krónur í Samkaup-
um. Hálft kíló af Merrild 103 kaffi hækkaði um 
tólf krónur í Bónus og Krónunni.   - ghs

Bónus var oftast með lægsta verðið í verðkönnun ASÍ á fimmtudag:

Verð á fimm vörutegundum hækkar
VERÐKÖNNUN ASÍ
Mesti munur
 Hæsta verð Lægsta verð  Munur
Jöklasalat Iceberg kg 479 kr. Hagkaup 189 kr. Bónus 153,4%
Bananar kg 209 kr. Samkaup 98 kr. Bónus 113,3%
Tilda Pure Basmati Rice 5x100g – suðupokar 325 kr. Nóatún 158 kr. Bónus  10,5,7%
Burtons Homeblest súkkulaðikex +50% 300g 209 kr. Nóatún 105 kr. Bónus 99,0%
Kjúklingur heill ferskur kg 879 kr. Hagkaup 442 kr. Kaskó  98,9%

VILHJÁLMUR EGILSSON „Við höfum 
miklar áhyggjur af verðbólgunni,“ 
segir framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins.

GYLFI ARNBJÖRNSSON „Við ætlum 
ekki að sitja hjá og vera þolendur,“ 
segir framkvæmdastjóri ASÍ.

Atvinnulífið kallar aukna 
verðbólgu yfir þjóðina. 

Við ætlum ekki að sitja hjá og 
vera þolendur meðan fyrirtækin 
raka til sín hækkunum til að 
tryggja sína stöðu og greiðslugetu.

GYLFI ARNBJÖRNSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI ASÍ

LONDON, AP Gremja fór í gær 
vaxandi meðal farþega í hinni 
nýju flugstöðvarbyggingu númer 
fimm á Heathrow-flugvelli, sem 
tekin var í notkun langt á eftir 
áætlun á fimmtudag. Vegna 
gríðarlegra tafa við afgreiðslu 
farangurs varð að fella niður ófá 
flug British Airways, sem gerði 
fjölda farþega strandaglópa. 

„Þetta er djöfullegt,“ sagði 
einn strandaglópanna, Tony 
Pascoe, sem hafði vonast til að 
fylgja móður sinni í flug til 
Vínarborgar. Þau komust ekki um 
borð. „Ég flýg mikið og þetta er 
mín versta reynsla til þessa. Þetta 
er hneyksli,“ sagði hann.

British Airways brá á það ráð 
að takmarka farangur farþega við 
handfarangur.  - aa

Heathrow-flugvöllur:

Allt í ólestri í 
nýrri flugstöð

MÓTMÆLA STÆKKUN Hópur mótmæl-
enda var mættur þegar nýja flugstöðvar-
byggingin var opnuð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MENNING Fjölskylda Ólafar 
Pétursdóttur dómstjóra hefur 
stofnað sjóð, Listasjóð Ólafar, til 
að heiðra minningu hennar, en 
hún lést 20. mars síðastliðinn. 
Tilgangur sjóðsins er að auðvelda 
hreyfihömluðum að fást við 
skapandi list.

Ólöf varð fyrir alvarlegu slysi í 
september 2006 og lamaðist frá 
hálsi. Listmálun var eitt af helstu 
áhugamálum hennar, en hún hélt 
henni áfram þrátt fyrir slysið. 
Sýning á verkum hennar verður í 
Ráðhúsi Reykjavíkur í dag milli 
15 og 18 og á morgun frá 12 til 18.

Tekið er við framlögum í 
sjóðinn á bankareikning 1105-18-
640900, kt. 670308-1540. - sgj

Listsköpun hreyfihamlaðra:

Sjóður í minn-
ingu Ólafar

Fimm dóu í húsbruna
Fimm fórust og fjórir fengu áverka í 
húsbruna á höfuðborgarsvæðinu í 
Finnlandi. Gamalt tveggja hæða hús 
eyðilagðist í brunanum en það var í 
eigu sveitarfélagsins Espoo og notað 
sem heimili fyrir útigangsmenn og 
alkóhólista.

FINNLAND FÓÐURGJALD AFNUMIÐ Í VOR Einar K. Guðfinnsson landbún-
aðarráðherra segir nánari tímasetningu ekki liggja fyrir.

KJÖRKASSINN



Fatnaður á alla

fjölskylduna



 29. mars 2008  LAUGARDAGUR

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

OPNUNARTÍMI:
MÁNUDAGA - FÖSTUDAGA   10.00 - 18.00
LAUGARDAG                     12.00 - 16.00
SUNNUDAG          12.00 - 16.00

• Vatnstankur
• Nefhjól
• Heil hurð
• Delux tröppur   
• Ísskápur   
• 12 volta tengill  
• Rafgeymir/box og teng  
• 240 volta straumbreytir  
• Rafmagns vatnsdæla  
• 12 volta kerfi  
• Slökkvitæki
• Færanlegt borð
• Skráning
• Reyk og súrefnisskynjari
• Sveifar og súlur

• Fullkomið ALKO bremsukerfi
• Truma hitamiðstöð með hitastilli
• Varadekk/festing/hetta
• Eldunarhellur inni/úti
• Gaskútur og hetta
• Öryggis gasskynjari
• Gluggatjöld
• Fatahengi 
• Barnalæsing á svefnálmum
• Galvaniseruð grind
• Loftlúga/topplúga
• Úti og inni ljós

HEITT OG KALT VATN
Í ÖLLUM FELLIHÝSUM

NÝTT

þrýstibremsubúnaður
Palomino er eina fellihýsið á markaðinum 

sem hefur evrópskan þrýstibremsubúnað 

sem staðalbúnað. Sá bremsubúnaður gerir 

vagninn mun öruggari og þægilegri í drætti 

en fyrri búnaður. 

Alger bylting að sögn kunnugra.

Öll Palomino fellihýsin eru með heitgalvana-seruðum undirvagni, sem gerir það að verkum að hann ryðgar ekki. Alger bylting í viðhaldi og endingu fellihýsana.

FRUMSÝNING
UM HELGINA

Á PALOMINO FELLIHÝSUM

KYNNINGARTILBOÐ
Á ÖLLUM GERÐUM FELLIHÝSA

UM ÞESSA HELGI

Hannes Hólmsteinn Gissurarson hefur undanfarna áratugi verið 
einn ötulasti talsmaður fyrir lífsviðhorfum frjálshuga manna á Íslandi.

Hann hefur í óþökk forsjárhyggjuafla og sameignarsinna 
nýtt sér málfrelsi sitt í baráttu fyrir frelsinu.

Við eigum honum öll mikið að þakka fyrir að hafa verið óþreytandi 
við að mæta þeim öflum sem vilja tamkarka einstaklingsfrelsi á Íslandi.

Nú er að honum sótt

Hann er bara venjulegur launamaður og hefur ekki mikil fjárráð 
til að mæta árásum þeirra sem vilja takmarka málfrelsi hans, 

meðal annars með háum fjárkröfum fyrir dómstólum.

Íslenskur auðmaður sækir að honum erlendis og reynir 
að brjóta hann niður fjárhagslega.

Nú síðast dæmdi Hæstiréttur Íslands hann til hárra fjárútgjalda 
fyrir að hafa skrifað bók sem hann mátti víst ekki skrifa.

Hann var dæmdur til að bæta fjártjón sem allir vita að ekkert var.

Styðjum Hannes
Nokkrir vinir hans hafa opnað bankareikning í Landsbanka Íslands:

0101 – 05 – 271201
kt. 131083-4089

Þeir sem vilja leggja þessum ötula baráttumanni lið 
eru beðnir að leggja fé inn á reikninginn.

Við þurfum að safna 3,1 milljón til að geta greitt fyrir hann 
skuldina sem Hæstiréttur úthlutaði honum.

Sendum þeim sem að Hannesi sækja skýr skilaboð um 

að þeim muni ekki takast að þagga niður í honum 

með árásum á fjárhagslega afkomu hans.

STYÐJUM HANNES

Þessi auglýsing er kostuð af vinum Hannesar

HOLLAND, AP Múslimar í múslima-
ríkjum brugðust í gær ókvæða við 
fimmtán mínútna kvikmynd hol-
lenska þingmannsins Geerts Wild-
ers. Myndin hefur að geyma gagn-
rýni á þá hugmyndafræði sem 
Kóraninn leggur til grundvallar 
íslamstrú. Múslimar í Hollandi 
hvöttu til stillingar og sögðu 
myndina ekki eins mikla ögrun og 
þeir hefðu óttast. 

Kvikmyndin, sem ber titilinn 
„Fitna“, var birt á netinu í fyrra-
kvöld. Í henni eru tilvitnanir í Kóran-
inn settar í samhengi við samsafn 
mynda af hryðjuverka árásum 
íslamskra öfgamanna í New York, 
Madríd og Lundúnum, og æsinga-
ræðum múslimaklerka sem hvetja 
til „heilags stríðs“. Varað er við 
þeirri ógn sem vestrænu frelsi og 
lýðræði stafi af íslam isma. Skömmu 
eftir að myndin var komin á netið 
birtu hollenskar sjónvarpsstöðvar 
útdrátt úr henni. 

Mohamed Rabbae, leiðtogi sam-

taka innflytjenda frá Marokkó í 
Hollandi, sagði myndina „ekki 
eins slæma“ og hann bjóst við, og 
annar þekktur talsmaður múslima 
sagði myndina ekkert annað en til-
raun Wilders til að afla atkvæða 
með því að ala á ótta við íslam. 

Myndin byrjar og endar á teikn-
ingu danska teiknarans Kurts 
Westergaard, sem sýnir Múhameð 
spámann með túrban í líki 
sprengju, en hún var fyrst birt í 
Jótlandspóstinum danska haustið 
2005 ásamt fleiri teikningum sem 
urðu síðar tilefni „Múhameðs-
teikningafársins“ svonefnda. 

Westergaard lét hafa eftir sér 
að mynd Wilders væri pólitískur 
áróður og sagðist ekki samþykkja 
að teikning sín væri tekin úr sínu 
upprunalega samhengi. Danska 
blaðamannasambandið boðaði 
málshöfðun á hendur Wilders 
fyrir hönd Westergaards vegna 
notkunar hans á teikningunni í 
heimildarleysi.  - aa

Umdeild kvikmynd um Kóraninn birt: 

Hollenskir múslimar 
hvetja til stillingar

ÚR MYNDINNI Vakin er athygli á herskáum frösum í Kóraninum.  NORDICPHOTOS/AFP



GRILLIN
ERU KOMIN

í verslanir- og þjónustustöðvar hjá N1

- 11,4 kW / 40,000 BTU Hábrennari
úr ryðlfríu stáli

- Postulínshúðaðar járngrindur til eldunar
- Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM

- Hágæða Accu-TempTM hitamælir
- Sure-LightTM elektrónísk kveikjukerfi
- Niðurfellanleg hliðarborð úr stáli 

með áhaldakrókum

BROIL KING 
ROYAL

- 5 kW / 20,000 BTU I brennari úr ryðfríu stáli
- Postulínshúðaðar járngrindur til eldunar
- Sure-LightTM elektrónísk kveikjukerfi

BROIL KING 
PORTA-CHEF

- 8,8 kW / 30,000 BTU I brennari úr ryðfríu stáli
- Postulínshúðaðar járngrindur til eldunar
- Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM

- Hágæða Accu-TempTM hitamælir
- Sure-LightTM elektrónísk kveikjukerfi
- Niðurfellanleg hliðarborð 

með áhaldakrókum

BROIL KING 
GEM

- 13,2 kW / 50,000 BTU Dual-TubeTM brennarar
- 3 Dual-TubeTM ryðfríir línubrennarar
- 2 grillgrindur úr steypujárni
- Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM

- Hágæða Accu-TempTM hitamælir
- Sure-LightTM elektrónísk kveikjukerfi
- Niðurfellanleg hliðarborð 

með áhaldakrókum
- Skápur með stálhurðum

BROIL KING 
SIGNET 20

- 16 kW / 56,000 BTU Dual-TubeTM brennarar
- 2,7 kW / 10,000 BTU hliðarhella úr ryðfríu stáli
- 5,25 kW/18.000 BTU bakbrennari fyrir grilltein
- 4 Dual-TubeTM ryðfríir línubrennarar
- 3 grillgrindur úr steypujárni
- Rotisserie grillteinn
- Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM

- Hágæða Accu-TempTM hitamælir
- Sure-LightTM elektrónísk kveikjukerfi
- Niðurfellanleg hliðarborð úr stáli 

með áhaldakrókum
- Skápur með stálhurðum

BROIL KING 
SOVEREIGN 90XL

N1  VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9  OG ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR / SÍMI 440 1000 WWW.N1.IS

Frí heim-
sending á 

höfuðborgar-
svæðinu á 
samsettum 

grillum

- 14,4 kW / 52,000 BTU Dual-TubeTM brennarar
- 2,7 kW / 10,000 BTU hliðarhella úr ryðfríu stáli
- 4,4 kW/18.000 BTU bakbrennari fyrir grillteina
- 3 Dual-TubeTM ryðfríir línubrennarar
- 3 grillgrindur úr steypujárni
- Rotisserie grillteinn
- Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM

- Hágæða Accu-TempTM hitamælir
- Sure-LightTM elektrónísk kveikjukerfi
- Niðurfellanleg hliðarborð úr stáli 

með áhaldakrókum

BROIL KING 
SOVEREIGN 90
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Hörkutól
Samsung M110 farsíminn er nýjasta verkfærið í 

verkfærakassann. Honum er pakkað inn í sterk-

byggða umgjörð sem er bæði ryk- og rakavarin 

(IP54) og hann er fullur af notadrjúgum aukabúnaði. 

Samsung M110 – er sannkallað hörku tól.

VGA ljósmyndavél Ryk- og rakavarinn (IP54)

Bluetooth Innbyggður hátalari
Stereó FM-útvarp Vasaljós 

– með rykgrímu, hjálm og vinnuvettlinga

Fæst í helstu símaverslunum landsins
Heildsöludreifing og þjónusta:
Skútuvogi 12c

FRÉTTASKÝRING: Lögreglan á Suðurnesjum

Haraldur Johannessen 
ríkislögreglustjóri segir 
fyrirhugaðar breytingar 
hjá skipan löggæslu- og 
tollgæslumála á Suðurnesj-
um vera eðlilegt framfara-
skref.

„Það er dómsmálaráðherra sem 
skipar lögreglustjórann og ég hef 
enga aðkomu að því máli,“ segir 
Haraldur Johannessen ríkislög-
reglustjóri. Jóhann R. Benedikts-
son, lögreglustjóri á Suðurnesj-
um, hefur óskað eftir fundi við 
settan dómsmálaráðherra, Einar 
K. Guðfinnsson, til þess að ræða 
fyrirhuguð starfslok.

Breytingar sem Björn Bjarna-
son dómsmálaráðherra hefur 
boðað á löggæslustörfum á Suður-
nesjum hafa fallið í grýttan jarð-
veg starfsmanna þar. Þeir hafa 
mótmælt breytingunum harðlega 
og greint frá því opinberlega að 
þær séu gerðar í þeirra óþökk. 
Auk þess segja þeir þær geta 
ógnað góðum árangri á einu mikil-
vægasta löggæslusvæði lands-
ins.

Haraldur segir samstarf við 
lögreglustjóra í landinu hafa 
gengið vel og embættið á Suður-
nesjum sé engin undantekning 
þar á. „Embætti ríkislögreglu-
stjóra hefur átt gott samstarf við 
alla lögreglustjóra landsins. Einu 
sinni í mánuði fundum við með 
öllum lögreglustjórunum fimmt-
án. Samstarf ríkislögreglustjóra 
við lögreglustjórana er gott og 
hefur það skilað miklum árangri. 
Það hafa alls ekki verið neinir 
samstarfsörðugleikar milli ríkis-
lögreglustjóra og lögreglustjór-
ans á Suðurnesjum.“

Skref í rétta átt
Haraldur segist telja fyrirhugað-
ar breytingar á Suðurnesjum 
skref í rétta átt og í takt við þróun 
í löggæslustörfum almennt. „Ég 
held að boðaðar breytingar séu 
skynsamlegar. Þróunin hefur 
verið sú hér á landi að aðgreina 
lögreglustjórn frá tollstjórn og 
sýslumannsembættunum,“ segir 
Haraldur. „Á sama tíma og við 
erum að tala um það að lögreglu-
stjórar fari eingöngu með lög-
reglustjórnina en ekki önnur 
verkefni, þá verður lögreglan í 

landinu virk sem ein heild. Þessi 
skref hafa verið stigin á undan-
förnum árum þannig að mér 
finnst eðlilegt að halda áfram á 
þessari braut, það er að aðgreina 
lögreglustjórnina frá öðrum 
verkefnum. Lögreglustjórum 
hefur fækkað úr 26 í fimmtán á 
sama tíma og fyrrnefndar breyt-
ingar hafa verið innleiddar. Þetta 
er þróun sem við höfum verið að 
sjá hér á landi og erlendis. Lög-
reglan virki sem ein heild og njóti 
stærðar sinnar í verkum sínum.“

Haraldur segir jafnframt að 
breytingar sem orðið hafa á lög-
gæslustörfum í landinu, meðal 
annars með fækkun lögreglu-
embætta og samþættingu verk-
efna, hafi aukið skilvirkni og 
samstarf lögreglu um allt land.

Margir þeirra sem sinna lög-
gæslustörfum á Suðurnesjum, 

sem Fréttablaðið ræddi við í gær, 
segja það skjóta skökku við að 
fjölgað sé í sérsveit ríkislögreglu-
stjóra á sama tíma og lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suður-
nesjum séu „fjársvelta“ eins og 
einn starfsmanna tók til orða. 

Haraldur segir þessa umræðu 
vera á villigötum. „Ég verð nú 
alltaf svolítið undrandi þegar 
þessa umræðu ber á góma. Það er 
nokkuð síðan tilkynnt var um að 
sérsveitarmönnum yrði fjölgað 
upp í 52 í nokkrum skrefum. Það 
ferli er í gangi núna. Það sem 
kom fram í þessari viku var að 
það stæði til að fjölga úr 42 mönn-
um í 48. Þetta er eðlileg fram-
fylgd á áætlun sem liggur fyrir,“ 
segir Haraldur.

Hann segir að embætti ríkis-
lögreglustjóra fái auk þess fjár-
veitingu sem ætluð sé til að 
standa undir starfsemi sérsveit-
arinnar, sem vinni mikilvægt 
starf í þágu löggæslu í landinu 
öllu. „Það má ekki gleyma því að 
sérsveitin heyrir undir embætti 
ríkislögreglustjóra. Það embætti 
hefur fjárveitingar til þess að 
manna sérsveitina á landsvísu og 
sérsveitin þjónar öllu landinu. 
Sérsveitin er til aðstoðar lög-
reglustjórum í landinu, bæði við 
dagleg störf og svo önnur krefj-
andi verkefni. Það hefur sýnt sig 
að það er full þörf á því að lög-
reglan sé tilbúin til þess að takast 
á við ný vandamál, meðal annars 
þau sem tengjast skipulagðri 
glæpastarfsemi.“ 

Ekki hnökralaust
Breytingarnar sem innleiddar 
voru á löggæslustörfum áramót-
in 2006/2007, meðal annars með 
fækkun lögreglustjóraembætta, 
hafa að sögn Haraldar gengið vel. 
Þær hafa þó ekki verið innleidd-
ar hnökralaust. Meðal annars 
hafa lögreglumenn kvartað 
undan auknu álagi. Einnig hafa 
margir reyndir lögreglumenn 
horfið frá störfum sínum vegna 
lágra launa.

Haraldur segir Alþingi hafa 
eflt löggæslu á undanförnum 
árum en þó megi vitaskuld alltaf 
gera betur. „Þegar verið að breyta 
rótgrónu fyrirkomulagi eins og 
hefur verið í kringum lögregluna 
í landinu þá gerist það ekki á 
einni nóttu. Það er verkefni sem 
tekur mörg ár. Það er þróun sem 
þarf að eiga sér stað og það er 
vissulega þannig að það gengur 
ekki allt hnökralaust. Heildará-
hrif breytinganna sýna að þær 
hafa átt rétt á sér og að við eigum 
að halda áfram á þessari braut. 
Ég hef ekki fundið annað en að 
ríkisstjórn og Alþingi sýni lög-
reglunni, og hennar góðu verk-
um, stuðning. Fjárveitingar til 
hennar hafa ekki verið skornar 
niður heldur þvert á móti auknar. 
Það er líka svo að Alþingi er að 
styrkja löggæslu landsins í heild, 
til dæmis með eflingu Landhelgis-
gæslunnar.“ magnush@frettabladid.is

Segir breytingarnar 
skref í rétta átt

„Rökin fyrir breytingun-
um eru alveg skýr; hag-
ræðing, bætt stjórnsýsla 
og skýr ábyrgð.“

Þetta segir Björn 
Bjarnason, dóms- og 
kirkjumálaráðherra, á 
netsíðu ráðuneytisins 
sem svar við spurn-
ingum fjölmiðla um 
skipulagsbreytingar á 
embætti lögreglustjór-
ans á Suðurnesjum.

„Undanfarin ár hefur rekst-
ur embættisins farið fram úr 
fjárheimildum og með þessum 
aðgerðum er verið að leggja 
traustari grunn að skilvirkari 
stjórnsýslu og betra rekstrar-
umhverfi. Það að lögreglu- og 
tollstjórinn á Suðurnesjum hafi 
haft á einni hendi lög-, öryggis- 
og tollgæslumál er arfur frá þeim 
tíma er utanríkisráðuneytið fór 
með yfirstjórn mála á Keflavíkur-
flugvelli fyrir hönd allra ráðuneyta 
meðan á dvöl varnarliðsins stóð. 
Með breytingunni er verið að færa 
stjórnsýslulega skipan mála í það 
horf sem almennt er í landinu.“

Ráðherra segir skipulagsbreyt-
ingarnar miða að því að saman 
fari stjórnsýsluleg og rekstrarleg 
ábyrgð og séu þær ekki settar 

fram í sparnaðarskyni. 
Þær miðist að því að færa 
verkefnin undir forsjá þess 
ráðuneytis sem beri ábyrgð 
á hverjum málaflokki; 
tollgæslan heyri undir 
fjármálaráðuneytið, öryggis-
mál séu á forræði sam-
gönguráðuneytis og lög-
gæsla og landamæragæsla 
áfram á forræði dóms- og 
kirkjumálaráðherra.

„Breytingarnar munu ekki hafa 
í för með sér minni samvinnu lög-
reglu, landamæragæslu, tollgæslu 
og öryggisgæslu á Keflavíkurflug-
velli og eiga því á engan hátt að 
draga úr þeim árangri sem náðst 
hefur,“ segir enn fremur. „Hér eftir 
sem hingað til munu tollverðir, 
lögreglumenn og öryggisverðir 
ákveða og skipuleggja samstarfið 
sín á milli þannig að það verði 
sem árangursríkast. Markmiðið 
er að styrkja hverja einingu en 
um leið að halda í heiðri og efla 
samstarfið á milli þeirra.

Tekið skal sérstaklega fram að 
ekki stendur til að færa landa-
mæragæslu frá lögreglustjóra-
embættinu.“

Ráðuneytinu hefur ekki borist 
uppsögn frá Jóhanni R. Benedikts-
syni.“ - jss

Rökin eru alveg skýr

BJÖRN BJARNASON 

FUNDAÐ UM STÖÐUNA Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, sést 
hér ræða stöðuna við starfsmenn sína. Þungt hljóð var í mönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VF

Boðaðar skipulagsbreytingar á 
embætti lögreglustjórans á Suð-
urnesjum fela í sér að yfirstjórn 
löggæslu, tollgæslu og öryggis-
mála verður ekki öll í höndum 
þess embættis. Tollgæsluverkefnin 
verða færð undir fjármálaráðu-
neytið og öryggisgæslan undir 
samgönguráðuneytið. Löggæsla 
og landamæragæsla verður áfram 
hjá embætti lögreglustjórans, 
undir dóms- og kirkjumálaráðu-
neyti. - jss

BOÐAÐAR SKIPU-
LAGSBREYTINGAR
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Stofa 101 – 1. HÆÐ 
A-HÚS                            

12:00 ÍÞRÓTTAFRÆÐI 

12:30 VIÐSKIPTAFRÆÐI

13:00 LÖGFRÆÐI

13:30 KENNSLUFRÆÐI

14:30 TÖLVUNARFRÆÐIDEILD
 • Hugbúnaðarverkfræði
 • Kerfisfræði
 • Tölvunarfræði

15:00 STÆRÐFRÆÐI 

Stofa 231 – 2. HÆÐ B-HÚS

13:00 FRUMGREINAR
 
13:30 IÐNFRÆÐI 
 • Byggingarfræði
 • Byggingariðnfræði
 • Rafiðnfræði
 • Rekstrariðnfræði
 • Véliðnfræði

14:30 VERKFRÆÐI
 • Fjármálaverkfræði
 • Hátækniverkfræði
 • Heilbrigðisverkfræði
 • Rekstrarverkfræði

15:00 TÆKNIFRÆÐI
 • Byggingartæknifræði
 • Rafmagnstæknifræði
 • Vél-og orkutæknifræði

Stofa 302 – 3. HÆÐ A-HÚS
> Meistaranám <

12:00 STÆRÐFRÆÐI FYRIR KENNARA

12:30 TÖLVUNARFRÆÐI
 • Hugbúnaðarverkfræði
 • Máltækni
 • Tölvunarfræði

13:00 MBA/AMP 

13:30 MSc Í VIÐSKIPTADEILD
 • Alþjóðaviðskipti
 • Fjármál
 • Reikningshald og endurskoðun

14:30 LÖGFRÆÐI

15:00 LÝÐHEILSUFRÆÐI
 • MPH
 • MPH Executive

15:30 VERKFRÆÐI
 • Byggingarverkfræði
 • Fjármálaverkfræði
 • Hátækniverkfræði
 • Heilbrigðisverkfræði
  /Heilbrigðisvísindi
 • Rekstrarverkfræði
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www.sminor.is

Eldunartæki,
kælitæki,

og uppþvottavél
í eldhúsið þitt.

Sannarlega
góð hugmynd!

Eldunartæki,
kælitæki,

A
T

A
R

N
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Þú slærð í gegn
með Siemens

NEYTENDUR Óbreytt verð verður á 
öllum vörum IKEA næstu 
mánuði. Samkvæmt fréttatil-
kynningu hefur uppgefið verð í 
vörulista fyrirtækisins verið í 
gildi síðan í ágúst og mun það 
gilda áfram til 15. ágúst næst-
komandi.

Í tilkynningunni segir að hún 
hafi verið send í tilefni af 
fréttaflutningi undanfarinna 
daga um verðhækkanir á 
innfluttum vörum eins og 
húsgögnum og raftækjum vegna 
veikingar íslensku krónunnar. 
IKEA muni standa við uppgefið 
verð eins og það er auglýst í 
IKEA-bæklingnum. - sþs

Ekki hækka allir vegna gengis:

Óbreytt verð í 
verslun IKEA 

ÁSTRALÍA, AP Jose Ramos-Horta, 
forseti Austur-Tímor, sakaði í gær 
Sameinuðu þjóðirnar um að hafa 
spillt tækifæri 
til að ná 
uppreisnar-
mönnunum sem 
reyndu að ráða 
hann af dögum í 
síðasta mánuði. 

Fulltrúar 
ástralskra 
yfirvalda vörðu 
gerðir friðar-
gæsluliðsins á 
Austur-Tímor, sem þar er í umboði 
SÞ. Eftir skotárásina hefði Ramos-
Horta ekki verið í neinu ástandi til 
að meta aðstæður.

Ramos-Horta er á batavegi í 
áströlsku borginni Darwin, en 
honum var vart hugað líf eftir að 
hann var skotinn í kviðinn í 
fyrirsát uppreisnarhermanna.   - aa

Forseti Austur-Tímor: 

Sakar gæslulið 
um handvömm

JOSE RAMOS-
HORTA

UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra og 
Christopher Sincklair, utanríkis-

ráðherra 
Barbados, 
undirrituðu 
viljayfirlýsingu 
um samstarf á 
tæknisviði á 
ráðstefnu um 
þróunarsam-
vinnu á 
Barbados í 
vikunni.

Líklegast er 
að samstarfið verði á sviði 
sjávarútvegs, segir Urður 
Gunnarsdóttir, fjölmiðlafulltrúi 
utanríkisráðuneytisins.

Íslensk stjórnvöld stóðu að 
ráðstefnunni ásamt stjórnvöldum 
á Barbados og deild Sameinuðu 
þjóðanna.  - bj

Ráðstefna á Barbados:

Undirrituðu 
viljayfirlýsingu

CHRISTOPHER 
SINCKLAIR
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 691

4.929 -1,93% Velta: 11.872 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,41 +0,82% ... Bakkavör 
40,80 +0,74% ... Eimskipafélagið 24,60 -5,02% ... Exista 10,22 
-5,46%  ... FL Group 6,25 -6,16% ... Glitnir 17,15 -2,83% ... Icelandair 
24,60 +0,00% ... Kaupþing 762,00 -2,31% ... Landsbankinn 29,35 
-1,18% ... Marel 91,20 -1,41% ... SPRON 4,27 -1,16% ... Straumur-
Burðarás 11,61 -0,43% ... Teymi 4,32 +0,94% ... Össur 92,30 -0,43%

MESTA HÆKKUN
ATLANTIC PET.  +3,18%
365  +1,55%
TEYMI  +0,94%

MESTA LÆKKUN
ICELANDIC GR.     -10,64%
FL GROUP  -6,16%
EXISTA  -5,46%
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HREYFINGAR Á GENGISVÍSITÖLU KRÓNUNNAR Í VIKUNNI
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Breytingar í 
mánuðinum

Kaupþing í stórræðum
Sjeikinn í Katar hefur fengið Kaupþing í lið með 
sér í einhverju viðamesta fasteignaverkefni sem 
í hefur verið ráðist í Miðausturlöndum. Bankinn 
veitir fjármálaráðgjöf við uppbyggingu Al Wa‘ab 
City en svo nefnist 1,25 milljóna fermetra svæði 
sem verið er að skipuleggja til uppbyggingar í 
hjarta Doha við Persaflóa. Doha er höfuðborg 
og raunar stærsta borg Katars, „sem 
er með þeim hagkerfum heims 
sem örast vaxa,“ segir í fréttaskoti 
bankans þar sem upplýst er um 
verkefnið.Í Al Wa’ab City verður að 
finna glæsihýsi (eða villur), 
raðhús, íbúðabyggingar 
og verslunarhúsnæði 
þar sem búið 
geta um 8.000 
manns.

Tækifærinu fagnað
Að uppbyggingu Al Wa’ab City stendur við-
skiptasamstæða í einkaeigu sem nefnist NBK 
& Sons Holding, en félagið býður margvíslega 
þjónustu og varning í Katar. Stjórnarformaður 
og forstjóri félagsins er Sheikh Nawaf Nass-
er Bin Khaled Al Thani, en hann er um leið 
stjórnarformaður Al Wa’ab City. Kaupþing er 
kallað til starfans vegna reynslu úr fasteigna-
geira og af fjármálaráðgjöf og starfar með 
bönkunum Amwal og HSBC í að tryggja verkefn-
inu fjármögnun. Umar Ali, forstjóri Kaupþings í 
Miðausturlöndum, er að vonum ánægður með 

verkefnið og segir starfsfólk þar himinlifandi 
með að fá tækifæri til að nýta 

sérþekkingu úr fasteigna-
geiranum og starfa um 
leið með einni af leiðandi 
viðskiptasamstæðum 

Katars.

Peningaskápurinn ...

Meira en helmingslíkur eru á 
gjaldþroti stærstu banka 
Íslands sé horft til skuldatrygg-
ingarálags þeirra, segir í frétt 
sem birtist á viðskiptafrétta-
stöðinni Bloomberg í gær. Vitn-
að er í útreikninga bandaríska 
bankans JPMorgan Chase. 

Jónas Sigurgeirsson hjá 
Kaupþingi, kveðst ekki skilja 
niðurstöðuna, grunnstærðir 
bankanna séu traustar og fjár-
mögnun góð. Í svipaðan streng 
tók William Symington hjá 
Glitni í London eftir að ekki 
náðist í Björn Richard Johans-
son, framkvæmdastjóra sam-
skiptasviðs. Talsmaður Lands-
bankans í Lundúnum neitaði að 
tjá sig við Bloomberg. 

Fréttastöðin ræðir hins vegar 
við Paal Ringholm, skuldabréfa-
greinanda hjá First Securities 
ASA í Ósló, sem telur að hér 
megi greina fyrstu merki banka-
krísu og telur „raunverulegar 
líkur“ á að einhver bankanna 
fari á hausinn. Hrakspám sem 
þessum hefur hins vegar ítrek-
að verið mótmælt af talsmönn-
um banka og helstu sérfræðing-
um viðskipta- og efnahagsmála 
hér, jafnt innlendum sem 
erlendum.

Líkur á að íslensku bankarnir 
borgi ekki af lánum sínum eru 
sagðar vera 49,3 prósent hjá 
Landsbankanum, 57 prósent 
næstu fimm ár hjá Kaupþingi 
og 58,5 prósent hjá Glitni.  - óká

Helmingslíkur á gjaldþroti
Dómsdagsspá út frá skuldatryggingarálagi bankanna.

„Hrun krónunnar síðustu tvær 
vikur eða svo á eftir að skila sér út 
í verðlagið. Verðbólguhorfur eru 
því ekki góðar,“ segir Gylfi Magnús-
son, dósent við Háskóla Íslands.

Tólf mánaða verðbólga mældist 
8,7 prósent í mars, samkvæmt 
tölum Hagstofunnar, og hefur ekki 
verið meiri frá því í janúar árið 

2002, þegar hún mældist 9,4 pró-
sent. Verðbólgan er einnig meiri 
nú en hún var í verðbólguskotinu í 
hittiðfyrra. Þá varð hún mest 8,6 
prósent í ágúst.

Verðbólga jókst um 1,49 prósent 
milli mánaða. Hagstofan segir að 
bæði bílverð og rekstrarkostnaður 
bíla hafi hækkað í verði. Einnig 

eldsneyti, húsnæði, föt og skór. 
Gylfi Magnússon segir að lækk-

un á gengi krónunnar frá í nóvem-
ber skýri væntanlega hluta af 
þessu. Um horfurnar segir hann þó 
nokkra óvissu. „Til dæmis hvort 
samdráttar fari fyrir alvöru að 
gæta, þannig að neysla, fjárfesting 
og innflutningur dragist saman, en 
það hefur ekki gerst ennþá,“ segir 
Gylfi, og bætir því við að einnig 
skipti máli hvað gerist á fasteigna-
markaði. „Fasteignaverð hefur 
lítið gefið eftir, þrátt fyrir að 
aðgengi að lánsfé fyrir kaupendur 
sé miklu verra en áður og vaxta-
kjörin afleit. Lækkun á fasteigna-
verði myndi vinna gegn verðbólgu, 
eins og hún er mæld.“ Gylfi segir 
að stýrivaxtahækkun Seðlabank-
ans á dögunum og aðrar aðgerðir 
bankans virðist hafa einhver áhrif 
á gengi krónunnar, að minnsta 
kosti til skamms tíma, en hann vill 
ekki meta hversu langvarandi þau 
áhrif verði.  - ikh

Meiri verðbólga fram undan

MESTA VERÐBÓLGA Í SEX ÁR Verðbólgan hefur ekki mælst svo mikil síðan í janúar 
2002. Hún hefur frá árinu 2001 yfirleitt verið yfir 2,5 prósenta verðbólgumarkmiði 
Seðlabankans. 

„Stemningin er léleg á hlutabréfa-
markaði,“ að sögn Grétars Más 
Axelssonar, sérfræðings hjá grein-
ingardeild Glitnis.  

Skuldatryggingarálag á Kaup-
þing og Glitni fór í gær í rúma 
þúsund punkta en Landsbankans í 
750. Til samanburðar var álagið á 
bandaríska fjárfestingarbankann 
Bear Stearns um 200 punktum 
lægra um það leyti sem banda-
ríski seðlabankinn forðaði honum 
frá gjaldþroti á dögunum.

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,89 
prósent í gær eftir nokkra upp-
sveiflu í vikubyrjun í kjölfar 
snarprar stýrivaxtahækkunar 
Seðla bankans á þriðjudag sem 
keyrði vaxtastig upp í fimmtán 
prósent. 

Fall krónunnar í gærmorgun og 
miklar sveiflur á gengisvísitöl-
unni innan dags í gær skýra niður-
sveiflu á hlutabréfamarkaði að 
nokkru leyti. Vísitala krónunnar 

snerti hæst 158,5 stig í gær, rúmu 
stigi yfir hæsta gengi krónunnar 
síðustu daga fyrir páska þegar til-
efni þótti til aðgerða. 

Talsverðar sveiflur voru sömu-
leiðis á öðrum hávaxtamyntum í 
gær, svo sem á tyrknesku lírunni. 
Gengi evru fór hæst í 123,6 krónur 
og hafði hún aldrei verið dýrari. 

Velta með hlutabréf var að sama 
skapi með dræmasta móti og 
skýrir það sveiflur að öðru leyti. 

Viðmælendur Fréttablaðsins 
segja stýrivaxtahækkun Seðla-
bankans á þriðjudag hafa skilað 
takmörkuðum árangri hvað krón-
una varði. Mikilvægara sé að auka 
erlent lausafé í umferð, svo sem 
með gjaldeyrisskiptasamningi 
Seðlabankans við erlenda banka. 
Til slíkra ráða hafi seðlabankar 
stærstu iðnríkja heims gripið. 
Gangi það eftir megi reikna með 
að krónan gangi til baka að ein-
hverju leyti. jonab@frettabladid.is

Engin stemning 
á markaðnum
Gengisvísitala krónunnar náði hæstu hæðum í gær. 
Nauðsynlegt að Seðlabankinn geri gjaldeyrisskipta-
samninga við erlenda banka til að styðja við krónuna.

„Senn verður tímabært að gera 
fræðilega úttekt á þessu viðfangs-
efni í góðu samstarfi við Seðla-
bankann, því það er nauðsynlegt að 
svara þeim spurningum sem upp 
hafa komið, meta reynslu af fram-
kvæmd seðlabankalaganna frá 
2001 og hvort allar þær viðmiðanir 
sem stuðst er við séu þær heppi-
legustu til framtíðar litið,“ sagði 
Geir H. Haarde forsætisráðherra í 
ræðu sinni á ársfundi Seðlabank-
ans í gær. Til verksins þyrfti að fá 
hæfustu sérfræðinga.

Geir sagðist ekki vera að gagn-
rýna peningamálastefnuna heldur 
sýna viðleitni til þess að Seðlabank-
anum yrði betur gert kleift að 
rækja skyldur sínar. - ikh

Endurskoðun 
peningastefnu
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... í þína þágu

VIP maxi bleiur 8-19 kg
50 stk. í pakka

VIP Junior bleiur 
11-25 kg 40 stk. í pakka 

VIP midi bleiur 5-9 kg 
60 stk. í pakka

VIP mini bleiur 3-6 kg
70 stk. í pakka

Rakadrægar og mjúkar bleiur fyrir bæði kynin.  Mikið magn fyrir lítið verð.

689kr.

pk.

VIP bleiur í öllum 

stærðum, aðeins : 

…bleiurnar í Krónunni

10 kr. stk 11 kr. stk
14 kr. stk 17 kr. stk

ÓDÝRUSTU
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UMRÆÐAN 
Fiskveiðistjórnun

Við Íslendingar höfum skuldbundið 
okkur til að virða mannréttindasátt-

mála Sameinuðu þjóðanna og gegnum 
tíðina staðið dyggan vörð um gagnkvæma 
virðingu þjóða fyrir mannréttindum.

Þegar hins vegar kemur að því að við 
fáum athugasemdir við framkvæmd mála 
í eigin landi, í þessu tilviki úthlutun 
veiðiheimilda til handa aðilum í fiskveiði-
stjórnunarkerfinu, virðist ganga seint og 
illa að taka á málum.

Niðurstaða Mannréttindanefndarinnar í máli 
tveggja sjómanna er áfellisdómur yfir aðferðum 
stjórnvalda hér á landi, sem bregðast þarf við með 
nauðsynlegum úrbótum á kerfinu. 

Við getum ekki ferðast um víðan völl og gagn-
rýnt aðrar þjóðir meðan við tökum ekki á málum í 
eigin landi. Í ljósi þess eru ferðalög ráðamanna nú 
undir þessum kringumstæðum sérkennileg þar 
sem unnið er að því að tryggja Íslendingum sæti í 
Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.

Við í Frjálslynda flokknum höfum gagnrýnt 

fiskveiðistjórnarkerfið frá upphafi og 
meðal annars bent á þá leið að bjóða upp 
aflaheimildir á markaði þannig að 
jafnræðis væri gætt í þessu sambandi. 

Við höfum einnig flutt frumvarp þess 
efnis að heimila minnstu bátunum frelsi 
til veiða að ákveðnu marki með handfær-
um, sem gert hefði ákveðna aðkomu 
mögulega. Lögin um fiskveiðistjórn eru 
barn síns tíma og löngu tími til kominn að 
fara í heildarendurskoðun með þjóðar-
hagsmuni að leiðarljósi, allt frá veiðiráð-
gjöf til kerfisskipulagsins. Núverandi 
ríkisstjórn hefur ekki frekar en sú fyrri 

staðið vaktina varðandi endurskoðun þrátt fyrir 
endalausa ágalla þessa skipulags sem dunið hafa 
yfir í áraraðir.

Brottkast fiskjar, hrun sjávarbyggða með 
tilfærslu aflaheimilda millum aðila og skortur á 
vitneskju um fiskistofnana kringum landið getur 
ekki talist okkur sæmandi sem fiskveiðiþjóð.

Hér með er skorað á núverandi ríkisstjórn að 
taka nú þegar til við endurskoðun í þessu sam-
bandi.

Höfundur er þingmaður Frjálslynda flokksins. 

Virðing grundvallarmannréttinda 

GRÉTAR MAR 
JÓNSSON

Krónan hrundi fyrir páska og 
daginn eftir skipaði kaup-

maður í Kringlunni búðarkrökk-
um sínum að hækka allar vörur 
um tvö þúsund kall. Siðlaust og 
ólöglegt en gert án aðfinnslu. 
Mjólkin hækkar um 14% eftir 
helgi. Bensínverðið er komið 
upp úr tankinum. Verðbólgan er 
komin af stað svo um munar. Allt 
að fara til fjandans.

Um árabil höfum við mátt 
hlusta á yfirmenn Seðlabankans 
skýra síhækkandi stýrivexti með 
þeim rökum að hemja verði 
verðbólgu. Á netinu rakst ég á 
línurit sem sýnir að verðbólgan 
hefur elt þá sömu vexti af stakri 
samviskusemi. Þegar grafið er 
skoðað er engu líkara en að 
stýrivextirnir séu sú gulrót sem 
verðbólguasninn eltir. Og nú 
þegar asninn náði næstum því að 
bíta í gulrótarendann var honum 
snarhendis sveiflað enn hærra. 
Enn eru stýrivextir hækkaðir til 
að hemja verðbólgu og halda 
krónunni á floti. Samt tekst 
hvorugt. Hvers vegna? Vegna 
þess að Seðlabankastjórar ráða 
hvorki við krónu né verðbólgu. 
Þeir hafa engin völd.

Handan hólsins 
En ríkisstjórnin situr þolinmóð 
handan hólsins og hlustar af 
andakt á ræður rökþrota manna 
og stillir sér svo upp við hljóð-
nema til að styðja ráðalaus rök. 
Þau geta víst ekki annað. Hvers 
vegna? Vegna þess að ríkis-
stjórnin ræður ekki yfir Seðla-
bankanum sem ræður hvorki við 
krónu né verðbólgu. Hún hefur 
engin völd. 

Í Helguvík var tekin fyrsta 
skóflustunga að nýju álveri, 
þrátt fyrir mótmæli umhverfis-
ráðherra og afskiptaleysi 
iðnaðarráðherra. Nýtt álver er 
mætt á staðinn, óháð öllum 
losunarheimildum, þenslu-
áhrifum og orkuöflunarkröfum. 
Bara af því að bæjarstjórinn í 

Reykjanesbæ er duglegur 
maður. Hvers vegna getur þetta 
gerst? Vegna þess að umhverfis- 
og iðnaðarráðherra ráða ekki 
lengur hvort eða hvar næsta 
álver á að rísa. Þeir hafa engin 
völd.

Í borgarstjórastólnum situr 
maður sem enginn vill sjá þar. 
Þess vegna lætur hann helst ekki 
sjá sig. Lætur lítið fyrir sér fara. 
Af tillitssemi við hann sjálfan er 
andlit hans jafnvel hulið í þeim 
fáu spaugstofusketsum sem 
hann hefur getið af sér. Á meðan 
er miðbærinn að breytast í 
gettóskreytta gámabyggð, 
landsbyggðin hrópar á sam-
göngumiðstöð og meirihluta-
félagar hans stíga inn og út úr 
léttlestinni sem kannski á 
hugsanlega að fara að skoða. 
Borgarkerfið sjálft er óðum að 
breytast í veggjakrotaða 
eyðibyggð þar sem embættis-
menn sjást skvetta úr koppum 
örvæntingar sinnar af og til ofan 
í óskoðaða málefnagrunna. 
Hvers vegna allt stopp? Vegna 
þess að borgarstjórinn sést ekki. 
Og hefur því engin völd. 

Engin völd 
Við hlið hans situr Vilhjálmur 
valdaræningi og lætur jafn lítið 
fyrir sér fara. Hann veit jafn vel 
og borgarstjóri að enginn vill 
hann áfram í borgarstjórn, ekki 
einu sinni hans eigin liðsmenn. 
Af og til trommar hann þó upp 

og reynir að sýnast hafa áhrif. 
En allir vita að hann hefur þau 
ekki. Vegna þess að allir eru að 
bíða eftir að hann hætti. Villi er 
maður í biðstöðu. Og hefur því 
engin völd. 

Bið hans mætti stytta for-
maður hans og foringi. Og vera 
búinn að losa flokk og borg við 
þann vanda sem maðurinn er. En 
það gerist ekki. Hvers vegna? 
Vegna þess að formaður Sjálf-
stæðisflokksins hefur engin 
völd.

Uppi á Mogga fagnar Hádegis-
móri sjötugsafmæli sínu með 
lestri greinar eftir skjaldbróður 
sinn úr Skeggjabekk sem hann 
heldur að muni auka sinn 
minnkaða hróður. En fólk veit 
sem er að hylling okkar mesta 
framfaramanns á afturhaldi 
tímans, KGB-manninum sem 
nýverið missti leyndóminn, er 
einungis tilkomin fyrir þá 
hvimleiðu venju landans að sitja 
í menntaskóla fram á fremsta 
kirkjubekk. En hvers vegna fær 
afmælisbarnið að sitja fram yfir 
aldur sinn tapandi tíu áskrifend-
um og tveimur milljónum króna 
á dag? Vegna þess að sá sem 
reddar þeim peningum hefur 
engin völd.

Niðrí Skaftahlíð situr svo 
þögull þorlaus steinn og skrifar 
leiðara í boði Baugsfeðga, 
hafandi nýsvikið þá með 
orðhengilshætti í þeirra eigin 
blaði, á meðan lesendur velta því 
fyrir sér hvernig í veröldinni 
það gat gerst að „Baugsmiðill-
inn“ fékk yfir sig Moggaritstjóra 
af gamla skólanum sem skipar 
starfsmönnum sínum að eyða 
öllu því sem í kynni að leynast 
frétt á meðan hann situr á þeirri 
stærstu sjálfur. Hvers vegna 
fær ritstjórinn að sitja áfram? 
Vegna þess að feðgarnir þora 
ekki að sýna sitt eigandavald. 
Þeir hafa engin völd.  

Góðir hálsar. Þannig er staðan 
á Íslandi í dag. Valdið er laust.

Valdið er laust 

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Ráð og ráðleysi 

Herferðin gegn Jóa Ben 
Magnús Stefánsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, fjallar um 
boðuð starfslok Jóhanns R. Bene-
diktssonar, lögreglustjóra á Suður-
nesjum, á heimasíðu sinni. Segir 
hann marga hafa velt fyrir sér hvort 
dómsmálaráðuneytið og ríkislög-
reglustjóri hafi verið í 
beinni herferð til að 
veikja stöðu Jóhanns 
og jafnvel losna við 
hann úr starfi. „Það 
hefur jafnvel verið nefnt 
að ríkislögreglustjórinn 
þoli ekki velgengni 
Jóhanns og sé illa 
haldinn af afbrýði-
semi út í hann,“ 
segir Magnús. 

Stór orð
Hafi vangaveltur Árna Mathiesen um 
óhlutdrægni umboðsmanns Alþingis 
verið ósæmileg á einhvern máta 
hljóta þessi orð Magnúsar um Harald 
Johannessen ríkislögreglustjóra að 
teljast skoðunar verð. Reyndar eru 
þau í umbúðum, ólíkt orðum Árna, 
en ekki verður betur séð en að 
Magnús gangi býsna langt í að 
segja Harald haldinn óeðlilegum 
hvötum og að hann hafi beitt 
óeðlilegum meðölum til að bola 

Jóhanni úr starfi.

Endurtekið efni
Eftir átta ár í land-
búnaðarráðu-
neytinu hefur 
Guðni Ágústs-

son, formaður Framsóknarflokksins, 
markað sér nýja stöðu í stjórnmál-
unum. Hann er ötull gagnrýnandi 
ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum 
og hefur oftsinnis gefið henni ráð og 
boðið upp á samstarf. Þó að boðum 
Guðna hafi ekki beinlínis verið hafn-
að hafa ráðherrar tekið tilboðunum 

heldur fálega. Enn reynir á 
þetta á mánudag þegar enn 
ein utandagskrárumræðan 
um efnahagsmál að ósk 
Guðna fer fram. Eflaust 
mun hann rétta stjórninni 
hjálparhönd sem eflaust 

verður slegið á, eins og 
venjulega.

bjorn@frettabladid.is

E
ining hefur ríkt í samfélaginu um að mark sé tekið á 
áliti umboðsmanns Alþingis. Virðing hefur verið borin 
fyrir embættinu og þeim verkum sem þar eru unnin.

Þetta þýðir ekki að verk umboðsmanns Alþingis séu 
hafin yfir gagnrýni fremur en önnur mannanna verk. 

Ljóst er þó að gera verður þá kröfu að gagnrýni á störf þessa 
mikilvæga embættis sé á traustum rökum reist.

Þetta á hins vegar ekki við um gagnrýni þá sem fram kemur 
í svari Árna Mathiesen, setts dómsmálaráðherra við veitingu 
embættis dómara við Héraðsdóm Norðurlands og Austurlands, 
við spurningum umboðsmanns Alþingis um veitingu dómara-
embættisins. 

Árni heldur fram í svari sínu að spurningar umboðsmanns 
byggi á fyrirframgefnum hugmyndum og því muni svör ráð-
herra hafa takmarkaða þýðingu þegar umboðsmaður leysir úr 
málinu. 

Spurningar umboðsmanns eru vissulega nákvæmar og settar 
fram með beinskeyttum hætti, augljóslega með það að markmiði 
að fá greinargóð og nákvæm svör, enda vísasta leiðin til að fá 
fram sem nákvæmust svör að spyrja skýrt. Þessa aðferð nota 
til dæmis dómarar sem iðulega spyrja málflutningsmenn í dóm-
sal afar beittra spurninga einmitt í þessu skyni, að fá fram skýr 
svör. Sú gagnrýni hefur þó ekki verið sett fram að spurningar 
dómaranna mótist af fyrirframgefnum hugmyndum þeirra um 
viðfangsefnið og að svör málflutningsmannanna hafi þess vegna 
takmarkaða þýðingu þegar dómur er kveðinn upp. 

Gagnrýni á viðbrögð Árna Mathiesen við spurningum umboðs-
manns Alþingis snúast ekki um málfrelsi ráðherrans, eins og 
hann hefur haldið fram. Gagnrýnin snýst um það að ráðherra 
veitist í svarinu að umboðsmanni og störfum hans án þess að 
honum takist að færa fyrir því haldbær rök. Frá þessu kemst 
ráðherrann ekki og situr því uppi með þá skömm að hafa þyrlað 
upp moldviðri með það að markmiði að leitast við að draga úr 
vægi álits umboðsmanns um veitingu embættis dómara við Hér-
aðsdóm Norðurlands og Austurlands. 

Í fréttatilkynningu sem Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, 
sendi frá sér í gær lýsir hann fullu trausti á umboðsmann Alþing-
is og störf hans. Að mati Sturlu er aðalatriði málsins að „umboðs-
maður Alþingis fái starfsfrið til að ljúka athugun sinni á því máli, 
sem til hans hefur verið vísað, og geti gefið álit sitt á því, eins og 
lög segja til um“. Taka má undir orð forseta Alþingis.

Ólíklegt er því að ráðherranum verði kápan úr því klæðinu að 
veikja álit umboðsmanns Alþingis með því að draga með þessum 
hætti í efa hlutleysi hans.

Eftir stendur þá að settur dómsmálaráðherra veitti á jólaföst-
unni síðustu embætti dómara við Héraðsdóm Norðurlands og 
Austurlands þvert gegn áliti fagnefndar, án þess að færa fyrir 
því rök sem halda. Moldviðri ráðherra nú breytir engu þar um.

Árna Mathiesen í slag við 
umboðsmann Alþingis.

Rök ráðherra 
halda ekki

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR



30%
afsláttur

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 27. mars til 30. mars eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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Goða ungnautahakk
998 kr/kg. áður 1.425 kr/kg.

Danskar kjúklingabringur
899 kr/kg.Hatting

DVD - American Gangster 
Komin í verslanir Nettó

Hvergi lægra verð!

Ísfugl kjúklingur
479 kr/kg. áður 740 kr/kg.

Kryddaður lambahryggur
1.698 kr/kg.

Chicago Town þunn osta pizza og pepperoni pizza

279 kr/stk.
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H
ann vinnur 
mjög 
mikið, en 
utan 
vinnunnar 

hefur hann áhuga á 
flestum hlutum,“ segir 
Ragnhildur Pála 
Ófeigsdóttir um 
eiginmanninn Vilhjálm 
Egilsson, framkvæmda-
stjóra Samtaka atvinnu-
lífsins. Vilhjálmur hefur 
vakið athygli fyrir vinnu 
sína hjá Samtökum 
atvinnulífsins að 
undanförnu, bæði vegna 
gerðar nýrra kjarasamn-
inga í síðasta mánuði og 
ekki síður fyrir gagn-
rýni á peningamála-
stefnu Seðlabanka 
Íslands. 

Viðmælendur 
Fréttablaðsins voru 
sammála um að Vil-
hjálmur væri með 
greindustu mönnum og 
hefði gott lag á mann-
legum samskiptum. 
„Villi er þannig að hann 
getur átt samskipti við 
alla,“ segir Þór Whiteh-
ead, sagnfræðingur og 
vinur Vilhjálms til 
fjölda ára. „Hann gerir 
engan mannamun. Það 
er ekki til í honum neinn 
hroki eða gorgeir. Hann 
er svo hreinn og beinn 
alltaf, og laus við allt 
undirferli,“ segir Þór. 

„Hann er fljótur að 
átta sig á aðalatriðum 
máls og fljótur að koma 
hugsunum sínum í orð. 
Þess vegna er hann líka 
mjög góður í að leysa 
vandamál, einfaldlega af 
því að hann er fljótur að 
setja sig inn í málin og 
finna sameiginlegan 
flöt,“ segir Birgir 
Ármannsson, vinur og 
fyrrverandi samstarfs-
félagi Vilhjálms. Hann 
segir að fyrst og fremst 
sé Vilhjálmur vinnusam-
ur og afkastamikill, vilji 
nýta tíma sinn vel og 
komist yfir að gera 
meira en flestir aðrir. 

„Það er synd og 
skömm að hann hafi 
aldrei fengið ráðherra-
stól því ég þekki fáa 
menn sem hefðu verið 
jafn vel til þess fallnir 
og hann,“ segir Þór. Þó 
að honum þyki missir að 
Vilhjálmi úr stjórnmál-
um segir Þór það vera 
gott að Vilhjálmur 
skyldi hefja störf hjá 
Samtökum atvinnulífs-
ins. „Ég held að hann 
hafi verið réttur maður 
á réttum stað og það sé 
alveg sérstök gæfa fyrir 
samfélagið að hafa hann 
á þessum stað.“ Að sögn 
Þórs gefst Vilhjálmur 
aldrei upp þótt á móti 
blási. „Hann er fæddur 
bjartsýnismaður, 
raunsær bjartsýnis-
maður.“

Vilhjálmur þykir 
einnig skemmtilegur og 
fjölhæfur. „Hann hefur 
prýðilegan húmor og er 
sannur Skagfirðingur 
því hann kann að 

skemmta sér vel,“ 
segir Þór. „Hann er 
léttur og þægilegur í 
umgengni, og er 
alveg í essinu sínu 
þegar menn koma 
saman til að skemmta 
sér og syngja eða 
annað,“ segir Birgir. 
Vilhjálmur hefur 
mikinn áhuga á 
tónlist. Þá er tónlist 
Bítlanna og Rolling 
Stones sérstaklega 
nefnd, auk annarrar 
tónlistar frá þeim 
tíma. „Hann kann alla 
texta og nýtur sín 
best þegar hann 
hefur forsöng í 
einhverju Rolling 
Stones-lagi,“ segir 
Birgir. Hann þykir þó 
ekki alveg eins 
lagviss og hann er 
góður með texta, en 
viðmælendur eru 
sammála um að 
söngurinn komi frá 
hjartanu. 

„Vilhjálmur er 
fjölhæfur og fylgist 
vel með öllu í 
kringum sig. Hann 
les mikið og er fróður 
um marga hluti, til 
dæmis á sviði 
menningar og lista. 
Menn gleyma því oft 
að hann var formaður 
stjórnar Kvikmynda-
sjóðs í mörg ár. Þar 
kom fram einlægur 
áhugi hans á menn-
ingarlífinu,“ segir 
Birgir. Þá nefnir 
Ragnhildur kona 
Vilhjálms að hann sé í 
fótbolta og fylgist vel 
með og hafi mikinn 
áhuga á íþróttum. 

„Við höfum líka 
mjög gaman af því að 
ferðast. Við erum svo 
heppin að okkur 
hefur oft tekist að 
gera skemmtilega 
hluti, fara á skemmti-
lega staði og prófa 
eitthvað nýtt. 
Vilhjálmur er mjög 
opinn fyrir því að 
prófa, læra og kynna 
sér nýja hluti,“ segir 
Ragnhildur og bætir 
við að þau hjón séu 
nýkomin úr páskafríi 
þar sem þau keyrðu 
um Tyrkland. „Hann 
hefur mjög gaman af 
ferðalögum og er 
duglegur að kynna 
sér og lesa sér til um 
þau lönd sem hann 
heimsækir,“ segir 
Birgir. „Hann er ekki 
einn af þeim sem 
hafa látið vinnuna 
gleypa sig, þó að 
vinnutíminn hafi oft 
verið langur,“ segir 
hann. Vilhjálmur er 
líka mikill fjölskyldu-
maður og fjölskyldan 
er dugleg að fara í 
sumarbústað sinn. 
„Okkur þykir 
einfaldlega gaman að 
vera úti í náttúrunni 
og njóta kyrrðar-
stunda og góðra 
stunda með vinum og 
kunningjum.“

MAÐUR VIKUNNAR

Fjölhæfur, skarpgreindur og 
raunsær bjartsýnismaður

VILHJÁLMUR EGILSSON

ÆVIÁGRIP
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, fæddist á Sauðárkróki 18. desember 1952. Hann er 
elstur af fjórum börnum þeirra Egils Bjarnasonar ráðunauts 
og Öldu Vilhjálmsdóttur verkstjóra. Vilhjálmur ólst upp á 
Sauðárkróki en fór til Akureyrar í menntaskóla og útskrif-
aðist úr Menntaskólanum á Akureyri árið 1972. Þaðan fór 
hann í Háskóla Íslands og útskrifaðist úr viðskiptafræði árið 
1977. Hann lauk mastersnámi í hagfræði frá Háskólanum 
í Suður-Kaliforníu árið 1980 og svo doktorsprófi frá sama 
háskóla tveimur árum síðar. 

Hann giftist Ragnhildi Pálu Ófeigsdóttur skáldi árið 1974 
og eiga þau fjögur börn; Önnu Katrínu, Bjarna Jóhann, 
Ófeig Pál og Ragnhildi Öldu. 

Vilhjálmur hóf störf sem hagfræðingur Vinnuveitenda-
sambands Íslands að námi loknu. Þar starfaði hann til 
ársins 1987, en þá tók hann við starfi framkvæmdastjóra 
Verslunarráðs Íslands. Hann var þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í tólf ár, frá árinu 1991. Árið 2003 hætti Vilhjálmur 
bæði á þingi og sem framkvæmdastjóri Verslunarráðs. 
Hann var ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu árin 
2004 til 2006, en tók svo við stöðu framkvæmdastjóra hjá 
Samtökum atvinnulífsins í ársbyrjun 2006. 

Vilhjálmur hefur að auki starfað í ýmsum nefndum og 
ráðum, til dæmis í þingmannanefndum EFTA og EES, Verð-
lagsráði og í Íslensk-ameríska félaginu. Hann var formaður 
Sambands ungra sjálfstæðismanna árin 1985 til 1987 og 
formaður stjórnar Kvikmyndasjóðs í níu ár, frá 1994 til 
2003, svo fátt eitt sé nefnt.

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR
Vilhjálmur hefur, sem framkvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, verið mikið í fjölmiðlum undanfarið. Hann hefur 
verið einn harðasti gagnrýnandi peningastefnu Seðla-
bankans og sagði í síðustu viku að bankinn væri kominn í 
sjálfheldu með stefnu sína.

HVAÐ SEGIR HANN?
„Vaxtahækkunin er algjörlega í samræmi við stefnu bank-
ans en ég tel að stefnan sem slík sé röng. Ég tel að hún sé 
á algjörum villigötum og Seðlabankinn sé kominn í algjöra 
sjálfheldu með þessa vaxtastefnu sína, hann fari bara eftir 
einstefnugötu og sé að fara nokkrum skrefum lengra inn 
þessa einstefnugötu – og svo kemst hann ekkert áfram.“ 

VISSIR ÞÚ ...
Að Vilhjálmur lagði fjórum sinnum fram frumvarp á Alþingi 
þess efnis að tekinn yrði upp sumartími að evrópskum sið 
á Íslandi, og klukkan færð fram um eina klukkustund frá og 
með síðasta sunnudegi í mars og fram til síðasta sunnu-
dags í október. Þannig var talið að almenningur hefði meiri 
möguleika á því að njóta sólar og góðviðrisdaga á sumrin. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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FÖSTUDAGURINN LANGI, 21. 
MARS.

Lífshættulegt ferðalag
Kom heim í Fischerssund klukkan 
hálftvö í nótt eftir lífshættulegt 
ferðalag. 

Tvær flugferðir gengu prýðilega 
fyrir sig. Frá Prag til Kaupmanna-
hafnar með Sterling og svo kvöld-
flug með Iceland Express frá Kaup-
mannahöfn til Keflavíkur. 

Drengirnir mínir tóku vel á móti 
mér í Keflavík og mér rennur kalt 
vatn milli skinns og hörunds þegar 
ég hugsa til þess að þeir skyldu 
leggja sig í lífshættu til að taka af 
mér það ómak að ferðast með rútu-
bíl síðasta áfangann. 

Þótt varlega væri ekið var öku-
ferðin frá Keflavíkurflugvelli til 

Reykjavíkur beinlínis lífshættuleg í 
náttmyrkrinu vegna furðulegra 
umferðarhindrana og enn furðu-
legri ljósabúnaðar sem komið hefur 
verið upp á nokkrum stöðum á leið-
inni eftir að einhver verktaki fór á 
hausinn. 

LAUGARDAGUR, 22. MARS.

Um bókmenntir og 
Síams ketti
Letilíf. Lúxus og munaður. 

Fórum austur í Bolholt með við-
komu í sundlauginni á Hellu. Litla 
Sól og Andri virtust vera harla glöð 
að hafa endurheimt afa sinn. Kett-
irnir Aladín og Alíbaba sýndu mér 
hins vegar kuldalegt fálæti, enda er 
það fádæma heimskulegt að yfir-
gefa fjölskyldu og heimili vikum 
saman til að fá næði til að úthugsa 
glæpasögur um veikleika mann-
kynsins; bækur sem eru svo ómerki-
legar að bókmenntafræðingar sam-
tímans eiga varla orð til að lýsa 
fyrirlitningu sinni. Enda bara ætlað-
ar „venjulegu fólki“ eins og Shake-
speare og Hugo skrifuðu fyrir.

En svona fer fyrir þeim sem er 
heimskari en meðalgreindur Síams-
köttur.

SUNNUDAGUR, 23. MARS. PÁSKA-
DAGUR.

Í dísætri vímu

Páskar í Bolholti.
Í Bolholti höfum við þann sið að 

fela páskaegg þannig að á páska-
dagsmorgun fer smáfólkið á kreik 
og leitar að hinum földu súkkulaði-
fjársjóðum.

Síðan er etinn hafragrautur og 
fullorðna fólkið hverfur að sínum 
hugðarefnum en börnin svífa inn í 
sætindavímu.

MÁNUDAGUR, 24. MARS.

Jarðgöng eða ferjur
Það var óhugnanlegt að heyra um 

það í útvarpsfréttum að slys hefði 
orðið á Reykjanesbrautinni, einmitt 
við einhverja umferðarhindrunina 
sem skaut mér skelk í bringu þegar 
ég kom heim fyrir helgina. 

Er engin umferðarlögregla til 
lengur heldur bara öryggislögregla 
og sérsveitarmenn?

Er ekki hægt að fá einhvern 
gamal reyndan umferðarlögreglu-
þjón frá útlöndum til að segja fyrir 
um merkingar á Reykjanesbraut-
inni svo að hægt sé að komast þenn-
an þjóðveg eftir að skyggja tekur án 
þess að leggja sig í bráða lífshættu? 

ÞRIÐJUDAGUR, 25. MARS.

Um hegðunarmynstur 
ráðherra
Þegar maður kemur heim eftir að 
hafa dvalið um tíma erlendis er eðli-
legt að fólk spyrji hvernig manni lít-
ist á ástandið – rétt eins og fjarlægð-
in hafi gert manni kleift að sjá 
hlutina frá góðu sjónarhorni.

Hvaða ástand? 
Erum við að tala um þá staðreynd 

að soldið loft hefur sloppið úr efna-
hagsblöðrunni sem margir voru 
farnir að búast við að spryngi með 
miklum hvelli?

Það er engin ástæða til að hafa 
þungar áhyggjur af því þótt heil-
brigt og dugmikið fólk sem hefur 
lifað um efni fram þurfi aðeins að 
taka sig á. Hins vegar er það 
áhyggjuefni að þeir gamlingjar og 
öryrkjar sem hafa gleymst í góðær-
inu muni halda áfram að snapa gams 
meðan höfðingjarnir halda sínu 
striki við að ræða efnahagsmál yfir 
dýrum lönsum á kostnað skattgreið-
anda og glasi af Perrier.

Það fer ekki milli mála að margir 
sem kusu Samfylkinguna eru furðu 
lostnir yfir framgöngu eða öllu held-
ur framtaksleysi Samfylkingarráð-
herra. Hveitibrauðsdagarnir eru 
liðnir. Nú er búið að samþykkja að 
þeir sem ekki fengu að verða ráð-
herrar fái aðstoðarmenn í staðinn 
og þeir sem fengu að verða ráðherr-
ar eru búnir að prufukeyra ráð-
herrabílana og taka nokkra dagpen-
ingatúra á Saga Class. Og allt í góðu 
með það.

En nú spyr fólk: Hvað varð um 
heilagleika og réttláta reiði Spá-
mannsins úr Borgarnesi?

Samfylkingarfylgið kom hægt og 
bítandi úr ýmsum áttum en það 
getur horfið aftur eins og dögg fyrir 
sólu á jafnskömmum tíma og tekur 
að átta sig á því að hegðunar mynstur 
Samfylkingarráðherra er nákvæm-
lega eins og hegðunarmynstur 
Framsóknarráðherra. 

Skömm, samsekt og meðvitund 
um mannlegan breyskleika skín út 
úr hinum skynsamari andlitunum. 
Valdahroki og sjálfumgleði úr 
hinum.

Skoðanakannanir benda til þess 
að allt sé í lagi hjá fyrirtækinu, en 
þá er þess að gæta að maður getur 
gengið með lífshættulegan sjúkdóm 
án þess að fá hita.

Sjálfstæðisflokkurinn stundar 
hins vegar sinn „business as usual“, 
sín viðskipti með hefðbundnum 
hætti og ekkert nema það venjulega 
út á það að setja.

Annars hef ég ekki hundsvit á pól-

itík og áhuginn minnkar með hverju 
ári sem líður.

FIMMTUDAGUR, 27. MARS.

Lífsgæði, skyndikonur 
og skyndiráðherra 
Löggan á að fá prik fyrir að hafa 
hendur í hári hraðbankaþjófanna 
sem ætluðu úr landi með fullar tösk-
ur af íslenskum flotkrónum. 

Það hefði reyndar verið gaman að 
vera fluga á vegg og sjá þjófana 
prútta við að koma þessum gjald-
miðli í verð erlendis.

Þegar ég var að elda kvöldmatinn 
kveikti ég á útvarpinu og heyrði ein-
hvern mann vera að tala um ein-
hvern heilsuklúbb í ofboðslega lang-
dregnu viðtali. 

Nema hvað þessi maður var að 
tala um að svona heilsuklúbbur auki 
„lífsgæði“ ákaflega mikið. 

Vissulega er ég sammála því að 
heilsurækt er holl og æskileg en það 
flokkast varla undir aukin „lífs-
gæði“ þótt nýtt baðhús sé opnað ein-
hvers staðar.

Þau „lífsgæði“ sem eru raunveru-
lega eftirsóknarverð eru frjálst og 
opið lýðræðissamfélag án spillingar 
og nepotisma og miðaldamyrkurs. 
Ég geri mér grein fyrir því að þetta 
viðhorf mitt hlýtur að vera minni-
hlutasjónarmið. Annars þyrftum við 
ekki að horfa upp á „skyndidóms-
málaráðherra“ slá um sig með hroka 
og heimsku gagnvart umboðsmanni 
Alþingis. Umboðsmanni þjóðarinnar. 

Ef einhver á erfitt með að skilja 
hvað ég á við með „skyndiráðherra“ 
þá er orðið myndað á sama hátt og 
„skyndikona“.

Mig langar til að lifa í hreinu og 
ómenguðu þjóðfélagi. Og þá er ekki 
aðalatriðið hvort stundum sjáist 
hundaskítur á gangstéttum – svo 
lengi sem hann er ekki leiddur til 
hásætis. Það sem mestu máli skiptir 
er hugarfarið, andlegt hreinlæti þar 
sem athafnir og orð eiga samleið. 
Stundum kallað „heiðarleiki“. 

Mig langar að búa í þjóðfélagi þar 
sem stjórnmálamenn sýna hugsjón-
ir í verki en ekki með lýðskrumi í 
Borgarnesi; þjóðfélagi þar sem 
menn huga fyrst að því hvort náungi 
manns sé hjálparþurfi áður en farið 
er að íhuga hvernig sé hægt að 
græða á honum.

Mér þykir sjálfum leiðinlegt hvað 
ég er neikvæður, því að ég veit að ég 
má þakka fyrir að búa í samfélagi 
þar sem ég má segja mínar skoðanir 
án þess að vera fangelsaður eða 
drepinn. 

Þessar skoðanir hafa haft afger-
andi áhrif á atvinnu mína og fjár-
hagslega afkomu á ævinni en ég hef 
náð að tóra hingað til. 

Stundum finnst mér samfélagið 
fara skánandi. Stundum er erfitt að 
sjá vonarglætu. 

Jóhann Hauksson blaðamaður á 
DV spyr í mjög athyglisverðri grein 
sem hann skrifar um „skyndidóms-
málaráðherrann“: „Valdhroki eða 
heimska?“

Mín skoðun er sú að þetta sé 
nákvæmlega fiftí-fiftí. Sem er 
hættuleg blanda.

Hálft glas af spillingu fyllt upp 
með oflæti. 

Skál í botn, kæru landar!

Skál í botn, kæru landar!
Í dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um heimkomu frá útlöndum og gleðilega páska, andlegt hreinlæti og hundaskít, skyndi-
konu og skyndiráðherra. Ennfremur er auglýst eftir Spámanninum úr Borgarnesi.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar
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24  29. mars 2008  LAUGARDAGUR

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

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Sigurður A. Magnússon situr við skriftir 
þegar falast er eftir viðtali við hann. Það 
kemur ekki á óvart. Maðurinn er þekkt-
ur fyrir eljusemi enda liggja eftir hann 
84 bækur. Það gerir meira en eina bók á 
ári að jafnaði frá fæðingu því hann verð-
ur áttræður á mánudaginn og heldur 
einmitt upp á afmælið í dag milli klukk-
an 15 og 19. Teitið verður í félagsheim-
ili ÍR við Skógarsel 12 og þangað vonast 
hann eftir vinum og velunnurum.  

„Spurðu bara,“ segir hann léttur í 
máli þegar hann er beðinn að rifja upp 
leiftur úr langri ævi og er fyrst inntur 
eftir upprunanum. 

„Ég er fæddur á Kjalarnesinu þar 
sem faðir minn var í vegavinnu. Ég átti 
að fæðast í tjaldi en vegna kulda var 
móðir mín tekin í hús að Móum og þar 
fæddist ég en ólst upp í Laugarnesinu. 
Var reyndar í Pólunum eitt ár en átti 
mín bestu ár í Laugarnesinu í grennd 
við Holdsveikraspítalann. Ég var tiltölu-
lega hraustur sem barn enda mikið úti 
við, meðal annars á hestum sem pabbi 
átti. Ég mátti samt ekki lenda í geðs-
hræringu því þá fékk ég háan hita. Ef ég 
ætlaði í ferðalag og hlakkaði til þá mátti 
bóka það að ég veiktist daginn áður og 
komst ekki. Það eltist af mér sem betur 
fer. Annars hefði ég ekki getað ferðast 
eins og ég hef gert um ævina.“

Bækur Sigurðar skiptast nokkuð jafnt 
í þýðingar og frumsamið efni. Þrátt fyrir 
afköstin kveðst hann hafa byrjað seint 
að skrifa. „Ég var utanveltu við skóla-
kerfið framan af og átti fullt í fangi með 
námsbækurnar þar til eftir stúdents-
próf. Þá fór ég að þýða og skrifa frá 
eigin brjósti.“ Hvað skyldi hann vera 
með í smíðum núna? „Það er verið að 
ganga frá safni ritgerða eftir mig til 
prentunar og svo er ég í miðjum klíð-
um með tveggja binda verk sem nefn-
ist Örlagavaldar 20. aldar. Það eru ævi-
sögur 25 manna, bæði skúrka og göfug-
menna. Mússolínís, Stalíns og Maós og 
svo hinum megin Gandhis, Nehrús og 
annarra góðra manna.“

Sigurður þekkir Grikkland betur en 
Ísland að eigin sögn. „Grikkland, Ind-
land og Írland eru mín uppáhaldslönd,“ 
segir hann. „Ég hef samt búið víðar en 
það hefur aldrei hvarflað að mér að 
flytja alfarinn frá Íslandi. Hér á ég líka 
mína afkomendur, fimm börn, ellefu 
barnabörn og tvö barnabarnabörn.“ 

Sigurður er teinréttur í baki og ber 
aldurinn vel en telur samt árin áttatíu 

farin að segja til sín. „Ósæðin er eitt-
hvað að angra mig en það verður gert 
við hana þegar ég kem frá Grikklandi. 
Þangað er ég að fara í byrjun júní með 

fimmtíu manna hóp. Það er í síðasta 
sinn,“ fullyrðir hann. Bætir síðan við: 
„Ég er reyndar búinn að segja það í tíu 
ár!“ gun@frettabladid.is

SIGURÐUR A. MAGNÚSSON RITHÖFUNDUR:  FAGNAR ÁTTRÆÐISAFMÆLI

Hefur ritað rúmlega eina bók 
á ári að jafnaði frá fæðingu 

timamot@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Jónína Helga 
Guðmundsdóttir 
Austurbyggð 17, Akureyri,

lést að dvalarheimilinu Hlíð þriðjudaginn 25. mars. 
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju miðviku-
daginn 2. apríl kl. 13.30.

Guðrún Sigríður Stefánsdóttir Sigurjón Eðvaldsson
Guðmundur A. Stefánsson Anna Lilja Valdimarsdóttir
Kristín Helga Stefánsdóttir
Kolbrún Stefánsdóttir Friðrik Adolfsson 
Ómar Þór Stefánsson Hulda Vigfúsdóttir
Stefán Heimir Stefánsson Anna Halldórsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir mín og dóttir okkar,

Þóra U. Jónsdóttir
sem andaðist á heimili sínu 22. mars, verður jarðsett 
frá Neskirkju miðvikudaginn 2. apríl kl. 15.00.

Egill Þór Jóhannsson
Unnur Sveinsdóttir
Jón Þór Karlsson
og aðrir vandamenn og vinir.

Ástkær sonur minn og faðir okkar,

Vilhjálmur Rúnar 
Vilhjálmsson

lést laugardaginn 22. mars sl. Útförin fer fram frá 
Egilsstaðakirkju mánudaginn 31. mars kl. 14.00.

Fyrir hönd bræðranna og annarra aðstandenda

Oddrún Sigurðardóttir
Vilhjálmur Rúnar Vilhjálmsson
Emil Dan Vilhjálmsson

Innilegar þakkir færum við öllum sem 
sýndu okkur vináttu og hlýhug við fráfall 
ástvinar okkar, 

Peter Jones

Kærar þakkir til allra þeirra sem önnuðust hann í 
veikindunum.

Ingibjörg Margrét og fjölskylda.

Þökkum af alhug samúð og aðstoð við and-
lát og útför

Hjálmars Ágústssonar
frá Bíldudal, Hvassaleiti 58, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til Líknardeildar á Landakoti.

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

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma, 

Rósa Vilhjálmsdóttir 
frá Hesjuvöllum, áður Hamarstíg 37,  
Akureyri, 

andaðist á dvalarheimilinu Hlíð 14. mars. Hún verður 
jarðsungin frá Akureyrarkirkju mánudaginn 31. mars 
kl. 13.30.

Sigríður Höskuldsdóttir Gunnar Valdimarsson 
Anna Höskuldsdóttir Gylfi Snorrason 
Bergur Höskuldsson Sesselja Antonsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Bjarni Jónsson
frá Skeiðháholti á Skeiðum,

lést að kvöldi 27. mars.

                          Kristín Skaftadóttir
Anna Fríða Bjarnadóttir Gunnar Jónsson
Bjarni Gunnlaugur Bjarnason 
Björgvin Skafti Bjarnason Camilla Maria Fors
Jón Bjarnason Margrét Lilliendahl
                                      og börn.

ELLE MACPHERSON 
FYRIRSÆTA ER 44 ÁRA.

„Þú bætir ekki inn-
rætið með því einu að 

bæta útlitið.“

Ástralska módelið Elle 
MacPherson þykir með 
fallegri konum heims.

Þennan dag árið 1947 
hófst kröftugt Heklu-
gos rétt fyrir klukkan 
sjö að morgni. Þá hafði 
Hekla sofið þyrnirósar-
svefni í 102 ár. Var lík-
ast því sem fjallstind-
urinn lyftist að því er 
heimildir herma. Sam-
tímis kváðu við ægi-
legir dynkir sem heyrð-
ust næstum um allt 
land en nokkru áður en 
gosið hófst höfðu fund-
ist jarðskjálftakippir um 
mestallt Suðurland.

Fjallið spúði miklu magni af ösku 
og vikri yfir landið á fyrsta degi, gos-
mökkurinn náði upp í 30 kílómetra 

hæð og aska barst til 
Bretlands og jafnvel 
Finnlands. Vindátt stóð 
af norðri og varð mest 
öskufall í innri hluta 
Fljótshlíðar og í Vestur-
Eyjafjallahreppi. Sjórinn 
umhverfis Vestmanna-
eyjar varð líka biksvart-
ur af ösku og þar varð 
svo dimmt í lofti að öll 
skip sigldu með ljós-
um.

Tveir hraunstraum-
ar runnu niður fjall-
ið á fyrsta degi, annar 

norðaustan af Hekluöxl innri en hinn 
í austur frá fjallinu norðanverðu. Auk 
þess sáust eldar víðar. 

ÞETTA GERÐIST:  29. MARS 1947

Hekla vaknaði af værum blundi

ÞAULSÆTINN VIÐ TÖLVUNA Sigurður er að skrifa ævisögur bæði illmenna og góðmenna sem 
settu svip sinn á veröldina á 20. öld. MYND/GVA



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

Máltækið segir að smiðir eigi jafnan verstu 
spænina sjálfir en Valur Helgason bifreiðasmið-
ur afsannar það. Hann á nýuppgerðan Saab 
9000 CS túrbó af einstakri viðhafnarútgáfu. 

 „Þessi bíll er einn af fáum sem framleiddir voru af 
sérstakri hátíðalínu árið 1997 rétt áður en Saab sam-
einaðist General Motors,“ segir Valur og sýnir silfur-
gráan og gljáandi Saab 9000 CS sem á engan sinn líka 
á landinu svo vitað sé. Ýmislegt er íburðarmeira en í 
almennu bílunum, má þar nefna sæti og teppi, síl-
sakitt og felgur. Allt er upprunalegt að sögn Vals og 
gert í tilefni þess að 1997 var síðasta árið sem Saab 
framleiddi undir sínu eigin sjálfstæða merki. 

Valur bjó og starfaði hjá Saab í Svíþjóð í nokkur ár 
og heillaðist af þeim verkfærum sem þar voru fram-
leidd. „Síðan hef ég gengið með Saab-bakteríuna,“ 
segir hann brosandi. „Sérstaklega dýrka ég Saab-

bílana eins og þeir voru áður en þeir runnu saman við 
Ópelinn. Nú eru þeir byggðir á botnplötu Ópel Astra 
og allar innréttingar orðnar eins og í Ópel,“ segir 
hann og er greinilega ekki hrifinn af þróuninni. En 
fékk hann Saabinn sinn í Svíþjóð?

„Nei, ég rek réttingaverkstæði og bíllinn hafði lent 
í veltu. Þannig keypti ég hann fyrir þremur árum og 
hef svo verið að dunda mér við að koma honum í upp-
runalegt stand. Ég fór til Svíþjóðar í sumar og útveg-
aði það sem á vantaði því engin leið var að kaupa það 
hér. Bíllinn er keyrður 160 þúsund og það var bara 
einn eigandi að honum á undan mér, fyrir utan trygg-
ingafélagið sem átti hann í nokkrar vikur. Fyrri eig-
andi flutti hann inn beint, ég er með alla pappíra um 
það.“ 

Valur segir Saabinn kraftmikinn, „Hann er með 
lágþrýstitúrbínu sem kemur inn á 2000 snúningum. 
Vélin er um 150-160 hestöfl,“ segir hann. „Þetta er 
bara eins og að vera á þotu.“ gun@frettabladid.is

Eins og að vera á þotu
Valur er nýbúinn að setja Saabinn á götuna eftir þriggja ára nostur við að koma honum í upprunalegan búning.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÚT Í HEIM
Góð ferðataska er nánast 
ómissandi í langferðalagið 
og því skipulegar sem 
pakkað er niður, þeim mun 
meira kemst í hana.
FERÐIR 3

GLINGUR Á FINGUR
Hringar skreyttir perlum 
eða demöntum eru 
klassískir skartgripir 
og hafa um aldir vak-
ið athygli og aðdáun. 
TÍSKA 4
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Þúsundasta Toyotan
Í VIKUNNI VAR ÞÚSUNDASTAN TOY-
OTAN Á ÁRINU AFHENT Í TOYOTA-
UMBOÐINU Í KÓPAVOGI.  

Nýir eigendur Toyota Land Cruiser 
120 fengu tvo flugmiða til Evrópu 
frá Icelandair afhenta ásamt lykl-
unum að bílnum þar sem hann 
var þúsundasta Toyotan sem seld 
er hér á landi það sem af er árinu. 
Fór afhendingin fram í Toyota-
umboðinu í Kópavogi. 

Sala á Toyota-bifreiðum hefur 
verið góð á þessu ári og taka 
starfsmenn Toyota eftir að heim-
sóknir í sýningarsalinn í Kópavogi 
hafa aukist og eru fleiri nú en á 
sama tíma í fyrra. - mmr

Framrúðan þarf að vera hrein þegar sólin skín lágt á lofti. 
Fyllið á rúðuvökvann og hafið ávallt gamalt dagblað í bílnum 
en prentsvertan í blaðinu er kjörin til að pússa rúðuna.

Sérútbúnir bílar fyrir fatlaða gera mörgum kleift 
að keyra sjálfir um göturnar sem annars gætu 
það ekki. 

Misjafnt er hvernig bílar fyrir fatlaða eru útfærðir 
en það fer eftir þörfum hvers og eins. Í bílum sem 
eru fyrir einstaklinga sem hafa orðið fyrir mænu-
skaða eru til dæmis útfærslur sem eru langt frá því 
að vera flóknar.

Komið er fyrir stöng sem hægt er að láta þrýsta á 
fótstigin. Stöngin gegnir því hlutverki að vera 
bensín gjöf og bremsa og henni er stjórnað með 
handafli. Þess vegna getur ökumaðurinn aðeins 
stýrt bílnum með annarri hendi. Það er mikil kúnst 
að keyra sérútbúinn bíl og þarfnast ökumaðurinn 
mikillar þjálfunar. Á stýrinu er hnúður sem auð-
veldar ökumanninum að stýra bílnum. Þessir stýris-
hnúðar eru þekktir á ýmsum vinnuvélum og flutn-
ingabílum. 

Bíl sem er útbúinn á þennan hátt er einnig hægt 
að keyra með því að nota fótstigin og þá hreyfist 
bensíngjafar- og bremsustöngin í takt við það. 

Ýmsar útgáfur eru til á breyttum bílum fyrir fatl-
aða og má þar nefna sem dæmi að fótstigunum hefur 
verið snúið  við fyrir þá sem misst hafa hægri fótinn 
og einnig útfærsla sem er þannig gerð að ökumaður-
inn notast við stýripinna. mikael@frettabladid.is

Stýrt með annarri hendi

Hér sést hvernig bensíngjafar- og bremsustöngin liggur.

Stöngin er tengd við fótstigin 
og gegnir bæði hlutverki 
bensíngjafar og bremsu.

Hnúðurinn á stýrinu er 
ökumanninum til mikils 
hægðarauka.

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta
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Fæstir fara langt út í heim 
án þess að taka með sér 
eitthvað af fötum og snyrti-
vörum, eins og til dæmis 
tannbursta.

Hvort sem ætlunin er að 
fara langt eða vera lengi í 
burtu er ferðataskan 
ómissandi í ferðalagið. 
Ferðatöskur eru til í öllum 
stærðum og gerðum og því 
ætti fólk ekki að vera í 
neinum vandræðum með 
að finna þá tösku sem hent-
ar best. Mestu máli skiptir 
þó að skipuleggja vel hvað 
hafa á með og raða skynsam-
lega ofan í vel valda tösku. Ef 
versla á mikið í ferðinni er óvit-
laust að taka lítið með og hafa 
töskuna stóra til að koma öllu fyrir 
þegar leggja á af stað heim aftur. 
Ef ferðin er stutt og verslunarleið-
angur ekki inni í myndinni er alger 
óþarfi að hafa töskuna of stóra og 
best að taka aðeins það sem þarf 
að nota.

Ferðatöskur eru oft ansi líkar 
og erfitt getur verið að finna sína 
tösku þegar þær hrúgast á færi-
bandið á flugvöllunum. Til að 
koma í veg fyrir rugling er gott 
að merkja töskuna sína með lím-
miðum eða borða í skærum lit.

 klara@frettabladid.is

Brún Carlton-ferða-
taska frá Pennanum 
Hallar múla. Falleg 
og rúmgóð taska á 
hjólum. Kostar 18.430 
krónur.

Cavalet-taska frá Tösku 
og hanskabúðinni. 
Cavalet er danskt gæða-
merki. Þessi taska er lát-
laus og létt. Fæst einnig 
í rauðu og í nokkrum 
stærðum. Verð 10.500 

krónur.
Svört, glansandi 
og glæsileg. Hörð 
Carlton-taska á 
hjólum. Fæst í 
Pennanum Hall-
armúla. Taskan 
kostar 19.980 

krónur.

Tvískipt Delsey-taska frá Pennanum Hall-
armúla. Sniðugt að nota stærri töskuna 
undir föt og minni töskuna fyrir snyrti-
vörur og aðra persónulega muni. Stærri 

taskan kostar 17.505 krónur, en sú 
minni er á 8.235 krónur.

Adax-taska frá Tösku 
og hanskabúðinni á 
Skólavörðustíg. Hún 
er glansandi rauð, 
hörð og á hjólum. 
Fæst í nokkrum 

stærðum og 
er líka til í 
svörtu. Kost-
ar 28.700 
krónur.

Skipulag og aftur skipulag

Hitabrúsi með kakói í allar ferðir. Blandið saman matskeið af 
kakói og matskeið af sykri og smá vatni. Hellið lítra af mjólk út í 
þegar suðan er komin upp og látið hitna aftur.

Gönguferðir, fjallgöngur og 
ferðalög eru aðalmál Ferða-
félags Íslands. 

Ferðafélag Íslands stendur 
fyrir hinum ýmsu ferðum allan 
ársins hring en fullbókað er að 
verða í margar af sumarferð-
um félagsins. Ferðirnar eru 
fjölbreyttar og farið er víða. 
Boðið er upp á skíðaferðir, 
sögugöngur, kvennaferðir, 
Jónsmessu- og jógaferðir, 
ömmu-, afa- og barnabarna-
ferðir svo eitthvað sé nefnt. 

Ferðafélag Íslands varð átt-
rætt í fyrra og eru félagsmenn 
um sjö þúsund talsins. Auk 
ferða af ýmsum toga er marg-
víslegt félagslíf innan félags-
ins. Tíu deildir á vegum félags-
ins starfa víða um land og eiga 
og reka skála og halda úti ferð-
um allt árið.

Þeim sem hafa áhuga á að 
komast með í einhverjar af 
þessum ferðum skal bent á að 
enn eru laus sæti í nokkrar 
þeirra. Nánari upplýsingar er 
að finna á heimasíðu félagsins 
www.fi.is.

- kka

Á ferð 
um Ísland

Ferðafélag Íslands fer margar spenn-
andi ferðir yfir sumartímann.

Ógleymanleg ævintýri
Á FERÐÁ FERÐ UM HEIMINN UM HEIMINN

www.fjallaleidsogumenn.is · sími: 587 9999
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SUÐUR GRÆNLAND
18. - 25. júlí 
25. júlí - 1. ágúst   örfá sæti laus
1. - 8. ágúst

MAROKKÓ
6. - 13. september

NEPAL
18. október - 10. nóvember

AUSTUR PÝRENEAFJÖLL
21. - 27. apríl

KILIMANJARO 
7. - 22. júní

Mt. BLANC
21. - 29. júní

UMHVERFIS Mt. BLANC
1. - 9. júlí

Aukin ökuréttindiAukin ökuréttindi

Næsta námskeið byrjar  22. ágúst

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300

MeiraprófMeirapróf-
Nýlegir kennslubílar

Næsta námskeið hefst  

9.apríl
Skógarhlíð 18 • sími 595 1000

Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum. 

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk.  S.0045 3297 5530.  GSM. 0045 2848 8905



[ ]
Fínir skartgripir fyrr og síðar eru 
skreyttir perlum eða demöntum.

Demantur er harðasta efnið 
sem þekkist í náttúrunni 
og í skartgripagerð er 
einkum sóst eftir þeim 
eiginleika en auk þess 
brotnar ljósið á einstak-
an hátt í demanti.

 Demantar myndast í 
náttúrunni vegna gríðar-
legs þrýstings og hita í jörðu. 
Þeir eru afar verðmætir en þau 
26 tonn sem árlega eru unnin úr 
námum eru um 700 milljarða króna 
virði. 

Ekta perlur má finna bæði í ferskvatni 
og sjó en í skartgripaiðnaði kemur 
mannshöndin yfirleitt að framleiðslu 
þeirra. 

Perlur í hæsta gæðaflokki hafa um ár 
og aldir vakið athygli og aðdáun. Þær 
þykja fínar og bera vott um fágun.

vera@frettabladid.is

Vekja aðdáun og eftirtekt

Jón og Óskar. 18 karata gullhringur 
með ræktaðri perlu. Verð 45.000 

krónur. 

Jón og Óskar. 18 karata hvítagullshringur 
með demanti. Verð 370.000 krónur.

Jón og Óskar. Handsmíðaður 14 karata 
hvítagullshringur með fjórum demönt-
um í mismunandi stærð. Hann heitir ICE 
cold og kostar 48.100 krónur. 

Anna María design. Handsmíðaður 
hvítagullshringur með perlu og demanti. 
49.700 krónur.

Anna María design. Hamr-
aður 14 karata gullhringur 

með demanti. Verð 51.000 
krónur.

Anna María design. Handsmíðaður 14 karata 
gullhringur með perlu. Verð 34.000 krónur.

Sólgleraugun eru stór í ár og því stærri, því betri. 
Skelltu á þig kolsvörtum sólgleraugum og miðaðu við að 
þau nái upp fyrir augabrúnir og vel niður á kinnar.

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína 

á 2 vikum með Flextiol
ð
á

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum, 
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

Mörkinni 6, s. 588 5518

Opið laugardag 10-16

Útsöluhornið enn í gangiÚtsöluhornið enn í gangi

Jakkar               Stuttkápur
Rússkinnskápur  Dúnkápur

Vattkápur
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Prjónablaðið Ýr er nýkomið 
út með eigulegum fatnaði fyrir 
fólk á öllum aldri.

Prjónakonur bíða jafnan spenntar 
eftir nýjum íslenskum prjónablöð-
um. Nú var eitt að bætast við, 39. 
tölublað af Prjónablaðinu Ýri sem 
gefið er út af Tinnu. Þar er að 
vanda úrval af fallegum peysum 
og öðrum prjónaflíkum. Sumar 
eru fljótunnar og einfaldar, aðrar 
reyna meira á þolinmæðina og 
hæfnina. Uppskriftirnar eru þó 
ítarlegar þannig að auðvelt ætti að 
vera að fylgja þeim. Þá er árang-
urinn vís. 

Íslenskri hönnun, eftir þær 
Ásdísi Ólafsdóttur og Sigurhönnu 
Sigmarsdóttur, bregður fyrir í 
blaðinu að þessu sinni. Það eru 
flottar flíkur og tvær þeirra eru 
merktar sem góð byrjendaverk-
efni.   - gun 

Íslensk 
hönnun í Ýri

Létt og nett peysa úr Kitten Mohair.

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Í fótspor meistara
Að feta í fótspor meistara sem á fjörutíu og fimm ára starf að baki 
og er þar að auki enn meðal lifenda er ekki það auðveldasta sem 
maður getur hugsað sér. Alessandra Facchinetti lætur það þó ekki 
hræða sig. Hún sýndi á tískuviku í París í febrúarlok fyrstu tísku-
línuna sem hún hannar fyrir tískuhús Valentino en eins og þið 
munið settist Valentino í helgan stein eftir hátískusýningu sína nú 
í janúar.

Alessandra Facchinetti er þó enginn nýgræðingur í tískuheim-
inum þótt hún sé aðeins 35 ára. Hún byrjaði árið 1993 hjá Prada 
eftir nám í tískuskóla og vann við hlið Toms Ford hjá Gucci frá 
2000 á þeim tíma þegar hann fann upp hinn svokallaða „porno 
chic“-stíl. Hún tók svo við listrænni stjórn hjá Gucci þegar Ford 
hætti þar árið 2004. Hún náði hins vegar aldrei tökum á Gucci og 
fór þaðan eftir tvær árstíðir. Kannski vegna þess að Facchinetti 
var ekki rétt manneskja á réttum stað og þessi stíll hentaði henni 
ekki. Eftir að hafa komið ítalska sportmerkinu Moncler á flug 
fengu stjórnendur Valentino-tískuhússins áhuga á að fá hana til 
sín, hugsanlega sem framtíðarhönnuð. Síðan í október hefur 
Alessandra undirbúið frumsýningu sína. Hún hefur það að leiðar-
ljósi að virða sögu og hefð tískuhússins en setja um leið mark sitt 
á hönnunina til þess að kafna ekki í táknum fortíðar.

Þegar Valentino Caravani sló í gegn á tímum Jackie Kennedy og 
Liz Taylor var hann sá sem hannaði kjóla fyrir rauðu dreglana. Á 
þeim tíma skiptu konur um föt fjórum sinnum á dag til þess að 
vera þær fallegustu í heimi. Í dag er öldin önnur og hagnaður 
sífellt mikilvægari enda sífellt fleiri tískuhús í eigu risasam-
steypa. Það fellur því ekki síður í hlut Alessöndru Facchinetti að 
laða fleiri og yngri viðskiptavini að tískuhúsinu. Innkaupastjórar 
og verslunareigendur klæða sig í sama stíl og kvenhönnuðurinn 
sem þær dá. Líf þessara nútímakvenna er þó langt frá lífsháttum 
þeirra kvenna sem lifa fyrir það að líða fram og aftur eftir rauðu 
dreglunum.

Þótt hinn nýi hönnuður virði hefðir meistara Valentinos skapar 
Alessandra Facchinetti sinn eigin stíl. Meira er um dagklæðnað 
og kjóla fyrir hanastél, dragtir og hálfsíða kjóla í pastellitum þótt 
einnig megi sjá nokkra síða kjóla sem löngum hafa verið sérkenni 
Valentinos. Lítið fór þó fyrir rauða Valentino-litnum sem hinn 
gamli meistari var alkunnur fyrir. Alessandra Facchinetti sýnir 
ákveðið sjálfstæði og hugrekki og skapar um leið sinn eigin stíl. 
Vandfarin leið milli hefðar og nýsköpunar sem þó er nauðsynleg 
til þess að gæða hið gamla tískuhús nýju lífi.

bergb75@free.fr   

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Bæjarlind 4  •  s. 5442222, 
Opið virka daga 11-18 og laugardaga 10-16.

Flottar 
sumarvörur 
Gallabuxur, bolir, vesti. 
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Snilldartilboðsbílar!!
RENAULT MEGANE SPORT TOURER, 
Nýskr. 05/05, 74þ. km, bsk, álf o.fl.. 
Verð 1.490þ. TILBOÐ 1.190þ!!!

M.BENZ E 240, Nýskr. 05/02, 96þ. km, 
ssk, 18“dekk, álf, lúga, leður, magasín 
o.fl... Verð 2.780þ. TILBOÐ 2.390þ!!!

VW PASSAT COMFORT LINE/SEDAN, 
Nýskr. 06/99, 119þ. km, ssk, o.fl.. Verð: 
790þ. TILBOÐ 550þ!!!

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Kawasaki VN800 Classic árg. 5/2006, 
ek. 2 þ. km, 2 manna, 5 gíra. Verð 900 
þ. áhv. 500 þ. Nánari uppl á www.arn-
arbilar.is rn: 110282 S. 567 2700.

Porsche 911 Turbo AWD árg. 2004, ek. 
68 þ. km, 3.6L sjálfskiptur, Tiptronic, 
416 hestöfl, Bose hljómkerfi, tvöföld 
miðstöð, Navi skjár. Verð 9.900 þ. Áhv. 
5.500 þ. Nánari uppl. á www.arnarbilar.
is rn: 120572 S. 567 2700.

Nissan Almera Luxury árg. 2/2001, ek. 
145 þ. km, 5 gíra 1.8L, dráttarkúla, 
rafdrifnar rúður. Verð 590 þ. Nánari 
uppl. á www.arnarbilar.is rn: 120545 
S: 567 2700.

Yamaha FJR1300A árg. 4/2005, ek. 6 þ. 
km, 5 gíra, 2 manna, plast töskur á hlið-
um. Verð 1.290 þ. áhv. 700 þ. Nánari 
uppl. á www.arnarbilar.is rn: 110563 
S: 567 2700.

VW Caddy árg. 9/2001, ek. 102 þ. km, 5 
gíra 1.4L. Verð 590 þ. áhv. 300 þ. Nánari 
uppl. á www.arnarbilar.is rn: 120570 S: 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota Landcruiser 100 VX TDI 05/’98 
ek. 225 þ.km. Glæsilegt og vel með 
farið eintak. Þjónustubók frá upphafi, 
nýleg dekk, leður, tems ofl. Verð 2780 
áhv 2100 (eftir lokun 898 3420).

M-Benz ML 320 árg 1999 ek 189 þ.km 
allur tipp topp nyskoðaður, leður , lúga 
ofl verð aðeins 1190 þús

Toyota Landcr 120 GX (33“) 02/2004 ek 
62 þ.km sjálfskiptur allur til fyrirmyndar 
verð 4290

Suzuki Grand Vitara XL7 Limited (NEW) 
árg 04/2007 ek 9 þ.km, 7 manna, leður 
ofl,nokkrir bílar á lager ennþá á gamla 
genginu verð frá 3690

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

BMW 116I, árg. 2007, ek.9þús.km, 
Beinsk. Verð 2840þús.kr, áhv.2840þús.
kr. Fæst á Yfirtöku!!

Stórglæsilegt eintak!!
Toyota Land Cruiser 100 VX 35“, árg. 
2006, ek.25þús.km, Sjálfsk. Dísel, 
Tveir dekkjagangar, Dráttarkúla, Filmur, 
Topplúga, Leður og fl. Verð 8490þús.kr.

Cadillac Lúxus Sportbíll 
4,6sec 0-100

Cadillac CTS-V, árg. 2006, ek.5þús.km, 
Beinsk. 6 gíra, 400Hö, DVD, Topplúga, 
Leður og fl. Verð 5890þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Yfirtaka á láni. 
Uppl. í s.822 8166.

Chevrolet 1500 arg07, ek 4500 ein með 
öllu leður, rafmagn, minnisætum, 20 
tommu krómfelg, fylgja auka með ál, 
lok á pall upplysingar í sima 8927155-
5407977

Renault Kangoo ‘99 til sölu sparneytinn, 
góður bíll. ek.135 þús. Verð 250 þús 
stðgr. uppl. ólafur 661-2005.

Toyota Corolla árg. 96. Ekinn 145þús. 
Verð: 270þús. Sími: 6607050

Frábært verð. Toyota Hilux 3.0L 
Common rail. árg 2007. ekinn aðeins 
7500 km Breyttur á 33“ og álfelgum. 
Verð 3,5 millj. s.893-5201

VW Golf Sport árg. ‘00 1600 vél. Ek. 168 
þús. Ásett verð 650 þús. Tilboð óskast. 
Uppl. í s. 693 6585.

Opel vectra árg. ‘99. ek. 154 þús. nýtt 
púst, mög góður bíll. V. 230 þús. fyrsti 
kemur fyrsti fær. Uppl. í s. 864 7498.

Volvo S80 árg. ‘01, ekinn 64 þús. mílur, 
sk. 2010, m./öllu, biluð sjálfskipting, 
ásett verð 1250 þús., áhvílandi 950 þús. 
Uppl. í síma 847 6652, Röggi.

Land Rover Defender 2003, ek. 
180.000, spil snorkel, breyttur f. 37“, 
super swamper dekk eru undir. Verð 
2.750.000. S. 822 0011.

2005 Benz E320 4matic, ek. 69 þ. km. 
Sj.sk. einn með öllu. Verð 4.190þ. S. 
869-5336

MM LANCER STATION 4x4 ÁRG. 99. E. 
122 Þ. +DEKK Á FELGUM V. 380 ÞÚS 
S. 6910107

Audi A4 2.5 TDI diesel, S-Line. Árg ‘04, 
ssk., ek.125 þ. 18“álfelg. Áhv. 2.200 
þ.Tilb 2.990 þ. Uppl. í s. 664 2637.

Range Rover HSE Supercharged á göt-
una 12.05, ekinn 50 þús., 400 hestöfl, 
einn eigandi. Verð 10,9 m. Sími 893 
6321.

Toyota Avensis árg.’98 ek. 142 þ. 
Toppeintak, sjálfskiptur, 2000 vél. 
Dráttarkrókur. Verð 590 þ. S. 664 
8363.

Mazda 323 F ‘98 V6 2L, 150 hö. V. 450 
þ. S. 661 8756 Jón.

WV Passat árg ‘02 ek. 99 þ. Ný tímar., í 
toppstandi. Verð 1100 þ. S. 840 9907.

Toyota Yaris árg 2005 ekinn 33 þús km. 
Beinskiptur,Geislaspilari og fleira. Verð 
990.000.-ATH skipti á annari Toyota 
bifreið ódýrari. Gott staðgr. Verð. upp-
lýsingar í síma 893-6404

Ford Econoline árg 1993. V-8 bens-
ín flottur bíll á 38“ dekkjum. Ásett 
verð 1.200 þús. TILBOÐ 950.000 stgr. 
Upplýsingar í síma 893-6404

- 770 þús. -
Toyota Yaris árg. ‘03 ek. 69 þ. 5d., bsk., 
fjarst. saml., CD. S. 896 0399.

Hyundai Matrix árg. ‘01, ek. 116 þús. 
5 gíra, sk ‘09, bíll í toppstandi. Góður 
staðgreiðsluafsláttur af ásettu verði. 
Uppl. í s. 863 6060 eða 554 7225.

Ford F350 árg. ‘08 ek. 7 þús. 
Loftlæsingar, 4,88 drif, 37“ dekk. Uppl. 
í S. 898 4988.

Kia Sportage ‘99, ek. 155 þús. Ný tíma-
reim, nýl. dekk, ný yfirfarinn. V. 290 þús. 
Uppl. í s. 892 5739.

Sjálfskiptur Suzuki Jimny árg ‘98, ekinn 
97 þús. 31“ breyting krókur airbag 
nýskoðaður verð 450 þús. Uppl. í s. 
698 6772.

Til sölu Lincoln Mark LT árg 2005 
Glæsileg bifreið ekinn aðeins 58þús 
km Skipti á diesel bíl, td, benz Uppl. í 
s. 822 3440.

Nissan Almera árg. ‘96 sk. ‘08 mjög 
ódýr. Uppl. í S. 821 8413 & 586 8688.

Ferða & Húsbíll 9 manna til sölu. Einnig 
Ford scorpio 2,5 td. ‘95 280 þús. Uppl. 
í S. 699 4329.

MMC Colt árg. ‘97-’98. Ek. 172 þ. Ný 
heilsársdekk. 3 dyra. bsk. Verð 170 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

Chevrolet Astro árg. ‘95, heillegur bíll, 
þarfnast lagfæringar. Verð 150 þús. S. 
659 3459.

Fallegur og vel með farinn Volvo XC-90, 
árg. 2004, hlaðinn aukahlutum. Ekinn 
aðeins 65 þús. km. Verð 4,25 millj. 
ekkert áhvílandi, uppl. hjá Eiríki í síma 
862-3377

Toyota Yaris 1300 árg „06 ekin 34.000 
km. 15“ álfelgur,heilsársdekk,spoil-
er,ogfl. fæst gegn yfirtöku. Afborgun ca 
26þ pr mánuð. uppl 898 8583

Jeep Daihatzu ferosa ný startari + batt-
erí. M. skoðun. V. 150 þ. S. 691 5791.

Nissan Almera ‘03 ek. 78 þ. Gott stgr. 
Verð 650 þ. S. 893 1343.

Honda Civic lsi árgerð ‘94, ek. 168 þús. 
ssk. sk. ‘09 bíll í góðu lagi. V. 140 þús. 
Uppl. í s. 551 2168 & 690 2168.

Tilboð vantar í Ford Explorer árg. ‘96 ek. 
140 þ. Toppbíll. S. 567 1048.

Plymouth Voyager 7 manna. árg. ‘97 ek. 
168 þ.km. Í mjög góðu standi. Sumard. 
án felgna fylgja. Verð 250 þ. S. 848 
2864 & 587 8614.

Jaguar árg. ‘92 Allt í leðri og rafmagni. 
Ek. 74 þ. míl. V. 450 þ. S. 699 7999.

Námsmaður óskar eftir bíl, helst skoð-
uðum, skoða allt. V. 0-100þús. S. 846 
3214.

Subaru Forrester ‘98 ek. 245 þ. S + v 
dekk fylgja. Sk. ‘09. V. 200 þ. S. 896 
8779.

Alfa Romeo 156 2.0 árg.99 Ekinn aðeins 
64þ km,Skoðaður ‘09 Svartleður,álfelgur 
+ fl - Ný tímareim Góður bíll og vel með 
farinn - Verð 500þ. Sími 6904045

Útsala Fiat Marea Weekend Station 
árg.99 Skoðaður ‘09 - Álfelgur, Ný 
vetradekk+sumardekk Ný tímareim + 
fl - Einn eigandi Lítur vel út utan sem 
innan Góður fjölskyldubíll - Verð 290þ. 
Sími 6904045

Til sölu Transporter árg. ‘98 ek. 172 þ. 
Sk. ‘09. Uppl. í s. 840 7311.

2 7 manna bílar til sölu, Hyundai ‘05 ek. 
38 þús. hinn Nissan Terrano ‘00 ek. 115 
þús. Uppl. í S. 660 7387.

Til sölu nýskoðaður Hundai Accent árg. 
‘97 ek. 80 þ. Sumar og vetrard. fylgja. V. 
100 þ. S. 865 9645.

Til sölu Renault Megané Opera ‘89 ek. 
145 þús., ssk., sk. ‘09. Lítur þokkalega 
út. Þarfnast smá lagfæringar. Verð 150 
þús. Uppl. í s. 898 8835.

 0-250 þús.

Jeep Grand Cherokee Laredo 1996, 4L, 
ekinn 158 þús., sk. ‘09, ný dekk. Verð 
450 þús. Sími 893 6321.

Mazda 323 ‘97 ek. 155 þ. Ný tímareim. 
sumar og vetradekk 150 þús. Sími 
895 7984.

VW Passat árg. ‘98, 1,8 sjálfsk. Verð 390 
þús. stgr. Uppl. í s. 898 2111.

Huyndai Accent árg 98 ekinn 101 
þús. Beinsk, bensín. Nýskoð 09. Verð 
160þús. Uppl Andri 869-3370

Opel Omega árg 98 ekinn 97822Km Ný 
skoðaður 09! verð 245.000 upplýsingar 
í sima 616-8028 Halldór

Rússajeppi til sölu UAZ 452 árg. ‘79, 
skoðaður, verð 150 þ. S. 483 1041.

Hyundai Elantra st. árg. 1999, ek. 180 
þ. bsk, sk. 09, ný kupling, timareim ofl. 
Verð 180 þús. Sími 691 1722.

Corolla ‘95 ssk. 5 d. ný sk. v. 95 þ. Fiat 
bravo gt. ‘99 v. 90 þ. S. 844 6609.

Til sölu Massey Ferguson árg.’69. , 
Multipower. V. 199 þús. Nalli B414 árg 
‘62, ný dekk, v. 199 þús. Massey 205 
árg ‘62, v. 140 þús. Uppl. í s. 697 3217.

 250-499 þús.

Toyota Corolla, nýskr. 05/1999 1600 cc 
5 dyra, bsk., 4 vetrar- / 4 sumardekk nýir 
bremsuklossar og -diskar. Verð 370.000. 
Uppl. í s. 695 7547.

Nissan Patrol ‘00 38“. Ek. 175 þ. Vel 
m. farinn. 250 þ. úr + yfirtaka. S. 865 
4451.

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

Toyota Corolla 1600, árg ‘99, ek. 141 
þúsþ 5d, bs, álfelgur. Ný skoðaður. 
Góður bíll. Ásett verð 370 þús. Ath skipti 
á ódýrari. S. 895 8956

Til sölu er Polaris xc 800 árg 2001 ek. 
2400. verð 370þ. Skoða skipti á hjóli. 
uppl í s:8983442

Uppboð
Honda Civic 1.5 VTec árg. ‘99 ek. 147 
þ. 4 d., ssk., hæsta boð sem fæst f. 
kl. 24.00 sun. 30.03. Bíllinn verður á 
Griffilsplaninu á móti KFC í Skeifunni 
um helgina. stonee@simnet.is S. 821 
4616.

 500-999 þús.

Subaru Forester b.sk. árgerð 2000, ekinn 
166 þ.km. fallegur bíll í góðu ástandi, ný 
skoðaður. fæst á góðu verði,uppl. s. 
867-9432
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● heimili&hönnun

Þórunn Sigurðardóttir, listrænn 
stjórnandi Listahátíðar Reykjavík-
ur, er nýflutt í Kópavoginn. Hún 
festi kaup á íbúð í Lundi 1 þar sem 
hún hefur útsýni yfir Fossvoginn. 
og segist hafa valið hana með mál-
verk sín sérstaklega í huga.

„Mér finnst mikilvægast að þau 
fái að njóta sín og í raun finnst mér 
að fólk ætti að innrétta hjá sér út 
frá myndum en ekki húsgögnum. Í 
mínum huga eru það myndir, matur, 
blóm og bækur sem gera íbúð eða 
hús að heimili en ég reyni alltaf að 

vera með ný blóm í vösum,“ segir 
Þórunn.

Málverkið sem hún stendur við 
er eftir Þorbjörgu Höskuldsdóttur 
en eiginmaður hennar, Stefán Bald-
ursson, óperustjóri og fyrrverandi 
þjóðleikhússtjóri, fékk það í sex-
tugsafmælisgjöf frá Þjóðleikhús-
inu.

Þórunn hefur gaman af því að 
elda og finnst dásamlegt að vera 
komin í stórt eldhús með góðri að-
stöðu og útsýni. „Það veitir inn-
blástur við eldamennskuna,“ segir 

Þórunn, sem hefur lengst af búið 
í Reykjavík en segir gott að kom-
ast út fyrir hringiðuna þegar hald-
ið sé heim. „Nú eru börnin flogin 
úr hreiðrinu en ég er sérstaklega 
ánægð með stóra eldhúsið og borð-
stofuna sem rúmar fjölskylduna 
þegar hún sameinast.“ 

Listahátíð leggur um þessar 
mundir sérstaka áherslu á mynd-
list og eru sýningar víða. „Mynd-
list, í hvaða formi sem hún er, 
speglar samtímann og er mikilvæg 
skráning hans,“ segir Þórunn. - ve

● FÁÐU ÚTRÁS VIÐ ELDHÚSBORÐIÐ  Danski hönnuðurinn Lou-
ise Campbell hannaði þetta borð sem kallast „Leave your mark“ sem gæti 
þýtt: settu mark þitt. Það var hannað árið 2002 fyrir einkasýningu Camp-
bell, Biðstofan. Hugmyndin er sú að létta á spennunni sem getur skap-
ast á biðstofum en fólki er frjálst að setjast við borðið og beita hnífnum til 
að fá útrás á borðinu. Það má skrapa nafnið sitt, skoðanir eða sarga borð-
fótinn af. Þó að borðið hafi upphaflega verið hannað inn á biðstofu má sjá 
það fyrir sér inni á heimilinu því oft er þörf á útrás við eldhúsborðið.

Lifandi blóm, matur 
og myndlist í Lundi
● Þórunn Sigurðardóttir segir myndir, mat, blóm og bækur gera hús að heimili.

G
ömul vinkona mín trylltist einn góðan veðurdag. Hún breytt-
ist úr sætri hippastelpu í settlega húsfrú. Flæktist milli stór-
borga og fékk sérlegan áhuga á kampavíni í dýrari kantinum. 
Uppeldis aðferðum á börnum og hundum. Og til að kóróna allt 

innanhússhönnun og góðgerðastarfi.
Ástæðan fyrir umbreytingunni var nýtilkomið hjónaband við (að mér 

fannst vafasaman) ítalskan auðjöfur. Blessunin hún vinkona mín lagði 
því niður störf og gerðist heimafrú og fyrsta góðverkið var ég. Eða rétt-
ara sagt svefnherbergið mitt og hjúskaparstaða. Eftir eitthvert feng 
shui-námskeið í Mílanó kom hún sigri hrósandi í heimsókn og tilkynnti 
mér að seint yrði blásið til brúðkaups með svefnherbergið mitt svona út-
lítandi.

Ég sá svo sem ekkert athugavert við svefnherbergið mitt. Eða hjú-
skaparstöðu í fljótu bragði. Þar var tvíbreitt rúm og dásamlegir skápar 
frá sjötta áratug síðustu aldar. Stóll og gluggi og ljósakróna með glingri 
sem mér finnst mjög sæt.

Þrátt fyrir alkunna þrjósku mína náði heimsdaman að sannfæra mig 
um að rómantíkin ætti heima í svefnherberginu mínu og að hún væri 
rétta stelpan í djobbið. Ég rétti henni því húslyklana í sakleysi mínu og 

dembdi mér í sumarbústað. Á sunnudagskvöld 
skall á mér stund sannleikans. Hress en þreytt 
kom ég í svolítið stórri hettupeysu og ullarsokk-
um með bakpokann upp stigann heima. Íbúðin 
var svo sem eins og hún átti að sér að vera. Þang-
að til ég hætti mér inn í svefnherbergið mitt. 
Nágranninn hefur eflaust grunað mig um eitt-
hvað misfagurt þegar ég garg aði: „ÉG GET SVO 
SVARIÐ ÞAÐ!“ Enda frekar sjokkerandi breyt-
ingar sem höfðu átt sér stað.

Rómantíkin lak niður veggina í líki gylltra klifurjurta. Eitthvað svona 
nýmóðins betrekk sem vinkonan hafði keypt í Tókýó. Náttborðin voru 
orðin tvö og á rúminu var pastellitað bleikt lak sem minnti á Disney-
kennda martröð. Sömu sögu var að segja um rúmfötin, öll með tölu. Þau 
voru bleik. Bara bleik. Á borðinu voru fölfjólubleikar hortensíur og miði 
frá skæruliðanum. „Finnst þér þetta ekki æði! Njóttu þess að vera róm-
antísk.“ Dóttir mín stóð agndofa fyrir aftan mig með úfnar fléttur og 
tárin í augunum. „Mamma, braust einhver inn hjá okkur?“

Vinkonan rétt náði mér í símann áður en hún steig um borð í þotuna á 
leið til Brussel. Ég hrósaði henni í hástert um leið og ég leitaði að hvítum 
lökum og velti fyrir mér hvernig ég ætti að útskýra mál mitt þegar hún 
kæmi næst í heimsókn. Korteri síðar var Disney-martröðin gengin yfir, 
herbergið ófengsjúað og hortensíurnar komnar út í tunnu.

Falleg svefnherbergi og rómantík eru svo sannarlega af hinu góða. Þó 
er víst að gylltar klifurjurtir og pastel snerta strengi í mér sem ég vil 
síður að ómi. Hernámi heimilisgyðjunnar lauk að kvöldi dags með minni 
eigin nýrómantík og hún er blessunarlega laus við allt sem heitir bleikt.

Hertekin af heimilisgyðjunni

 HEIMILISHALD 
 RUT HERMANNSDÓTTIR

● Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók mynd á heimili 
Regínu Óskar Óskarsdóttur Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald 
Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir 
emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Ámundi Ámunda-
son s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is. 

Þórunn reynir alltaf að vera með lifandi blóm í vösum. Hér stendur hún við málverk eftir Þorbjörgu Höskuldsdóttur og í baksýn 
má sjá eldhúsið en úr því er fallegt útsýni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Rómantíkin lak 
niður veggina í líki 
gylltra klifurjurta. 
Eitthvað svona 
nýmóðins betrekk 
sem vinkonan 
hafði keypt í Tókýó. 

Danfoss X-tra línan
TM

Ný lína af ofnhitastillum sem eru hannaðir
fyrir handklæða- og sérhannaða ofna

Einstök hönnun samstæðar lausnir

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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Stjórn Íbúðalánasjóðs ákvað í tilefni af hálfrar aldar afmæli húsnæðis-
lána hér á landi að veita háskólanemum styrki til rannsókna á sviði 
húsnæðismála í þrjú ár. Þessir styrkir nema samtals 2.500.000 kr. 
árlega og eru síðustu styrkirnir veittir á þessu ári.

Val á þeim verkefnum sem hljóta styrki byggist á því að þau nýtist 
starfsemi Íbúðalánasjóðs.

Nánari upplýsingar er að finna á www.ils.is og hjá Þórdísi B. 
Sigurþórsdóttur í síma 569 6900 eða með tölvupósti thordisb@ils.is 

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2008

Íbúðalánasjóður auglýsir til umsóknar lán og styrki til tækninýjunga
og umbóta í byggingariðnaði. Lán eða styrki má veita einstaklingum,
fyrirtækjum og stofnunum sem vinna að þróun tæknilegra aðferða og
nýjunga sem leitt geta til lækkunar á byggingarkostnaði og viðhaldi
íbúðarhúsnæðis, styttri byggingartíma eða stuðlað með öðrum hætti
að aukinni hagkvæmni í byggingariðnaði.

Umsóknum um lán eða styrki skal skila til Íbúðalánasjóðs á sérstöku
eyðublaði eða rafrænt á www.ils.is

Nánari upplýsingar veitir Einar Örn Stefánsson hjá Íbúðalánasjóði
í síma 569 6900 og með tölvupósti einarorn@ils.is

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2008

Íbúðalánasjóður skal samkvæmt lögum stuðla að tækninýjungum og
umbótum í byggingariðnaði, m.a. með því að veita lán eða styrki.



● heimili&hönnun

Því hefur verið fleygt fram að gott sé að búa í 
Kópavogi og undir það tekur Regína Ósk heils 
hugar en þar hefur hún búið síðustu sex ár.

„Hér er alveg yndislegt að búa. Ég kann mjög 
vel við mig og flyt ekki héðan í bráð enda er ekkert 
skemmtilegt að standa í flutningum,“ segir Regína 
Ósk en hún flutti úr Árbænum í miðbæinn, þar sem 
hún bjó í nokkur ár áður en hún settist að í Kópa-
voginum. Þar hefur hún búið sér hlýlegt heimili og 
segist hrifnust af persónulegum stíl. 

„Ég vil hafa þetta heimilislegt og kósí. Ég var 
mikið í mjúkum litum eins og vínrauðu og gylltu 
en nú er ég komin yfir í svart og hvítt tímabil. Ég 
er ekki hrifin af köldum og ópersónulegan stíl og 
verð alltaf að hafa eitthvað hlýlegt á móti og er til 
dæmis með stórt eikarborð í borðstofunni.“

Regína hefur gaman af að halda matarboð og 
segir karlmanninn á heimilinu sjá um matseldina 
en hún skreyti hins vegar og leggi á borðið. Einn 
af eftirlætishlutum Regínu er einmitt í borðstof-
unni en þar á vegg hangir málverk eftir listamann-
inn Haka. „Málverkið fékk ég nýlega að gjöf frá 
foreldrum mínum en þau fengu það í brúðkaups-
gjöf 1972. Mér finnst myndin ótrúlega flott og alls 
ekki eins og hún sé máluð á þessum tíma því hún er 
svo nútímaleg. Ég hef mikinn áhuga á að safna mér 
myndlist.“

Fallega lúið píanó stendur við vegg og ofan á því 
eru fjölskyldumyndirnar í römmum. Regína er með 
píanóið að láni frá góðri vinkonu sinni sem stundar 
nám erlendis. „Þetta er eldgamall erfðagripur sem 
amma vinkonu minnar átti og hún treystir mér 
fyrir því. Ég nota það við æfingar en ég var aldrei 
með hljóðfæri heima hjá mér svo mér finnst gott 
að hafa það. Myndina af mér fyrir ofan píanóið gaf 
Friðrik Ómar mér í afmælisgjöf en hún er tekin í 
Sjallanum á Akureyri.“

Regína viðurkennir að vera svolítið fyrir glys 
og glamúr og bendir á svört glimmerkerti í hvítum 
krúsidúllustjaka sem systir hennar gaf henni. 
„Henni fannst stjakinn vera ekta ég þegar hún 
sá hann; gamaldags en samt nýr en ég er mikið 

fyrir þannig hluti og ég elska kristalla og glimmer. 
Dóttir mín hefur erft það frá mér en hún er sex ára 
glamúrdama,“ segir Regína.

Annars hefur söngkonan í nógu að snúast þessa 
daga því undirbúningur fyrir Evróvisjón er í full-
um gangi og auk þess spilar Eurobandið um hverja 
helgi. „Það er nóg að gera en ég ég tók mér gott frí 
um páskana og fór norður með fjölskylduna í af-
slöppun. Við ákváðum það í Eurobandinu að taka þá 
frá því það er nógu mikið álag fram undan.“ - rat

Kósíheit í Kópavogi
● Söngkonan Regína Ósk Óskarsdóttir ólst upp í Árbænum en hefur nú komið sér fyrir í 
Kópavogi og kann vel við sig.

Myndarlegt eikarborðið í borðstofunni 
og á vegg hangir málverkið sem Regína 
fékk að gjöf frá foreldrum sínum, sem 
fengu það í brúðkaupsgjöf árið 1972.

Gamla píanóið er erfðagripur sem 
Regína fékk að láni frá vinkonu sinni. 
Myndin fyrir ofan er af henni sjáfri að 
syngja í Sjallanum á Akureyri.

Regína Ósk Óskarsdóttir söngkona hefur í nógu að snúast 
þessa dagana en undirbúningur fyrir Evróvisjón er í fullum 
gangi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Regína er hrifnust af hlýlegum 
stíl og kósíheitum.

Sparneytinn svo af ber, orkuflokkur A+

Þeir gerast ekki lágværari, aðeins 40dB

“Anti -bacterial protecting system”

Níðsterkar glerhillur, sem þola meira en 25 kg. þunga

Færanleg hurðaopnun, hægri eða vinstri

2ja ára ábyrgð

Fullkomin varahluta- og viðgerðarþjónusta (eigið verkstæði).

Bakteríudrepandi húðun með silfurjónum á innra byrði

Opið:
Mán.- föst. kl.  9-18
Laugardaga 11-16

Gerð F-245
HxBxD=145x60x60 cm
205 ltr. frystir
Stál..........70.980 
          Nú 56.700Hvítur ....78.120  Nú 59.900

Stál..........98.280 Nú 77.900
Hvítur ....85.680  Nú 68.500
Stál.......108.280 Nú 86.900

Gerð C-290
HxBxD=145x60x60 cm
280 ltr. kælir
Hvítur ......58.380 

Nú 46.700

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Ný kæliskápalína frá

Ný sending - Nýjar gerðir - Gamalt verð
Við kynnum nýjar gerðir af SNAIGÉ kæli- og frystiskápum,
glæsilegri og tæknilega fullkomnari en áður.

Við bjóðum fyrstu sendinguna af nýju gerðunum á gamla verðinu.
Aðeins 5-10 stk. af hverri gerð. Það gildir því gamla reglan, 
að FYRSTUR KEMUR, FYRSTUR FÆR.

GAMLA GENGIÐ Í FULLU GILDI!

Gerð RF-27
HxBxD=150x60x62 cm
273 ltr. kælir
  54 ltr. frystir

Gerð RF-32
HxBxD=176x60x62 cm
287 ltr. kælir
  54 ltr. frystir

Hvítur ....89.880  Nú 71.900
Stál.......112.980  Nú 89.900

Gerð RF-36
HxBxD=194,5x60x62 cm
321 ltr. kælir
  88 ltr. frystir
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Hvítur ....78.120 Nú 59.900
Stál..........98.280 Nú 77.900

G
HxBxD=150x60x62 cm
273 ltr.rr  kælir
 54 ltr. frystir

Hvítur ....85.680 Nú 68.500
Stál.......108.280 Nú 86.900

Gerð RF 32
HxBxD=176x60x62 cm
287 ltr.rr  kælir
 54 ltr. frystir

Hvítur ....89.880  Nú 71.900
Stál.......112.980 Nú 89.900

Gerð RF-36
HxBxD=194,5x60x62 cm
321 ltr.rr  kælir
  88 ltr. frystir

Gerð C-290
HxBxD=145x60x60 cm
280 ltr.rr kælir
Hvítur ......58.380

Nú 46.700

Gerð F-245
HxBxD=145x60x60 cm
205 ltr.rr  f. rystir
Stál..........70.980
          Nú 56.700

BETRI STO
FA

N

ISK.???

ISK.IS AskAsk.ISK.amla verðinu.amla verðinu.
eglan
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H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

AVERY
Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800

AVERY 
Spine support

(Queen size 153x203)

kr. 89.900

AVERY
Spine support

(King size 193x203)

kr. 129.800

AVERY
Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 68.900

AVERY 
Spine support

(Cal King size 183x213)

kr. 129.800

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem

eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknar-
samtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

RÝMINGARSALA!
AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR

Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

Vegna nýrrar vörulínu frá King Koil Comfort solution
verður rýmingarsala á öllum eldri gerðum næstu daga

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.



● heimili&hönnun

hönnun

● WIS DESIGN  Skenkurinn hér fyrir ofan er eftir sænsku hönn-
uðina Lisu Widén og Önnu Irinarchos sem hanna undir merkinu WIS 
Design. Hann ber nafnið Áratugir eða „Decades“ og er settur saman 
úr mismunandi skúffum sem hönnuðirnir hafa fundið á flóamörkuð-
um og víðar. Skúffurnar, sem eru 
frá ólíkum tímabilum, eru rammað-
ar inn í hvíta grind.

Ljósið, sem er eftir sömu 
hönnuði, er gert úr munstruðum 
bómullarnærbuxum og er inn-
blásið af dimmum vetrarkvöldum í 
Svíþjóð. Þegar koldimmt er úti og 
húsin upplýst getur fólk sem á leið 
hjá séð minnstu smáatriði, jafnvel 
nærbuxur grunlausra íbúa.

Hönnuðurinn Thomas Paul hannaði svarta 
matardiska með áprentuðu blúndumunstri. 
Hann er textíl hönnuður að mennt og 
vann lengi í silkiverksmiðju í New 
York þar sem framleiddar voru 
slæður og klúta. Þar sá hann um 
litaval og hönnun en árið 2001 sendi 
hann frá sér sína eigin vörulínu, 
munstraða silkipúða. Verkefnin 
þróuðust svo út í veggfóður, gólf-
mottur og ýmislegt fleira, meðal 
annars matardiska úr plasti með 
ýmiss konar munstrum. 
Paul er þekktast-
ur fyrir lífræn 
munstur og 
mikla lita-
gleði en 
upplýsing-
ar um hann 
og hönn-
un hans 
má finna á 
vefsíðunni 
www.thom-
aspaul.com
 - rat

Borðað af blúndunni
● Fallega dúkað borð með blúndudúk gefur matarboðinu hlýlegan blæ og enn skemmti-
legra er að geta borðað af blúndudúknum sjálfum.

Thomas hefur hannað 
veggfóður og gólf-

mottur auk diska 
með sams konar 

mynstri.

Thomas Paul hannaði þessa 
blúnduskreyttu diska. 

Fallegir 
blúndudúkar komnir 

á matardiskinn sjálfan.

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400 

Vel valið fyrir húsið þitt

NÝ GARÐHÚS
Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný garðhús sem eru enn sterkbyggðari 

en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34mm að þykkt og koma með tvöfaldri 

vatnslæsingu. Fyrsta sending kemur í apríl 2008 og erum við þegar farin að 

taka niður pantanir.

GESTAHÚS B    15-17m²

GARÐHÚS    6-9,7m²

SVEFNKOFI     9,7m² GESTAHÚS D    25 m²
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45 mm bjálki

34 mm bjálki

70 mm bjálki

45 mm bjálki
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AÞ-ÞRIF er eitt öflugasta hreingerningarfyrirtæki landsins og hefur 

metnað, gæði og umfram allt framkvæmdagleði í sínu farteski.

Sérsvið okkar eru:

Þrif á nýbyggingum, jafnt utan sem innan, stórum sem smáum. 

Gluggaþvottur,ein stærsta gluggaþvottadeild landsins. 

 Almenn þrif, svo og daglegar ræstingar á vinnustöðum.

Heimaþrif, vönduð og traust þjónusta.

Bónstöðin AÞ-Þrif, öll almenn þrifaþjónusta varðandi bílinn.

 Húsfélagaþjónusta, fjölbreytt þjónusta þar sem gæði og lipurð 

 eru í fyrirrúmi.

Sérhæfð þrif, þrif við einstaklega erfiðar eða flóknar aðstæður.

Hjá okkur starfa nú yfir 50 manns. Að baki fyrirtækisins stendur 

þéttur hópur manna sem hafa byggt fyrirtækið upp og gert það 

að því sem það er í dag.

METNAÐUR

GÆÐI
FRAMKVÆMDAGLEÐI

BORGARTÚNI 21B, REYKJAVÍK
SÍMI 561 4444

DALSHRAUNI 11 (BAKHÚS), HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI 553 3333

SKEIÐARÁSI 12
210 GARÐABÆR

WWW.ATH-THRIF.IS með alltá hreinu
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● heimili&hönnun

Vörur Óðins Bolla Björgvinssonar 
hafa vakið athygli og hefur klaka-
form, sem mótar ísmola í laginu 
eins og Ísland, notið vinsælda og 
selst í yfir fimm þúsund eintökum 
í Epal og Kokku. Hann segir að við-
tökurnar hafi hvatt hann til frekari 
dáða, meðal annars hönnun stólsins 
Lautar. 

„Hugmyndin að stólnum á sér 
djúpar rætur.  Ég er alinn upp úti 
í náttúrunni en foreldrar mínir eru 
og voru hippar. Ég man eftir mér 
kúrandi í lautum eða á milli þúfna 
á meðan þau voru að veiða. Það er 
fátt betra en að liggja þar innvafinn 
í teppi og hlusta á fuglasöng. Mig 
langaði að reyna að fanga þá tilfinn-
ingu og koma henni heim í stofu,“ 
segir Óðinn, sem sækir hugmyndir 
og efnivið í náttúruna en bætir við 
að ekkert komi þó í stað hennar.

Óðinn rekur síðan ferlið við gerð 
stólsins: „Ég mótaði stólinn fyrst í 
snjó, mældi hann nákvæmlega upp 
og framkallaði í þrívíddar forriti. Ég 
lét síðan vatnsskera þríarma lífræn 
form úr álplötu sem ég strengdi í 
mót. Svo lét ég áttatíu kílóa gúmmí-
bobbing fylltan með steypu falla úr 
talsverðri hæð í mótið til að búa til 

lautina.“ Hver stóll er sérsmíðaður 
og segir Óðinn enga tvo nákvæm-
lega eins þó að skekkjan sé ekki 
mikil. 

Hægt er að fá gæru með leðri í 
stólinn en þó er allt eins hægt að 
kasta teppi, sæng eða kodda í hann 

eins og þegar lagst er í laut. Stóll-
inn sómir sér vel sem mubla eða 
stofustáss. Hægt er að fá hann 
sprautaðan í hvaða lit sem er. „Ég 
er til dæmis að fara að gera græn-
an fyrir Hönnunarsafn Íslands sem 
á vel við,“ nefnir Óðinn. - ve

Heima í grænni lautu
● Óðinn Bolli Björgvinsson, vöruhönnuður hjá Format-lausnum, sækir innblástur í náttúruna. 

Óðinn lætur fara vel um sig í svartri Laut sem fæst í versluninni Kraum í Aðalstræti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óðinn hafði fyrir hönd Format lausna yfirumsjón með hönnun barsins á Apótekinu, 
ásamt Pétri Arnarsyni eiganda Format. Barinn er með leðurklædda borðplötu, innri 
lýsingu og í heildina yfir átján metra langur. Format, sem býður upp á framsetningar-
ráðgjöf, hönnun og smíði á vörum og innréttingum, annaðist smíðina.

WWW.GAP.IS

4

ALVÖRU FJALLAHJÓL

Ný sending af

flottum krakka- og

barnahjólum
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landið mitt
LAUGARDAGUR 29. MARS 2008

Hreindýr bjóða í bíó
Kvikmynda- og vídeólistahátíð hefst 
á Egilsstöðum í dag. BLS. 2

Smiðjuvegi 1  •  IS-200 Kópavogi  •  Tel +354 554 6040/ +354 544 5005  •  Fax +354 554 6081  •  atak at atak.is  •  www.atak.is

TEL 554 6040

Rent a car

Ask for the
best offer
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Kvikmynda- og vídeóhátíðin 
Hreindýraland er formlega opnuð 
í Sláturhúsinu, Menningarsetri 
Egilsstaða, í dag. 

„Ég hélt fyrst að þetta væri 
algjör vitleysa og vissi ekki 
hvernig gestir tækju í að koma 
á lítinn stað lengst úti á landi. 
Síðan fannst öllum æðislegt að 
koma hingað og í raun er mikið 
um að vera og margt að sjá,“ 
segir Kristín, sem sjálf heillað-
ist af Austurlandi og flutti þang-
að frá stórborginni Manchester í 
Englandi. 

Hún er menntuð listakona og 
hefur fengist við margmiðlunar-
list í mörg ár, fyrst í Frakklandi 
og svo í Bretlandi. Síðan söðlaði 
hún um og flutti til Egilsstaða 
með breskum manni sínum, 
sem er grafískur hönnuður, og 
tveimur börnum. „Ég er upp-
haflega Reykvíkingur en hér 
er friður og ró. Lítil umferð og 
engin umferðarljós. Kannski er 
það þess vegna sem við náum að 
skapa stemningu sem ekki fæst 
á stærri hátíðum,“ segir Kristín 
og heldur áfram: „Aðsókn hefur 
verið ótrúlega góð og mun fleiri 
senda inn verk en við höfum tök 
á að sýna.“ Í boði eru sjötíu verk 
sem koma meðal annars frá Ísra-
el, Bandaríkjunum, Norðurlönd-
unum, Ástralíu og Kóreu. 

Hátíðin teygir anga sína víða 
um Austurland. Á Skriðuklaustri 
verða sýnd lengri verk og á Eiðum 
eru haldið námskeið. Þema nám-
skeiðisins er eins og hátíðarinnar 
„performance on camera“ (leik-
ur á mynd) og eru þar kennarar 
frá Íslandi, Finnlandi, Bretlandi 
og Bandaríkjunum. Kristín er 
mjög stolt af þeim úrvals kennur-

um sem standa 
að námskeiðinu 
og nefnir meðal 
annars Unnstein 
Guðjónsson sem býr 
og starfar í Bretlandi. 
Unnsteinn vann meðal 
annars að verðlauna-
myndinni The Gold-
en Compass eða Gyllti 
áttavitinn og kennir nú 
verðandi kvikmynda-
gerðarmönnum listina við 
eftirvinnslu. Boðið verð-
ur í uppskeruhátíð síðasta 
dag hátíðarinnar á Eiðum 
þar sem verkin sem unnin 
hafa verið alla vikuna verða 

sýnd. Fleira er í boði fyrir 
austan en kvikmyndahátíð. 

Kristín vill endilega benda 
gestum á að horfa vel í kring-

um sig þegar keyrt er um 
Austfirði. Milli Egils-

staða og Reyðarfjarð-
ar er Fagridalur og 
þar eru ansi miklar 
líkur á að sjá hrein-
dýr á vappi. Hall-
ormsstaðarskógur 
skartar sínu fegursta 
á hvaða árstíma sem 
er og aldrei er langt 
í dulúð í vetrarrík-
inu. Stutt er að 

skreppa í jökla-

ferð frá Egilsstöðum og skíða-
svæðin eru opin enda nægur 
snjór. Útilistaverkið Macy´s er 
enn að finna á Eiðum en það var 
sett upp árið 2004 sem hluti af 
Fantasy Island, samverkefni með 
Listahátíð í Reykjavík. Verkið er 
eftir tvo af eftirtektarverðustu 
og þekktustu myndlistar mönnum 
samtímans, Bandaríkjamennina 
Paul McCarthy og Jason Rhoad-
es, og er endurgerð á einni versl-
unarmiðstöð Macy´s í Los Ang-
eles í Kaliforníu. Nánari upp-
lýsingar um hátíðina ásamt 
gistingu og afþreyingu á Austur-
landi má finna á www.700.is og á 
www.east.is  vaj/rh

Hreindýr og kvikmyndir fyrir austan

Kristín Scheving er í forsvari fyrir kvikmynda- og vídeóhátíðina Hreindýraland á Egilsstöðum. MYND/KORMÁKUR MÁNI

Ferðalögin kalla á góðan útbúnað hvort heldur farið er á 
fjöll, þar sem farangurinn kemur með trússbíl, eða farið 
er í styttri gönguferðir eða skíðaferð. Þá er bráðnauðsyn-
legt að vera með góðan bakpoka. Þessir eru svokallaðir 
dagpokar, 25-30 lítra, þar sem það nauðsynlegasta 
kemst fyrir, nestið, aukasokkar, vatnsbrúsinn, myndavélin og 
GPS-tækið. Það getur verið gaman að hafa bakpokann í stíl við 

fatnaðinn eða rokka upp göngutúrinn með 
neon- appelsínugulu. Lítil 

hætta ætti að vera 
á að týnast með 
slíkan lit á bakinu.

Upp, upp, upp 
á fjall með 
bakpokann

Mammut-
bakpoki 
28 lítra, Ever-
est Skeifunni 
6, kr. 11.995.

Mammut-
bakpoki, 

25 lítra. Fæst 
í Everest í Skeif-

unni 6, á 10.995 kr. 

Tatonka-bak-
poki, 28 lítra, 
fæst í Elling-
sen, Fiskislóð 
1, 7.080 kr.

Mammut, 30 lítra, 
fæst í Everest, 

Skeifunni 6 á 
11.995 kr.

Aztek-bakpoki, 
30 lítra. Fæst 

hjá Íslensku 
ölpunum í 

Faxafeni 8, á 
9.995 kr.

Gervihnattasímar 
eru til leigu hjá 
Ferðafélagi Íslands, 
FÍ. Ferðafélagið 
býður nú félags-
mönnum símana 
til leigu í ferðir 
um sambandslaus 
eða sambandslítil 
svæði. Símarnar 
eru leigðir til fé-
lagsmanna fyrir 
1.500 kr. á sólar-
hring auk 3.000 króna stofn-
leigugjalds. Síðan þarf  leigutaki 
að greiða fyrir notkun símans. 
Þá er sérstakt tryggingagjald kr. 
30.000 sem er innheimt ef síminn 
verður fyrir skemmdum. Allar 
nánari upplýsingar er að finna á 
www.fi.is.  - rh

Símar hjá ferða-
félaginu

Sýning á gömlum dúkkulísum 
stendur nú yfir á Gamla sjúkrahús-
inu á Ísafirði. Þarna eru til sýnis 
söfn fjögurra safnara sem fæddir 
eru á tímabilinu 1941-1963.

Á sýningunni er líka hægt að 
skoða og leika sér með nýjar 
dúkkulísur meira að segja í 
tölvum. Sýningin er á  1. og 2. hæð 
gamla sjúkrahússins og stendur út 

apríl.  Húsið er opið 
alla virka daga 

milli klukk-
an 13 og 19 

og laugardaga 
milli klukkan 13 
og 16.   

Dúkkulísur fyrir 
vestan

Dúkkulísurn-
ar hafa glatt 
mörg börn-
in þar sem 
ímynd-
unaraflið 
hefur 

fengið að 
leika lausum 

hala.

Á ferð sinni um Suðurland koma 
margir við á hinu forna og sögu-
fræga kirkjusetri að Skálholti. 
Hins vegar er staðurinn ekki að-
eins menningar- og menntasetur. 
Þar er einnig boðið upp á gistingu 
og veitingar í fallegu umhverfi. Því 
er ekki úr vegi að koma við þarna á 
leið um landið. Einnig stendur Skál-
holt fyrir kyrrðardögum reglulega 
allan ársins hring. Þar er þema 
misjafnt en tengist allt friði og ró 
í fallegu umhverfi þar sem andleg 
heilsa er í fyrirrúmi. Einnig eru í 
tengslum við dagana fyrirlestrar 
fagfólks á sviði heilbrigðismála. 
Gistiheimilið er opið allan ársins 
hring. Nánari upplýsingar: www.
skalholt.is. - rh

Gist í Skálholti
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Ferð á hundasleðum upp  á jökla á 
Suður landi er einstök upplifun. Þessi 
aldni ferðamáti nýtur nú vaxandi vin-
sælda, einkum meðal erlendra ferða-
manna. 

„Mér skilst að við séum eina hundasleða-
fyrirtækið í Evrópu sem býður ferðir á 
sumrin,“ nefnir Sigurður Birgir Baldurs-
son sem býr í Vík í Mýrdal og býður, ásamt 
konu sinni Lindu Lorange, upp á hunda-
sleðaferðir.

„Sérstaða hundasleðaferðanna hér á 
landi liggur í góðu aðgengi að jöklum. Það 
á við þá mánuði ársins sem snjór er að öllu 
jöfnu bráðnaður eða ísilögð vötn og firðir 
ótraustir,“ segir Sigurður. Ferðirnar eru 
um klukkustundar langar þar sem sjö til níu 
grænlenskum sleðahundum er beitt fyrir 
sleða. Engin vélknúin ökutæki eru notuð 
í ferðunum. Farið er frá Vík í Mýrdal. „Á 
veturna höfum við farið í ferðir á Mýrdals-
jökul og neðan við jökulinn ef snjóalög eru 
hagstæð. Einnig förum við yfir Sólheima-
sand við Sólheimajökul,“ útskýra þau Sig-
urður og Linda og halda áfram: „Við sem 
stjórnum hundunum erum á gönguskíðum 
við hlið sleðanna. Þögnin sem fylgir ferða-
laginu með ferðamenn á hundasleðunum 
er einstaklega eftirminnileg.“ 

Í snjóleysinu á haustin er einnig boðið 
upp á ferðir þar sem hundarnir draga ferða-
langana á sérsmíðuðum vögnum eftir Sól-

heimafjöru. „Vagnarnir eru búnir stýri og 
handbremsu. Ferðalangarnir fá að spreyta 
sig á því að stýra hundaliði með raddskipt-
unum og hefur það vanalega gengið mjög 
vel,“ segir Sigurður, sem er með 23 græn-
lenska sleðahunda, sextán fullorðna og sjö 
hvolpa. „Þessi hundategund er ein sú elsta 
í heiminum og hafa þeir verið notaðir sem 
vinnuhundar alla tíð, til dæmis í heim-
skautaleiðöngrum, enda þola þeir allt að 50 
gráða frost,“ segir Sigurður. 

Hundarnir hjá Sigurðu og Lindu eru 
aldir upp í kringum fólk og börn. Sigurður 
segir einnig að hvolparnir fái mikla snert-
ingu og umhyggju frá upphafi. Sleðarnir 
eru að mestu leyti smíðaðir í höndunum 
og byggðir á fornri sleðatækni Inúíta. „Við 
erum með tvær gerðir af sleðum; þriggja 
og fjögurra manna,“ segir Sigurður og 
bætir því við að hundarnir hafi spreytt 
sig sem kvikmyndastjörnur. „Þeir hafa 
verið  notaðir bæði í bíómyndum og sjón-
varpsauglýsingum. Þar er kannski þekkt-
asta bíómyndin Tomb Raider sem var tekin 
upp á Vatnajökli og við Jökuls árlón.“ Þeim 
sem áhuga hafa á að fara í hundasleða-
ferð er bent á heimasíðuna www.dogsledd-
ing.is. Hægt er að bóka ferðir í gegnum 
heimasíðuna eða með töluvpósti dogsledd-
ing@simnet.is eða í síma 487-7747. Alls eru 
farnar þrjár ferðir á dag og komast sex til 
átta fullorðnir farþegar með í hverja ferð. 
Mælt er með að bókað sé í ferðirnar með 
nokkrum fyrirvara. valag@hi.is

Hundasleðar 
á jöklum

Hundarnir eru  af gömlu  harðgerðu kyni sem þrífst vel í frosti og snjó. Sérstaða hundasleðaferðanna á Íslandi liggur í góðu aðgengi á jöklum. Hundarnir þeysast yfir jökulinn með farþega á sleða allan ársins hring.

Sigurður Birgir Baldursson með 
hundinn Hulk í fanginu.

Útivistarræktin 
er fastur liður hjá 
ferðafélaginu Úti-
vist. Á næstunni 
er í boði göngu-
ferð um Elliðaár-
dalinn mánudag-
inn 31. mars. Lagt 
er af stað kl. 18 frá 
stóra brúna húsinu 
í Elliða árdalnum, 
ekið frá Miklu-
braut. Síðan er 
gengið upp í gegn-
um hólmann í ánni 
og vestan megin 
við hana upp að Vatnsveitubrú, þar sem farið er 
austur yfir ána. 

Áð er við Árbæjarlaug og hópurinn þéttur ef 
teygst hefur úr honum. Síðan er haldið niður með 
Elliðaám að austan, farið aftur inn í hólmann við fé-

lagsheimili Rafveit-
unnar. Gönguferð-
inni lýkur á sama 
stað og hún hófst 
um það bil klukku-
tíma og fimmtán 
mínútum síðar. 

Tilgangur Úti-
vistarræktarinnar 
er margþættur. 
Auk þess að standa 
fyrir útivist og lík-
amsrækt og við-
halda gönguþoli 
allt árið er félags-
legi þátturinn mikil-

vægur. Fólk kynnist og spjallar saman á göngunni, 
fer gjarnan saman í lengri Útivistarferðir eða tekur 
þátt í öðru félagsstarfi Útivistar. Allir eru velkomnir 
og þátttökugjald ekkert. Allar nánari upplýsingar 
www.utivist.is

Hressandi ganga um Elliðaárdalinn
Elliðaárdalurinn 
er fallegur allan 

ársins hring.

Bókanir og upplýsingar í síma 8613677 www.borgarfjordureystri.is

Velkomin á
    Borgarfjörð eystri

• Lúxus gönguferðir fyrir hópa og einstaklinga.

   • Ævintýraheimur fyrir alla fjölskylduna.

      • Nýtt gistihús, herbergi með baði.

         • Veitingar við allra hæfi.

            • Njótið íslenskrar náttúru í friði og ró!



Helgina 28.-30. mars fylgir aukahlutapakki að 
verðmæti 450.000 kr. með keyptum McLouis Tandy: 
672, 673 og Weinsberg Imperiale 670 ME.

Í pakkanum eru: sólarsella - sólskyggni (markísa) 
- útvarp og hátalarar - loftnet og lyftistöng fyrir sjón-
varp - 19” flatsjónvarp með innbyggðum DVD spilara, 
geislaspilara, kortalesara, USB tengi og útvarpi og 
hæðastillir.  Komið og skoðið þessa glæsilegu bíla 
hjá okkur, sjón er sögu ríkari, opið frá 12.00 til 17.00 
laugardag og 13.00 til 17.00 sunnudag.

Hlaðinn aukabúnaði, svo sem: heitgalvanhúðuð 
grind, stærri öxlar, stærri dekk, álfelgur, útvarp 
og geislaspilari, hátalarar úti og inni, sólskyggni 
(markísa), efri skápar, hitateppi, heitt og kalt 
vatn, Trumatic C 4000 miðstöðin, geymslukassi að 
framan, ísskápur, útiborð og 2 gaskútar. 
Aðeins þessa helgi bjóðum við auk þess
 sólarsellur með hverjum keyptum vagni.

Ferðaval ehf. leggur áherslu á að vera með litla yfirbyggingu sem gerir okkur kleyft að bjóða betri verð sem samræmist
ríkri áherslu á frábæra þjónustu við viðskiptavini okkar.  Verið hjartanlega velkomin, starfsfólk Ferðavals ehf.

Opið frá 12.00 til 17.00 laugardag
og 13.00 til 17.00 sunnudag
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Halldór Halldórsson mat-
reiðslumeistari á Hótel Horna-
firði býður upp á tilbrigði 
við rúgbrauð. Þetta sígilda 
íslenska brauð, sem ýmist fæst 
nýbakað úr bakaríi eða sjóð-
andi hver, er nú komið í 
fínni búning. Eftirréttir 
af fínustu gerð skarta 
nú rúgbrauðinu góða, 
sem kemur verulega á óvart. 
Þess vegna er ekki úr vegi að 
koma við á Hótel Hornafirði á 
leið sinni um landið og fá sér 
brauðið fína í spariskartinu.

Kryddað rúgbrauðs-crème 
brûlée

fjórar eggjarauður
125 ml mjólk
375 ml rjómi
75 g sykur
100 g Hornafjarðarrúgbrauð
kanilstöng
tvö einiber
tveir negulnaglar
anísstjarna

Aðferð:
Ofninn er hitaður upp í 100 gráður. 
Mjólk, rjómi, sykur, rúgbrauð og krydd 
sett í pott og suðan látin koma hægt 
upp. Blandan er því næst sigtuð. Rjóma-

blöndunni 
er blandað hægt 
saman við eggjarauðurnar. 
Þessu er síðan skipt í 6 form, til dæmis í 
fallega bolla. Bakað í vatnsbaði við 100 
gráður í 40 mínútur og á 150 gráðum í 
5-10 mínútur í viðbót eða þar til hræran 
hefur stífnað. Þennan rétt má útbúa 
með dags fyrirvara, strá síðan hrásykri 
yfir brûleéið og brenna með brennara. Í 
þennan rétt finnst Halldóri Hornafjarðar-
rúgbrauðið frá Jóni bakara best en að 
sjálfsögðu má prófa aðrar gerðir. 

Kryddað rúgbrauðskrap

500 ml vatn
200 g sykur
125 g Hornafjarðarrúgbrauð
kanilstöng
anísstjarna
tvö einiber
tveir negulnaglar

Aðferð:
Suðan látin koma hægt upp á öllu 

hráefninu og soðið hægt í um það bil 5 
mínútur. Blandan er þá sigtuð og kæld 
og fryst.

 

Rúgbrauðskex

rúgbrauð
2 tsk.  flórsykur
1/2 tsk. negulduft
1/2 tsk. kanilduft
1/2 tsk. engiferduft

Aðferð:
Rúgbrauð er skorið í þunnar sneiðar 
og flatt út undir smjörpappír ef þurfa 
þykir. Sykri og kryddi er blandað saman 
og sigtað yfir rúgbrauðið. Þurrkað í ofni 
við 100 gráður í fimm til sjö klst. eða þar 
til kexið er stökkt.

Rúgbrauðssnúningur á Hornafirði
Halldór Halldórsson 

matreiðslumeistari á Hótel 
Höfn galdrar fram nýstár-

legt rúgbrauð.
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Við stöndum upp úr
Fréttablaðið er með 57% meiri lestur en 24 stundir

og 90% meiri lestur en Morgunblaðið

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 18–49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2007 – janúar 2008.

Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins samkvæmt nýjustu 
könnun Capacent Gallup. Fréttablaðið hefur mikið forskot á 
samkeppnisaðila sína miðað við meðallestur á tölublað hjá 
aldurshópnum 18–49 á öllu landinu. Við erum bæði þakklát og 
stolt og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju 
þegar þeir ákveða hvar auglýsingu þeirra er best borgið.

ur en Morgunblaðið
justu
á

át og
neskju

Allt sem þú þarft... ...alla daga
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Margar stelpur hafa stungið af í gegn um tíðina. Drif-
ið sig frá amstrinu og farið í frí. Færri vita að réttur 
til húsmæðraorlofs á sér langa sögu en hann var stað-
festur á Alþingi árið 1972. 

Lög um orlof ýmissa atvinnustétta höfðu verið við 
lýði um áraskeið. Kvennasamtökum þótti þetta mikið 
óréttlæti enda ekkert minnst á húsmæður. Eftir 
mikla baráttu var fyrsta ríkisstyrkta húsmæðra-
orlofið haldið sumarið 1958 í Hlíðardalsskóla í Ölf-
usi. Orlofið var stílað á húsmæður frá barnmörg-
um heimilum til að fá örlitla hvíld frá barnauppeldi 
og heimilisrekstri. Í fyrsta orlofinu dvöldu 38 hús-
mæður frá Reykjavík, Keflavík, Akranesi og Kópa-
vogi. Þessar konur áttu samtals 237 börn. Tvær 

þeirra voru ellefu barna mæður og ein átti þrettán 
börn. Síðan fæddist líka eitt barn í þessari orlofsdvöl. 
Ferðirnar eru skipulagðar af orlofsnefndum kven-
félaganna enn þann dag í dag. Allar konur sem hafa 
sinnt húsmóðurstörfum geta farið í þessar ferðir, 
hvort sem þær eru útivinnandi eður ei. Ekki þurfa 
þær heldur að vera meðlimir í kvenfélagi. Ferðin 
er niðurgreidd að einhverju leyti. Flestar ferðir eru 
farnar innanlands og fara margar eldri konur án líf-
eyrisréttinda. Einnig yngri konur sem vilja frí frá 
vinnu og heimili. Upplýsingar www.kvenfelag.is 

Heimildir: Kvennasögusafn Íslands, Auður Styrk-
ársdóttir. Kvenfélagasamband Íslands, Hildur Helga 
Gísladóttir.  - rh

Stelpur sem stinga af

Sumarbústaðir allan ársins 
hring eru dásemd. Hvað er betra 
en að bruna út í guðsgræna nátt-
úruna og skilja stressið eftir í 
borg og bæ? En til þess að ferð-
in verði ánægjuleg borgar sig 
að skipuleggja dekrið og stemn-
inguna út í ystu æsar. 
Góðir sokkar
Kannski svolítið klikkaðir. Það 
sér mann enginn í bústaðnum 
og það er notalegt að kúra uppi 
í sófa í þykkri peysu með eitt-
hvað hlýtt á tánum. 

Nammi 
Dásamlegt súkkulaði sem 
svíkur engan. Lífrænt sælkera-
súkkulaði af bestu gerð fer vel 
við gott kaffi eða kannski bara 
ískalda mjólk! 

Tónlist
Manstu gamla daga með öllum 
slögurunum sem amma og afi, 
mamma og pabbi sveifluðu sér 
við? Tónlist sem hrindir af stað 
fortíðarþrá og rómantík. Vorið 
er komið með Hallbjörgu og 
Helena kyrjar um Hvíta máfa. 
Sumarbústaði þarf að panta 
með góðum fyrirvara til að ná 
í bestu vikur sumarsins. Flest 
stéttarfélög bjóða upp á sumar-
bústaði. Síðan er um að gera 
að nota sér velvild ættingja 
og vina og demba sér út á land 
með góða bók í góðum félags-
skap.

Stemmning í 
sumarbústað



Spennandi störf í boði

www.skolar.is

Spennandi störf í boði
Ef þú ert leikskólakennari sem hafur áhuga á næringu, 
hreyfingu og listum átt þú samleið með okkur.  Við leitum að 
kennurum til að vinna í nýjum heilsuleikskóla í Hafnarfirði þar 
sem næring, hreyfing og listir eru höfð að leiðarljósi í 
leikskólastarfinu.

Spennandi störf í boði og kjörið tækifæri fyrir kennara sem vilja 
taka þátt í að móta leikskóla frá grunni með viðmiðum 
Heilsustefnunnar að leiðarljósi.

Við leitum að:
   • Deildarstjórum
   • Sérkennslustjóra
   • Fagstjórum í íþróttum og listum
   • Leikskólakennurum eða öðru
      uppeldismenntuðu fólki

Hafðu endilega samband og kynntu þér málið ef þú hefur 
áhuga á að vinna í leikskóla sem er staðsettur á skemmtilegum 

stað í Hafnarfirði með sterk tengsl við náttúruna og þar sem 
skýr leikskólastefna er til staðar.

Unnur Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri skólasviðs Skóla, mun 
taka vel á móti öllum fyrirspurnum.

Netfang: skolar@skolar.is
Sími: 420-4213

Skólar ehf. hafa gert þjónustusamning við Hafnarfjarðarbæ um rekstur heilsuleikskóla við Hamravelli í 
Hafnarfirði, sem gert er ráð fyrir að muni opna að hluta til í júní á þessu ári.

Skólar hafa rekið leikskóla í rúm sjö ár bæði á höfuðborgarsvæðinu sem og á Suðurnesjum. Innan 
fyrirtækisins er mikil reynsla sem snerta bæði fag- og rekstrarsviði leikskóla.

Til að stýra leikskólanum hafa þær Salvör Jóhannesdóttir og Kristín Auður Harðardóttir gengið til liðs við 
Skóla. Salvör sem leikskólastjóri og Kristín sem aðstoðarleikskólastjóri.  Salvöru hefur lengi starfað sem 
leikskólastjóri og unnið eftir Heilsustefnunni til langs tíma.  Salvör er leikskólakennari að mennt með 
framhaldsmenntun í stjórnun.

„heilbrigð sál í hraustum líkama”

Stefna Skóla er að auka veg 
Heilsustefnunnar og fjölga 

Heilsuskólum á Íslandi

www.skolar.is

S k ó l a r  e h f .  –  N e t f a n g  s k o l a r @ s k o l a r . i s  –  H e i m a s í ð a  w w w. s k o l a r . i s



„Ég fór að vinna hjá Kaupþingi 
í sumar og þetta var óttalegur 
akstur,“ segir María og Björgvin 
tekur undir það: „Það var orðið 
ansi þungt fyrir okkur að þvælast 
á milli. Við fórum því að hugleiða 
hvað væri best í stöðunni. Niður-
staðan var að kaupa hús á Sel-
fossi sem rúmaði svona stóra fjöl-
skyldu.“

Að sögn hjónanna var Selfoss 
alltaf ofarlega á blaði yfir hugsan-
lega framtíðarstaði. Hjónin voru 
meðal annars á höttunum eftir 
góðum framhaldsskóla fyrir eldri 
börnin og eiga að auki marga vini 
sem búa á Selfossi. Það var hins 
vegar funkis-hús við Ölfusá hann-
að af Guðmundi Þór Pálssyni frá 
árinu 1965 sem gerði útslagið.

„Við þurftum náttúrlega hús 
sem var passlegt fyrir okkur öll 
og þau eru ekki á hverju strái. 
Fyrir utan það er það einstaklega 
fallegt og glæsilegt,“ segir Björg-
vin. „Arkitektúrinn er svo ótrú-
legur að iðnaðarmenn sem koma 
hingað klóra sér í hausnum, bara 
yfir hönnuninni á gluggunum,“ 
segir María hlæjandi og bætir við 
að um leið og hún gekk inn í húsið 
hafi hún vitað að þarna ætlaði hún 
að búa.

Fjölskyldan flutti inn í húsið 
undir lok síðasta árs og er enn að 

koma sér fyrir. „Auðvitað tekur 
alltaf tíma að aðlagast,“ segir 
Björgvin og María bendir þá á 

að Selfoss sé draumabær fyrir 
krakka og unglinga vegna þess 
hversu margt sé í boði fyrir yngri 
kynslóðir. Svo sé frekar stutt í 
allt.  

Fjölskyldan ætlar engu að 
síður að halda húsinu á Skarði, 
sem hefur nú breyst í helgar-
bústað, en þau hjón eru sammála 
um að þar sé gott að eiga athvarf 
frá öllu amstrinu. Björgvin segir 
fjölskylduna sátta við þetta fyrir-
komulag og bætir við að á meðan 
hann gegni starfi þingmanns fyrir 
Suðurkjördæmi ætli hann að búa 
þar áfram. 
 - rve

Fluttu í funkis-hús
● Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og eiginkona hans, María Lúðvígsdóttir 
tölvunar fræðingur, höfðu búið með börn sín í Skarði í Gnúpverjahreppi í fimm ár þegar 
breyttir hagir urðu til þess að fjölskyldan keypti sér hús á Selfossi.

Fjölskyldan stillti sér upp fyrir mynda-
töku. Guðrún Ragna, María, Karólína, 
Lúðvíg Árni, Þóra Andrea, Björgvin og 
Elísabet. Þá elstu, Stefaníu Ýr, vantaði.

María í nýja eldhúsinu, sem er ágætis vitnisburður um einstaka hönnun hússins.

Björgvin G. Sigurðsson, eiginkona hans, María Lúðvígsdóttir, og börn búa í þessu fallega funkis-húsi í gamalgrónu hverfi á Sel-
fossi. MYND/GUNNAR SIGURGEIRSSON

Málverk eftir Sjöfn Har af Súgandisey, 
eyju við höfnina í Stykkishólmi, þar sem 
María er fædd og uppalin.

Húsbóndinn, 
sem er uppalinn 
á Skarði, kveðst 
afar ánægður 
með vistar-
verurnar.
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Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is



● heimili&hönnun

Draumahús Drífu Kristínar Þrastar dóttur sagnfræðings er lítið og 
snoturt en hún er safnvörður í Árbæjarsafni.

„Ég er alltaf að vasast í þessum gömlu húsum og hús sem eiga 
sér sögu höfða til mín,“ segir Drífa.

„Ég hef ætíð verið hrifin af litlu bárujárnshúsunum á Skóla-
vörðuholtinu og sé svolítið fyrir mér lítið einbýlis- eða tvíbýlis-
hús með stórum gluggum, einlyft með risi og kjallara. Mætti alveg 
vera steinhús en í áttina að þessum gömlu bárujárnshúsum í Þing-
holtunum og með litlum garði. Allt bara frekar lítið og snoturt.“

Drífu finnst einnig gott skipulag inni í funkis-húsum. „Þar er 
einmitt hugsað fyrir því að birtan flæði vel inn og samliggjandi 
stofur, sem mér finnast sjarmerandi. Ég er ekkert hrifin af nútíma 
skipulagi þar sem allt er bara einn geimur.

Svo væri ekki verra að það væri útsýni yfir hafið en ég er alin 
upp í vesturbæ Kópavogs og hef alltaf litið á suðurhlíðarnar í Kópa-
vogi sem draumastað. Ef það væri hægt að sameina þessa hluti í 
lítið hús á þannig stað væri ég komin í draumahúsið mitt.“ - rat

Drífa Kristín Þrastardóttir, sagnfræðingur og safnvörður húsadeildar á Árbæj-
arsafni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hægt er að lífga upp á heimilið 
með ýmsu móti og oft þarf ekki 
nema lítilsháttar tilfæringar til að 
ætlunarverkið heppnist. Ein ágæt 
aðferð er að stilla upp skemmti-
lega öðruvísi hlutum hér og þar á 
heimilinu til dæmis þar sem 
húseigendur hafa kosið að 
halda sig við látlausan stíl. 
„Kitsch“ klukkur eru kjörn-
ar til þess, en myndarlegar 
gauksklukkur eða litskrúðug-
ar vekjaraklukkur geta hresst upp 
á heimili þar sem svart, hvítt og 
grátt ræður ríkjum.  -rve

Kitsch-klukkur

Þessi handsprengja, Sonic 
Grenade, hentar til að 
vekja verstu svefnpurkur. 

Pinninn er einfaldlega fjar-
lægður og sprengjunni hent 

undir rúm viðkomandi. 
Þar tístir hún viðstöðu-

laust þar til hann fer fram 
úr og stingur pinnanum aftur 

í. Sprengjan fæst í Ranimosk og 
kostar 1.650 krónur.

Þessa sniðugu vekjaraklukku, sem 
kallast Fred´Ovision, má stilla með 

meðfylgjandi fjarstýringu en skjárinn 
skiptir um lit þegar hún fer af stað. Fæst 
í Ranimosk á 2.900 krónur.

Þessi klukka ætti að falla í 
kramið hjá bókaunnendum 
en hún fæst í Tiger og kostar 
1.200 krónur.

Litlu, krúttlegu dýrin á þessari 
veggklukku eru vís með létta 

lundina. Klukkan fæst í 
Tiger á 400 krónur.

DRAUMAHÚSIÐ:

Lítið og snoturt  

Járnsmiðja Óðins
Persónuleg þjónusta og fagleg ráðgjöfjsó

Almennar upplýsingar:
Massage Bathtub with wood plastic skirt

Stærð 2280 x 2280 x 1100mm
Color #30 (Marble Grey Color)

3KW 220/50Hz Note: Match Brown cover and skirt
Lok með lási og tröppur

LED ljós
Einangrun fyrir íslenskar aðstæður – minni hitatap

Sæti fyrir 4 manns en sæti til að liggja eru 2,
samtals tekur 

hann því 6 manns

Tæknilegar upplýsingar:
Vegur 300 kg tómur en 1900 kg fullur

Tekur 352 Gallon af vatni
Heildar fjöldi stúta: 49, þar af eru 38 nuddstútar

220 V / 240 V / 50 - 60 Hz
Ozonetor: 1 x 600 mg/h

Hringrásarpumpa: 1 x 1HP

495.000 með vsk. 
á gamla genginu

MUNIÐ
BARA 20 POTTAR!

Vatnsrúm ehf  |  Eddufelli 2  |  Reykjavík  |  Sími 564 2030
Fax 544 2027  |  Gsm 690 2020  |  4you@4you.is  |  www.4you.is

Hin vinsælu 4you Barbecue
grill sem seldust

upp í fyrra eru nú á leiðinni.
Erum að taka niður

pantanir núna. 
Eldri pantanir óskast

staðfestar.
Takmarkað magn

Ryðfrítt stál fyrir íslenska veðráttu

4you Barbecue grillin
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Lífstílsnámskeið/
Áskorunarnámskeið

Sundskóli 2 - 5 ára

Sérhæfð þjálfun sem bætir

Afþreying Nudd & snyrtistofa

Sundkennsla fyrir 2-5 ára börn.
Frábær undirbúningur fyrir 
skólasundið.

Heilsuakademían býður upp á landsins mesta úrval
námskeiða. Næstu námskeið hefjast 7. Janúar í Egils
höll, Íþróttahúsi Lækjarskóla Hfj, og Íþróttamiðstöðinni 
Lækjarhlíð, Mos. Heilsuakademían Í Egilshöll býður 
einnig upp á frábæran tækjasal, gufu, heitan pott, 
nudd og snyrtistofu.

Ein árangursríkasta og 
skemmtilegasta þjálfun
sem völ er á. Eini sérútbúni 
herþjálfunarvöllur landsins.

Fjölbreytt og persónuleg 
þjálfun fyrir konur. Góð 
fræðsla og mikið aðhald.

Fjölbreytt þjálfun fyrir karla
á öllum aldri.  Hörkupúl í 
góðum félagsskap.

Skemmtilegt námskeið fyrir

Námskeið fyrir 5-12 ára 
börn á sérútbúnum Tarzan 
velli.

Enginn hamagangur en
virkilega vel tekið á gefur 
langa og fallega vöðva.

sem sameinar líkama og sál.

Freestyle, Jazzballet, Hip 
Hop og söngleikjadans  fyrir 
börn og unglinga.

Ein besta alhliða sjálfsvörn
sem völ er á. Nemandinn
fær að upplifa alvöru
aðstæður.

Sundkennsla fyrir
2-5 ára börn. Frábær
undirbúningur fyrir 
skólasundið.

Natasha kennir breakdans 
frá götum New York borgar.
The Basic Break moves.

Í fyrsta sinn á Íslandi. 

Frábær líkamsrækt þar sem 
dans, styrk og úthaldi er
blandað saman.

Frábær leið fyrir nýbakaðar
mæður að komast í sitt fyrra
form í góðum félagsskap.

Egilshöll Egilshöll

Egilshöll Egilshöll

Egilshöll

EgilshöllEgilshöll

EgilshöllEgilshöllEgilshöll

.
Lífsstílsnámskeið/

.

.

.

.

Heilsuakademían býður upp á landsins mesta úrval 
námskeiða. Næstu námskeið hefjast 18. mars í Egilshöll

Lækjarhlíð, Mos.

Heilsuakademían í Egilshöll býður einnig upp á frábæran
tækjasal, gufu, heitan pott, nudd og snyrtistofu.

Heilsuakademían í Egilshöll 
býður nú upp á nudd og
snyrtistofu þar sem boðið 
er upp á úrval meðferða.

Hópefli, barnaafmæli í 
Tarzansal,  gæsanir, steggjanir
og fyrirtækjaskemmtanir.

Tækjasalur

Frábær tækjasalur og opnir
tímar. Body Pump, Spinning,
MRL o.fl. Einkaþjálfun í hæsta 
gæðaflokki.

31

hefjast 31. mars
eið

Næstu námsk



● heimili&hönnun

● KAFFIBORÐ  Isamu Nog-
uchi framleiddi fyrstu tegund-
ina af þessu borði á fimmta 
áratug síðustu aldar. 

Borðið hefur verið framleitt 
fyrir Bandaríkjamarkað frá 
árinu 1947 en framleiðsla á 
þessum borðum hófst ekki fyrr 
en árið 2002 í Evrópu. Borðið 
fæst bæði með viðar- og gler-
borðplötu.

Náttborð
Þ etta skemmtilega náttborð er 

eftir sænska hönnuðinn Josefin 
Hellström-Olsson.

Svona sér hún náttborð framtíðar-
innar fyrir sér - bókastafla fyrir bæk-
urnar og blöðin.

Á því rúmast einnig allt annað 
sem þarf að hafa tiltækt við rekkjuna. 
Vekjaraklukkan er á sínum stað, vatns-
glasið og meira að segja inniskór.

● KLASSÍSKUR SÍMI  
Ericofon er búinn til af LM 
Ericsson í Svíþjóð og kom fyrst 
á markað á fimmta áratug síð-
ustu aldar. Síminn er sagður 
vera stærsta skrefið í hönnun 
á síma og opnuðust flóðgátt-
irnar hvað varðaði nýtt útlit á 
heimasímum. Ericofon er hægt 
að fá í öllum regnbogans 
litum og 
útlit hans 
hefur hald-
ist frá upp-
hafi. Í fyrstu 
var Erico fon með 
skífu en fékk síðar 
takkaborð. Enn í dag 
selst síminn og 
eru ófáir með 
Ericofon sem 
heimasíma.

LEIKFÖNG  World´s Circus er sniðugt leikfang. Hægt er að raða hinum 
ýmsu sirkusdýrum og manneskjum inn á plakat sem svo má hengja upp. 
Sirkus verurnar eru í dúkkulísuformi og hægt er að velja á milli apa, fíla, 
trúða, asna og ljóna. Upprunalega var þetta framleitt í kringum aldamót-
in 1900 en hefur nú verið endurútgefið af fyrirtækinu Shackman. Þetta 
sniðuga leikfang/veggskraut fæst í Kisunni á Laugavegi 7 og kostar 1.990 
krónur.

hönnun

hönnun
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SMÁAUGLÝSINGAR

 1-2 milljónir

M. Benz E 320 4matic Avantgarde ‘99 til 
sölu. Bíll í toppstandi. Ásett verð 1950 
þús. Selst til hæstbjóðanda Uppl. í s. 
894 0045.

Toyota Corolla 05.’02. Góður ssk. bíll 
ekinn 70 þús. Ásett verð 1200 þús. S. 
893 6523.

Toyota Aygo ‘06. Ek 25þ. 5 gíra. Verð 
1200þ. Uppl. í síma 856 6930 og hauk-
ur.net/aygo

7manna Mazda5 sport 2006 ekinn 
32þús km. Verð 1850 þús. sími 
8994400

MMC L200. Skráður 09/2003. Ekinn 
27000 km. Ssk., m/pallhúsi og drátt-
arkr. Vel með farin. Enginn skipti. Verð 
kr.1.920.000. Uppl. í síma 822 2081.

T. Landcruiser ‘97 VX 8 sæti ss. 33“ 
Glæsilegt eintak. Verð 1,6m. áhv. 0,6m. 
S. 862 5158.

Einn sparneytinn! Suzuki Ignis 1500 
5dr beinsk. 2005 árg. ek. 33.000. Verð 
1.050 þús. Sími 6996568.

Diesel 6l á 100km, frábær bíll. Ford 
Focus C-max, bsk., 08/2005, ekinn 40þ.
km, í ábyrgð, ný dekk, áhvílandi ca. 
1850, afb 29 þ., yfirtaka + 70þ. S. 863 
7225.

 2 milljónir +

274 hp. Mazda Speed6 GT. ‘06. ek.24þ, 
leður, toppl. 4x4, turbo. Uppl í 863-
0557

Ford Explorer XLT, 2006, ek. 40þ, leður, 
sóllúga, 7manna, ný dekk, v. 2990þ 
áhv. 1400þ, s. 6632282

Ford Mustang GT 2005. Ekinn 25 þús. 
300 hö og 3“ púst. ákv. 2.950 þús. S. 
692 9825.

Audi A4 Quattro 2002. Ekinn 111 þ.km. 
Glertopplúga, leðuráklæði, topplúga, 
sjálfskipting, mjög vel farinn. Verð kr. 
2.100.000 S. 858 2741, eliasorn@hot-
mail.com

 Bílar óskast

Óska eftir óbreyttum USA Pallbíll árg. 
2004-2005 í skiptum fyrir 06/2004 árg. 
44’ vel breyttan Ford + yfirtöku á 1600 
þús kr. láni - afb 30.000. Er á 42’ nýjum 
radíal ARB læstur fr og aftan Aukatankur 
Loftpressur og Allt. Uppl S: 8215121

Óska eftir Scoda Octaviu bsk. stgr. í 
boði. S. 691 1989.

Óska eftir litlum ssk. stelpubíl á 100-
400 þ. Uppl. Siggi milli 19 - 22 S. 897 
3456.

Óska eftir ódýrum bíl sem fæst undir 
listaverði 50 - 300 þ. staðgreitt , allt 
kemur til greina uppl. í síma 857 7245 
og laekjamot@simnet.is

Óska eftir Toyota Hiace 4x4 helst diesel 
,verð allt að 1 milljón staðgreitt. Uppl. í 
síma 893-4921

Óska eftir Dodge Caravan 4x4 eða 
Chrysler town and country 4x4. Stgr. ca. 
1 mil. S. 868 1559 & 867 6726.

 Jeppar

Toyota Tacoma TRD 35“ breytt, læst 
fram+aft lækkuð drif 4:30 , ekin 40Þ. 
Árg 2005 Kastarar, VHF, NMT, Verð 3,5 
millj. Uppl í síma 8964436

Vegna brottflutnings er til sölu þessi 
gullfallegi Dodge Durango 2004. 5.7l 
Hemi vél. Ek. 80.000 km. Áhv. 2.5 
millj. Afb. 40.000 kr/mán. Uppl. í s. 
899 3599.

Diesel Cherokee Overland. Nýr bíll með 
öllum aukabúnaði, frábær díselvél. Verð 
aðeins 5990 þús. Uppl í síma 663 
6060.

Til sölu Trooper ‘99 ekinn aðeins 122 
þús. km. 33“dekk á nýjum álfelgum. 7 
manna í góðu ástandi. Verð 850 þús. 
stgr. S. 862 4064.

Toyota LC 80 diesel árg. ‘91, ssk., 8 
manna. Ek 368 þ. Verð 1560 þ. Uppl. 
í s. 896 2010.

Pajero Sport President ‘01 diesel. Leður, 
topplúga, ný dekk ofl... lúxus eintak. S. 
696 1397.

LandCruiser 120 GX diesel árg. ‘03 ek. 
89 þ.km, ssk., ný 33“ dekk, nýjar felgur. 
Verð 3,880 þ. Möguleiki á láni, ath. 
skipti. S. 822 4850.

Discovery ‘96. 230,þúskm. Ný yfirfarinn. 
Ný tímareim, alternator, hedd ofl. Sk. 
09. Bíll í góðu lagi. Verð: 390þús. Uppl. 
í síma: 8984004

2 á gamla genginu!!!
2 GRAND CHEROKEE HEMI til sölu. Árg. 
2006 (svartur, ek. 29þ KM). TILBOÐ 
3.600 þ. Árg. ‘05 (Dökkblár, ek. 69 þ. 
KM) TILBOÐ 3.100 þ. Möguleiki á góðu 
láni. S. 669 9668.

Auðveld kaup
Jeep Wrangler X 2004 4,0 ssk., 33“ 
breyttur,nýjar felgur + dekk, ek. 20 þ. 
áhv. 2670 þ. ásett verð 2990 þ. afb ca. 
40 þ. á mán. Uppl. í s. 820 4469.

Land Cruser 90 VX ‘97 nýtt í bremsum, 
afturdemparar. Góður & heillegur. Ath. 
Skipti. S. 899 0675.

Til sölu Suzuki RM85L árg 2006 Hjólið 
er lítið ekið, kraftmikið og í toppstandi. 
Ásett verð kr. 330 þúsund. Upplýsingar 
í síma 6935035.

Opel Frontera ‘97 ek. 158 þ. Listaverð 
310 þ. Þarfnast smá lagfæ. Tilboð 160 
stgr. S. 899 0407.

Nissan Patrol árg. ‘90 ek. ca. 260 þ.km 
til sölu. Hentar vel til niðurrifs, er á nr. 
Uppl. í s. 893 6767.

Opel Vectra 99 í góðu standi ek. 111þús 
km fæst á yfirt. að jafn. 22 þ á mán í 18 
mán. Uppl. í s 8682786

Jeep grand cheeroki overland ‘03 ek. 
70 þús. mílur fæst gegn yfirtöku. V. 2,3 
m. Grand cheeroki srt 8 ‘06 ek. 35 þús. 
km. fæst gegn yfirtöku. V. 5,3 m. Uppl. 
í S. 820 3554.

Göfuþjónusta Suðurlandi . 
Sumarhúsaeigendur Traktorsgrafa 
Fleygur Snjómokstur Lagnaskurðir 
Rotþrær 8917355 8981505

 Sendibílar

Til sölu Isuzu 3.6 diesel. Með vörulyftu. 
Uppl. í s. 663 2453.

Transit T350 árg. ‘07 ek. 30 þ., krókur, 
fullt af aukahlutum. yfirtaka á láni, 74 þ. 
á mán. S. 897 2323.

MMC Canter árg. 00 kassabíll með 1,5T 
lyftu, í toppstandi sk. 09. Verð 1590 þ. 
Engin skipti. S. 897 2323.

 Vörubílar

Iveco Eurotracker 440 árg. 2005, ek. 
150.000. Dekk slitin, bíll í toppstandi. 
Nánari upplýsingar í síma 864 1521.

Scania 142 árg. ‘88 á grind 2 drifa með 
snjótannabúnaði. Gott kram til niðurrifs. 
S. 894 7010.

 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.

FIAT DUKATO
Árg. 2006, ek. 8.000, Dísel., svefnpláss 
fyrir fimm, lúxus útgáfa; sturta, salerni, 
eldavél, ísskápur, heitt og kalt vatn, 
næturkinding ofl. ofl. Verð 4,5.m Uppl. 
í síma 861-3316.

 Mótorhjól

Yamaha XJ 600 árg ‘85 ek. 76 þ. Gott 
hjól í góðu standi. V. 250 þ. S. 894 
7271 Maggi.

Yamaha WStar 650 ‘06 ek.1þ.km. fullt af 
aukahlutum fylgja. Uppl. í s. 893 1343.

Harley Davidson Fat Boy. Árgerð 2006. 
Verð 1890 þús. Yfir 100 notuð hjól til 
sölu, sjá www.motorhjol.net Uppl. í s. 
824 6600.

Honda Shadow 750 árg. 2003. Ekið 
2100 þ.km. Áhv. TM lán 460.000. Verð 
620.000. Uppl. í síma 860 1222.
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þar sem bílakóngurinn á heima 

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX DISEL V8 
Nýr bíll ssk,leður ,lúga, naví og fl verð 12.850.þ 
ath skipti.

M.BENZ G55 AMG v8 Kompressor árg 2008  
495hö nýr bíll Einn með öllu verð 16.900.þ

PORSCHE 911 CARRERA 4S Nýsk 7/2007 km 
1.500 km einn með öllu verð 14.900 

BÍLAR TIL SÖLU
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Til sölu Kawasaki KLX300 árg. ‘97, algjör 
gullmoli. Uppl. í s. 693 8777.

Til sölu Kawasaki KX125 árg. ‘07. 
Eitthvað af auka dóti fylgir. Uppl. í s. 
693 8777.

Til sölu glæsilegt Yamaha Midnight 
Warrior 1700cc árg. 2007 ek. 850 km. 
Verð 1500 þús. Uppl. í s. 844 2162 um 
helgar og eftir kl.17 virka daga.

Suzuki Dakar 600 framtjónað ‘88 S. 661 
8756 Jón.

Til sölu Jamaha tzr 50cc. árg. ‘07 ek. 890 
km. V. 435 þús. Uppl. í S. 899 8459.

Vortilboð!
Yamaha midnight warrior 1700 árg. ‘02 
kemur á götu ‘03. 2“ dragbarstýri. Power 
commander. K og N síur. Glæsigripur. 
Ásett v. 1490 þ. Tilboð 1 mil. stgr. S. 
820 4469.

Til sölu Harley Davidson FLSTF FAT BOY 
Árg 99. Hjólið er algjör mubla og mjög 
vel með farið. Ýmsir aukahlutir fylgja 
með. Uppl í síma 822 3440.

Yamaha YZ250F
Lítið notað hjól í mjög góðu ástandi, 
árg. ‘06. Uppl. í s. 825 7331.

Suzuki Intruder 1800 2007, svart. Ekið 
1600 km. S. 898 8158.

 Fjórhjól

Bombardier Traxter max 500 cc árg. 
2003 2ja manna. Ný dekk Big horn. 
Verð kr. 395.000. S. 695 6668.

Polaris 500 X2 götusk. 2manna ‘07 úr 
umboðinu. Enn í ábyrgð. Frábært v. s. 
897 6195.

Mótorkross Enduro hjól
Til sölu Yamaha 250 cc. Í toppstandi. 
Verð 250 þ. Uppl. í s. 845 2321.

 Vélsleðar

Til sölu Ski-Doo MXZ Renegade 800 
árg. 2006, nelgt belti, brúsafestingar, 
bensínbrúsi að aftan, taska, tengi fyrir 
GPS. Keyrður 800 km, frábært eintak. 
Verð 990 þús, áhvílandi 750 þús. Uppl. 
í síma 898 2060.

Til sölu vel farnir sleðar, Polaris RMK 
800 04 og XC 700 98. uppl. 898-3228.

2 Ódyrir en góðir stleðar til sölu Skido 
Formula Z583 árg. ‘94. Verð ca. 150 þ. 
Articat Panthera árg. ‘92, 440. Verð ca. 
100 þ. Sími 844 5434.

Vantar lokaða sleðakerru 1 eða 2 sleða 
uppl 664-8581

Tilboð óskast eða til sölu
Yamaha RX-1 árg 2003 Turbo hlaðinn 
aukahlutum,tilboð óskast engin skipti. 
Uppl. í s. 896 1634.

 Kerrur

Óska eftir að kaupa notaða 2 sleða 
kerru. Uppl. í s. 894 3707.

 Hjólhýsi

Til sölu nánast ónotað Dethleffs, kojur 
og hjónarúm fæst á góðu verð S. 696 
3304.

LMC Dominant 560 til sölu, árg.’06. 
Vinsælasta hjólhýsið á markaðnum, 
ríkulega útbúið, aldekerfi, bakaraofn, 
stór ísskápur, sjónvarp, útvarp, loftnet, 
skyggni, grjótgrind o.fl. Toppeintak. 
Uppl. í síma 898 9535.

 Fellihýsi

Palominio Yearling 10 fet, árg 05. 
Fortjald, sólarsella, svefntj. grjótgrind. 
verð. 1290þús S:6630070

 Vinnuvélar

Nýr , ónotaður Brotfleygur á 2-6t. gröfu 
til sölu kostar um 700 þús án vsk nýr. 
Einnig með nýjan staurabor sem selst 
ódýrt. fyrstur kemur, fyrstur fær. Uppl. 
Ólafur 661-2005/Kletthamar ehf.

Til sölu Unimog árg 1976 nýleg vél 
ekin um 400 km. Karfa fer í 13-14 
m með 265 kg og er með snúning. 
Þessi bíl þarnfast lagfæringar en hann 
er gangfær. Tilboð ósksst. Bílinn er að 
Viðarhöfða 4

Til sölu Jibb af 45 tm krana. Einnig 2 stk 
skóflur. Selst ód. S. 896 0399.

 Bátar

Til sölu skemmtibátur sem hentar vel 
á svartfugl, grásleppu og handfæri. 
Rúmgott stýrishús, vélbúnaður mikið 
endurnýjaður, vel búinn tækjum. Uppl. 
í s. 897 4584.

Til sölu bátur Skel 26 sem er véla og 
tækja laus. Selst eins og hann er á 
400.000.- Upplýsingar í síma 893-6404

Champion árg. ‘05, 90hö Mercury 
mótor. Kerra og allt tilh. Vel með farinn. 
V. 1,9 m. Möguleiki á skiptum f. fjórhjól. 
S. 662 4127.

 Bílaþjónusta

Wymiana opon, mechanika oraz myjn-
ia samochodowa. Telefon 690 5575 
polska 690 9575 íslenska.

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip enn hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beyjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S. 
565 8600.

 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

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Ræstingar - 
Teppahreinsun - Gólfbónun - www-
bgt.is BG Þjónustan ehf - síðan 1995 
- Sími 533 5000 bgt@bgt.is

 Ræstingar

Ég óska eftir að þrífa heimili. Hef unnið 
við þrif seinasta ár, hef því mikla reynslu. 
S. 616 1782.

 Garðyrkja

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

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

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

Baldursnesi 1, 600 Akureyri s. 460 4300

Toyota Land Cruiser 90 VX. 05/02, 
ekinn 130 þ km. Sjsks, disel, leður, 
dráttarkúla, sumar- og vetrardekk. 
Verð 2.750.000 kr. 
Raðnúmer: 113654

Toyota Land Cruiser 90 VX CR. 
03/02, ekinn 81 þ km. Sjsk, 
disel, 33”, dráttarkúla, sumar- og 
vetrardekk. Verð 2.850.000 kr. 
Raðnúmer: 113655

Toyota Land Cruiser 100 TDI. 08/05, 
ekinn 45 þ km. Sjsk, disel, drátta-
rkúla sumar- og vetrardekk. 
Verð 7.650.000 kr. 
Raðnúmer: 113557

Toyota Rav 4 4WD 2.0. 10/03, ekinn 
42 þ km. Bsk, filmur. 
Verð 1.830.000 kr. 
Raðnúmer: 113615

Toyota Rav 4 4WD GX. 02/06, 
ekinn 36 þ km. Sjsk, dráttarkúla, 
hraðastillir. Verð 3.390.000 kr. 
Raðnúmer: 113589

Renault Megane Scenic 1.6. 05/05, 
ekinn 52 þ km. Sjsk. Lítið ekinn 
og góður bíll. Skipti á ódýrari eða 
dýrari Toyota. Verð 1.790.000 kr. 
Raðnúmer: 161211

Toyota Camry Hybrid 2.4. 11/07, 
ekinn 2 þ km. Sjsk, spól- og 
skriðvörn, hraðastillir, Bluetooth, 
lykillaust aðgengi. 3 ára ábyrgð. 
Verð 3.960.000 kr.
 Raðnúmer: 205109

MMC Pajero DID. 06/06, ekinn 41 
þ km. Sjsk, disel, 7 manna,  31”, 
hraðastillir. Gott eintak, 90% lán. 
Verð 4.350.000 kr. 
Raðnúmer: 161427

Toyota Land Cruiser 120 VX. 05/03, 
ekinn 81 þ km. Sjsk, disel, 33”, 
8 manna, topplúga, dráttarkúla ofl. 
Verð 4.150.000 kr. 
Raðnúmer: 205036

Ford Ranger Crew Cab XL. 11/99, 
ekinn 184 þ km. Bsk, disel, 33”, 
dráttarkúla. Ný yfirfarinn, einn 
eigandi, topp viðhald. 
Verð 890.000 kr. 
Raðnúmer: 150981

BMW 318 11/98

Verð: 890 þ.kr. 

VW TOURAN BASICLINE

2004 ek. 45þ.km. 1.400þ. kr.

Toyota Yaris Sol 02/04

ek:45 þ.km. Tilboð 890 þ. kr

Porsche 911 Carrera 2 964

árg: ´93. Tilboð óskast

Toyota Landcruiser 90
07/01 Verð 2.350 þkr

Toyota Corolla G6 ´00
ek: 135 þ.km V. 610þkr

Skoda Octavia 4x4 05/02

ek:87 þ.km 5gíra V 990kr

Dodge Caravan SE ´03
131 þ km. mjög gott verð

VW Polo Comfortline
02/00 ek140 þ. km V. 490 kr

Sími 567-1800

Það er gott að kaupa
bíl í Kópavogi !

Smiðjuvegur 46e
gul gata Kópavogi

Sími 567-1800

Yfir 1500 bílar á
skrá

www.bbv.is
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Tilboð óskast
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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.

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

Bókhald og skattframtöl
Vsk. uppgjör, launauppgjör og fleira. 5 
ára reynsla ánægðra viðskiptavina. S. 
865 9328.

Tek að mér að færa bókhald fyrir lítil 
fyrirtæki. Uppl. í s. 824 8864.

 Fjármál

Skattframtal 2008 - Aldrei of seint 
- Gerum skattframtöl fyrir einstaklinga 
og fyrirtæki. Úrvals þjónusta - uppl. í 
síma 771 45 45

Skattfarmtal 2008. Einst. og lögaðil-
ar Frestir. Framtalsþjónusta HR sími 
6634141

 Ráðgjöf

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

 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. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

20% afsláttur af allri 
málningar- og spörslun-

arvinnu
Tilboð eða tímavinna, fagleg vinnu-
brögð og margra ára reynsla. Getum 
bókað verkefni fyrir sumarið. Getum 
hafið störf strax. Uppl. í s. 849 7699.

 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

Íslenskir fagmenn
Bjóðum alla þjónustu á viðhaldi 
fasteigna, utanhúss sem innan. 
Gerum föst verðtilboð þér að 

kostnaðarlausu.
Upplýsingar í síma 869 3934.

Niðurrif
Tökum að okkur allskyns 

innanhúss niðurrif ofl. Gerum 
föst verðtilboð og höfum góð 

meðmæli.
Uppl. í s. 847 7034, 

Guðmundur.

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.

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.

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Bruna og reyk þéttinga
Bruna og reyk þéttingar. Uppl. í S. 897 
1100 & 897 9400.

 Snyrting

Meistarinn!
Er flutt til landsins og hef hafið 
kennslu í tattoo förðun og body 

tattoo aftur. Frábærir tekju-
möguleikar.

10 ára reynsla og fagmannleg 
vinnubrögð. S. 659 9508.

 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

 Iðnaður

Járnsmíði VÁS sérhæfum okkur í stigum 
og handriðum, úti og inni. www.jarn-
smidi.com S. 534 0910.

 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

 Trésmíði

E. Sigurðsson ehf
Húsfélag, einstaklingar og fyr-
irtæki! Get bætt við mig smíða-

verkefnum.
Uppl. í s. 691 8842.

Parketlagnir, innréttingar, lofta og 
veggjasmíði. Við gerum þetta allt og 
erum snöggir að því. S. 616 6803.

 Önnur þjónusta

Pípulagnir
Tek að mér viðhald á pípulögn-
um, skólplögnum, drenlögnum, 
hreinlætistækjum, baðherbergj-

um og ofnalögnum.
S. 663 2572.

Óska eftir manni/konu til að taka bað-
herbergi í gegn, til dæmis flísaleggja, 
mála og önnur viðvik. hreint sakavott-
orð skylirði. Uppl. í S. 694 1617.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Graco Barnabílstóll 0-13 kg með base-
stöð. Notaður af einu barni. Er sem nýr. 
10.000 kr. S: 662 6601

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

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.

Til sölu notaðir stólar 22 stk. á kr. 2000 
Uppl. í síma 898 3420.

Sögufrægur safngripur! Massívt útskorið 
eikarborð sem var í eigu eins mesta 
stjórnmálaskörungs Íslands á síðustu 
öld. Tilboð óskast. Uppl. í s. 898 5119.

Tilvalið fyrir veitingastað
Pizzaofn og pizzabakkar til sölu. Uppl. í 
s. 862 5460.

Orlando, Florida
Einbýlishús til leigu. Uppl. í s. 862 5460 
bennjoku@khi.is.

Til sölu lager hillukerfi frá Ísold með 
240 hillum. Hentar vel fyrir lítinn lager. 
Tilboð óskast. Hafið samband við Hlyn 
í s. 825 2665.

Til sölu Canon W6400 prentari, (plot-
ter), 1 og hálfs árs gamall. Nánast 
ónotaður, hugbúnaður og annað fylgir. 
Verð 150.000 m vsk. Uppl. í síma 471 
1510 milli 09:30 og 15:00.

Til sölu 3 ára gamalt rúm frá RD 
1,10x2,0. Uppl. í s. 869 3570.

 Heimilistæki

Til sölu 28“ Philips sjónvarp 6 ára. Uppl. 
í síma 898 5856.

 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.

Yamaha rafmagns píanó til sölu. Lítið 
notað. Uppl. í s. 693 8778.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Frystiklefi & kælikerfi til sölu 50 fm. 
Frystiklefi með vélakerfi, er í gangi, 
stærð utanm. H 2.65 L 10.6 B 5.0 er 
með 2 hurðum. Til sölu 20 fm kæliklefi 
með vélakerfi, er í gangi, stærð innanm. 
H2.45 L6.0 B 3.3 með 1 hurð. Einingar 
8 cm. Líka til sölu sambyggð kælivél 
með kondens og rafmagni. Uppl. í síma 
663 0522.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timb-
ur 1x6 & 2x4, uppl. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

Gufuklefi m öllu 3,4 m2, gifsplötur kr 
1000, 2 velux þakgluggar 78x118 cm, 
sánaofn, hurðaskyggni. Uppl 8446434

 Verslun
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Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055 
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
logey@logey.is
www.logey.is

Verð 17,368 með vsk

Snúnir skralllyklar
meira og betra átak

TIL SÖLU
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 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

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

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

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

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, bómull-
arlök, gæði og gott verð. Uppl. í S: 
8916447

Ekta líkamsnudd (BODYTOBODY) Láttu 
það eftir þér, þú átt það skilið. Nánari 
uppl. í síma 848 6255. Opið frá 11-21 
þriðjud - laugard.

Whole body massage Telepone 862 
0283.

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

 Ýmislegt

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

 Námskeið

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

Leirkrúsin. Ný námskeið í leirmótun 
Uppl. á www.leir.is - S. 564 0607 & 
661 2179.

-Silfurleir-
Byrjendanámskeið 3 kvöld næstu viku 
kl. 18-22 Framhaldsnámsk. í apríl. 
Skráning og uppl. í s. 555 1212 - 
Handverkshúsið.

 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.

 Húsgögn

Sófasett 3ja og 2ja rauðrúnt, borðstofu-
borð og 4 stólar, stofuskenkur og speg-
ill, 2 rokkoko stólar, Hjónarúm 153x2 + 
náttborð kommóða og spegill. 2 hlið-
arborð, bang & olufsen 21“ Sjónvarp, 
Sjónvarpsskápur, bang & olufsen 25“ 
á fæti. 2 speglar, nýlegar eikarhillur frá 
Línunni. S. 696 1649 & 696 6759.

 Heimilistæki

Til sölu ódýrt rafm.ofnar nokkrar stærðir, 
hitak. 75L, helluborð & ofn Siemens. 
Allt nýlegt gott í sumarbst. Einnig stór 
trésm. vél. S. 869 3912.

Til sölu glænýtt keramik helluborð frá 
AEG, 77 cm. Kostar nýtt 107 þús en 
fæst með góðum afslætti. Uppl. í S. 899 
3533 eða 897 9448.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Yndislegir dvergschnauzer hvolpar til 
sölu. Góðir heimilishundar sem fara 
ekkert úr hárum. Skemmtilegir, sjálf-
stæðir og athugulir. Eigum ennþá eftir 
nokkra bráðfallega hvolpa. www.inter-
net.is/kolskeggur kolskeggs@hive.is s: 
8996555

Stóru hundagerðin komin aftur. Lengd 
340 Breidd 200 Hæð 175 cm verð 
42,000 kr. www.liba.is

Amerískir Cocker Spaniel hvolpar á 
góðu verði. Ættbókarf. og heilsufsk. 
8957096

Dýrabær
Plastbúr- járnbúr og grindur í öllum 
stærðum.  Dýrabær Smáralind og 
Hlíðasmára 9, Kóp.  www.dyraba-
er.is

Til sölu stálpaðir Japanese Chin hvolpar 
með ættb. frá HRFÍ og tr frá VÍS + eldri 
tík. uppl.6903920

Gullfallegir hreinræktaðir Papilon hvolp-
ar til sölu. Uppl. í s. 690 8091.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar 
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra-
land.is/linafina

Allt fyrir hundinn, lagersala verður hjá 
comfort og hvuttakoti laugardag og 
sunnudag frá kl. 12-18. Að Hléskógum 6 
rvk, komið og gerið frábær kaup. Uppl. 
í S. 660 8505.

Dachshund hvolpar til sölu. Uppl. í s. 
863 0474 eða www.123.is/manaskin

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 

genginu.
Opið alla daga frá 09 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

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

Glæsileg heimagisting á Vestu Sjálandi 
með fitness og nuddaðstöðu. 

 Sendið mail og fáið nánari uppl. á 
gudanm@hotmail.com 

 S. 0045 40197519 & 0045 59208961.

Tenerife
Til leigu á Tenerife á Adeje 100 fm 
raðhús á 1 hæð. Rólegt hverfi, 25 mín. 
gangur á strönd. Uppl. í s. 820 4928 & 
868 6488.

Spánn
Ótrulega lág leiga. 2 hæða raðhús, 
internet innifalið. Uppl : 4664030 - sol-
arhus@gmail.com

Norðurþing
Ferðaþjónustan Lundur við Ásbyrgi. 
Sundlaug, heitur pottur, ættarmót 
og allskins stærri samkomur. Í boði 
er tilboð á fjölbreittum veitingum og 
gistingu. uppl lundur@dettifoss.is simi 
4664030

Raufarhöfn
Íbuðir og svefnpokapláss, góð þjónusta. 
Tilboðsverð, uppl : 8621287 - 4664030

Dalvík
Ótrulega lág leiga fyrir herbergi með 
öllu uppl : 4664030 solarhus@gmail.
com

 Hestamennska

Tökumúll kr. 1.889 kr. Tito.is - Súðarvogi 
6 - S. 861 7388.

Ístölt 2008 verður í Skautahöllinni 
5. apríl. Bestu knaparnir og hestarnir 
mæta!!! En þú?

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til leigu, í miðbæ reykjavíkur. 
S. 861 2319.

Íbúð til leigu. Flott 3 herbergja, 100 fm í 
Kópavogi. Laus 1. apríl. Leiga 150 þ. allt 
innifalið. Uppl. S. 669 5550.

4 herbergjaÍbúð til leigu í grafarvogi 
uppl. í síma 6616636

Leiguliðar Fossaleyni 16
Skrifstofa Leiguliða auglýsa Notaðar og 
nýjar íbúðir til umsóknar. www.leiguli-
dar.is eða 517-3440.

Herbergi til leigu, aðgangur að sturtu og 
WC. Upplýsingar í síma 824 3205

3 herb. rúmlega 100 fm íbúð í Skuggahv. 
til leigu. Uppl. í síma 660 8505.

Hjarðarhagi - laus starx. Til leigu 3 
herb. (88 fm) íbúð á 1 hæð í fjölbýli. 
Leiguverð 130 þ. Fyrirspurnir ásamt 
nánari uppl. berist á elin@hive.is

2 herb. íbúð til leigu í 101. Laus strax. 
Langtímaleiga. S. 822 5552 & 566 6628.

Til leigu
Til leigu 135 fm , 4 herbergja 

íbúð í 203 Kópavogi. Nýleg íbúð 
með sérinngangi. Laus 1. Maí 

2008.
Verðtilboð óskast sent á : 

hvarf203@hotmail.com

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 herb íbúð í salahverfi í Kópavogi, 
með húsgögnum og heimilistækjum 
til leigu frá apríl fram á haust, jafnvel 
lengur. Verð 130 þús. S. 897 8451.

120 fm, 4 herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. 
Leiga 160 þús. Elva S. 862 9999 eða 
elvabjork@internet.is

3ja herb. íbúð í 105 til leigu. leiga 120 þ. 
pr. mán. Upplýsingar í síma 660 1792.

Gott herb. til leigu með aðgangi að 
eldhúsi, WC og interneti á svæði 109. 
Uppl. í s. 698 2263 & 663 7635.

Til leigu nýstandsett íbúð í Garðinum. 
Stofa m. eldunaraðstöðum, 1 svefn-
herb. WC + sturta. Tegni f. þvottav., 
sérinngangur. Innifalið hiti & rafm. Leiga 
55þ. á mán. 60þ. trygging. Aðeins f. 
reyklausa og reglusaman. S. 897 4822.

2herb. íbúð í 101 til leigu fyrir reglusamt 
fólk. 70 fm+svalir. 110 þkr./mán. Laus 
strax. S. 551 3536.

Stúdíóíbúð á svæði 104 til leigu. Sér 
bílastæði. Íbúðin öll nýstandsett og er á 
jarðhæð. Leiga 95þús með hússjóði og 
hita. 1 mán fyrirfram og 2 í tryggingu. 
Fyrirspurnir sendist í tölvupósti á saur-
baer@eyjar.is

Flott 3 herb sér hæð í Efstasundi 104 
Rvk. stór garður, þvottahús í kjallara, 
uppþvotavél,þvottavél og ísskápur getur 
fylgt með. leiga 140 þús. bankaábyrgð 
280 þús uppl í síma 8975358

Til leigu 35 fm íbúð á 1. hæð í 
Súluhólum. Leigist með ísskáp. Uppl. í 
s. 820 3880.

Herbergi til leigu á sv. 104 Rvk, með 
aðgang að WC, eldhúsi og þvottavél. 
S. 691 4858

70m2 2ja herb. íb. í 101 Rvk leigð til 30. 
júní m/öllu. Laus strax. Fully furnished 
apartm. to rent. 115 þ. á mán+trygg. 
S. 551 6362.

Room for rent í Reykjavik 104. Inclutet 
WC, kitcen and washingmacin. Tel 691 
4858

 Húsnæði óskast

Reglusömum manni um þrítugt vantar 
herbergi með aðstöðu. Vantar frá 110 
rvk. til 270 mos. S. 690 9771.

Fyrirtæki óskar eftir að taka á leigu fyrir 
starfsmenn stúdíó eða 2-3 herbergja 
íbúð sem fyrst á höfuðborgarsvæðinu, 
öruggar greiðslur. Greiðslugeta ca. 100 
þús. á mán. Uppl. í s. 661 2000.

Óska eftir einstaklingsíbúd/studio í 
Reykjavík. Er 100% reglusamur og get 
borgad fyrirframgreiðslu. Leiga ca. kr. 
60.000.- á mánudi. Meðmæli ef óskað 
er. gsm 896 2964.

3 herb. íbúð í hverfum 101-108 óskast 
til langtímaleigu. Reglusemi og öruggar 
greiðslur. Sími 891 9000, brynjolfur@
skagamenn.com.

Vantar litla íbúð fyrir tvo reglu-
sama pólska starfsmenn á stór 
Reykjavíkursvæðinu. Skilvísum greiðsl-
um heitið. Leiguverð 50 - 70 þús.kr. S. 
892 8340, Björn.

Námsmaður óskar eftir herbergi til leigu 
á höfuðborgarsvæðinu. Reglusamur, allt 
kemur til greina. Uppl. í S. 847 2335.

 Sumarbústaðir

Góður bústaður - gott 
verð!

Til sölu nýlegt, fullbúið, heilsárshús í 
landi Búrfells í Grímsnesi á eignarlóð. 
Húsið er rúmlega 72 fm að stærð, for-
stofa,geymsla, 3 svh. , baðh. með sturtu 
og klósetti.Stofa, borðstofa og eldhús. 
Um 40 fm verönd. Húsið er byggt á 
staðnum. Steyptur grunnur og gólfplata 
.Gólfhiti. Rúmlega 7500 fm eignarlóð.
Frábært útsýni. Gott langtímalán getur 
fyglt. Gott staðgreiðsluverð. Uppl. s 
8983902

Fjögur 15 fm bjálkahús til sölu. 
Svefnpláss og eldunaraðstaða fyrir 8 
manns. Tilvalin gestahús við sumarbú-
staði eða fyrir litla ferðaþjónustu. S. 847 
2324 & 866 9987.

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. tym.is s. 697 3217.

 Atvinnuhúsnæði

Lítið geymslu/atvinnuhúsnæði í 
Reykjavík eða nágrenni óskast. Uppl. í 
S. 663 4521.

Skrifstofuhúsnæði til leigu fyrir aðila á 
heilsumarkaði í Holtasmára 1, Kópavogi 
(Hjartaverndarhúsið). Fjölbreyttar 
stærðaeiningar í boði. Nánari upplýsing-
ar í síma 770 2221 eða aslaug@eva.is

Vantar þig lagerrými? Erum með lager-
rými til leigu, 50-500fm. Upplýsingar í 
síma 695 7045 eða 570 7010.

Óska eftir húsnæði 50-80 fm. fyrir smá 
iðnað. Uppl. í S. 869 8674 & 845 9281.

 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.

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7045 og 570- 
7010

 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

Hjá Jóa Fel Holtagörðum 
og Smáralind

Óskum eftir að ráða hressar 
og duglegar manneskjur í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum og einnig vantar 
á kaffihúsið okkar í Smáralind. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Hulda í síma 
695 2933. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Sölumaður /Ábyrgðarmál
Nítró óskar eftir að ráða öflugan og 
áreiðanlegan starfsmann í verslun 
félagsins að Bíldshöfða. Starfið felur í 
sér að sjá um ábyrgðarmál Nítró auk 
sölu á mótorhjólum og öðrum tækj-
um. Einnig almenn sala á fatnaði og 
aukahlutum. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi tækniþekkingu á vélum og tækjum. 
Lágmarksaldur 20 ár. Nánari upplýsing-
ar um starfið veitir Haukur Þorsteinsson 
í síma 896 1312. Áhugasamir geta einn-
ig sótt um starfið á www.n1.is

TILKYNNINGAR
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Aukavinna við sölu um 
kvöld og helgar

Miðlun leitar að sölufólki á 
kvöldin og um helgar. Verkefnin 

felast í að hringja til almenn-
ings, kynna vörur, selja þjón-

ustu, bóka söluheimsóknir o.fl. 
Fjölbreytt verkefni sem henta 
öllum sem hafa gaman af að 
selja. Við leitum að fólk sem 
hefur ánægju af mannlegum 

samskiptum. Reynsla er kostur 
en ekki skilyrði. Lámarksaldur 

er 18 ár en við leitum ekki síður 
af fullorðnu fólki með fjöl-

breytta reynslu að baki.
Nánari upplýsingar hjá andri@
midlun.is (Reykjavík) og andr-

ea@midlun.is (Akureyri).

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir starfskrafti í fullt 

starf. Unnið er á 15 daga vökt-
um. Starfsmaðurinn þarf að 

eiga auðvelt með að vinna með 
öðrum, hafa góða þjónustu-

lund og vera íslenskumælandi. 
Möguleiki á að byrja strax eða í 

lok sumars.

—————————————————- 

Einnig eru að losna kvöld- og 
helgarstörf, bæði bílstjórar og 

afgreiðslufólk.
Uppl. í síma 822 8870 eða á 

www.nings.is

ATVINNA-DEILDARSTJÓRI
Deildarstjóri óskast til starfa í

smávörudeild Rúmfatalagernum 
smáratorgi.

Óskað er eftir röskum og 
ákveðnum einstaklingi sem 
getur séð um pantanir og 

framsetningu á vörum í verslun 
okkar.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Njáll í síma 820-8004 eða á 

staðnum.
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til 

jarðvinnu framkvæmda. Matur í 
hádeginu og heimkeyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525.

Global Ice
Vegna aukinna umsvifa óskar 

Global Ice eftir mönnum vönum 
málaravinnu.

Uppl. í s. 660 8500 & 897 4422

Rizzo Pizzeria.
Hresst og skemmtilegt fólk óskast í 
vinnu. Starfsfólk óskast í eftirfarandi 
stöður: Bakarar, afgreiðsla og sal. Hress 
og skemmtilegur vinnustaður. Um er 
að ræða vaktavinnu um kvöld og helg-
ar. Uppl. fást á Rizzo Grensásvegi og 
Bæjarlind. Íslenskukunnátta æskileg.

Vegmerking ehf Vegmerking ehf óskar 
eftir verkamönnum í sumar.Mikil vinna. 
Meiraprófsréttindi æskileg. Upplýsingar 
í síma 566 7259 og 693 0960

Hlutastarf
Óskum eftir starfsmanni virka daga í 
móttöku í efnalaug, þæginleg vinna 
sem hentar fólki á öllum aldri. S. 564 
6871 & 896 8171.

Bar/ skemmtistaður
Óskar eftir starfsfólki í vaktavinnu. 
Áhugsamir hafi samband í síma 697 
8333 & 848 4924.

Potrzebujemy kobiety do pracy (filet-
owanie). Zapewniamy zakwaterowanie. 
Blizsze informacje pod nr tel. 567 7040/ 
899 3199.

Vélstjóri óskast á 200 tonna dragnóta-
bát sem rær frá suðvestur landi. Véla 
stærð 900 hö. Uppl. í s. 864 8097.

- Starfsfólk óskast -
Bílstjórar og starfsfólk í afgreiðslu ofl. 
Vantar í fyritæki á mötuneytamarkað-
inn. Skemmtilegur vinnustaður - Góð 
laun - Vinsamlegast sendið umsóknir á 
magnus@veislulausnir.is

Fótaaðgerðafræðinar! okkur vantar 
góðan starfskraft á nýja stofu. Uppl. í 
síma 660 1792.

Starfsfólk óskast í gjafavöruversl. Nici 
og barnafataverslunina Polarn O. Pyret. 
Dagv. og helgarv. í boði. Uppl. veitir Íris 
S. 822 0492. Umsóknareyðubl. einnig 
á stöðunum.

Pípulagnir
Rennsli ehf. óskar efir að ráða pípu-
lagningamenn eða menn vana lögnum. 
Uppl. í s. 696 8054 & 565 8830.

 Atvinna óskast

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir 
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662 
6413.

Sjómaður óskar eftir afleysingaplássi. 
Vanur netavinnu. Uppl. í s. 770 5374.

Prentsmiður (49 ára kk) óskar eftir 
starfi. Upplýsíngar í síma 865 2234.

Laghender mann vantar vinnu, góður 
flísaleggjari, málari, setja upp eldhús-
innréttingar, baðherbergisinnréttingar 
og fleira. Uppl. í S. 899 4785.

27 ára smiður óskar eftir vinnu við 
smíðar, ýmsu vanur upplýsingar í síma 
899-2903 DAVÍÐ.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

LAGERSALA-BLEND-BLENDSHE-BLEND 
SKÓR-PCHYCO OG 4YOU Guðríðarstíg 6 
Grafarholti fullt af nýjum sýnishornum, 
rosalega flott verð opið föst 28/3 12-19 
laug 29/3 12-18 og sun 30/3 13-16

 Einkamál

Kona á besta aldri óskar eftir að kynnast 
karlmanni á aldrinum 40-50 ára. Svör 
sendist FBL merkt „ A10“

Halló kona um sextugt óskar eftir að 
kynnast snyrtilegum, hressum herra-
manni, með áhuga á gömlu dönsunum, 
útiveru sundi, ferðalögum, góðum mat 
ofl. Svar sendist FBL merkt „samvera 
er góð“

Aðalfundur  SFR
Aðalfundur SFR  verður haldinn laugardaginn 29. mars, kl. 13.

Á dagskrá eru  venjubundin aðalfundarstörf.
Kaffi veitingar

SFR - stéttarfélag í  almannaþjónustu

ATVINNA / TILKYNNINGAR



Starmói – Einbýlishús 
260 Reykjanesbæ

Opið hús sunnudag 
klukkan 16:00 – 16:30

Verð 37.700.000. Stærð 199,2 fm
Góð eign á góðum stað
Brunabótamat 28.570.000
Uppl. sími 861 2743 og 699 6949

Lautasmári – 201 Kóp.
Bókið skoðun

Þessi stoppar stutt!
Þriggja herbergja, 4. hæð í lyftuhúsi
Verð 23.600.000
Stærð 80,3 fm
Brunabótamat 10.700.000
Uppl. sími 861 2743 og 699 6949

Bókið
skoðun

Sunnubraut 7 - einbýli
230 Reykjanesbæ

Opið hús sunnudag 
klukkan 14:00 – 14:30

Verð 29.800.000
Stærð 191,5 fm
Brunabótamat 23.350.000
Uppl. sími 861 2743 og 699 6949

Opið
hús

Opið
hús

BENEDIKT
Sölufulltrúi
Sími 861 2743
benni@remax.is

ÞÓRUNN
Lögg. fasteignasali 
Sími 512 3400
tse@remax.is

KRISTJÁN
Sölufulltrúi
Sími 699 6949
kristjan@remax.is

Fr
u

m

Bogabraut 16.- 
Einbýlishús
245 Sandgerði

Opið hús sunnudag 
klukkan 14:00 – 14:30

Verð 30.700.000
Stærð 161 fm 
Brunabótamat 30.690.000

Opið
hús

FASTEIGNASALAN Í BÆNUM
Bær

Strandgata
245 Sandgerði 
Iðnaðarhúsnæði

Bókið skoðun 

Verð 15.900.000
Stærð 224,7 fm
Brunabótamat 10.550.000

Akurbraut
Nýtt raðhús
260 Njarðvík

Opið hús sunnudag 
klukkan 16:00 – 16:30

Verð 27.700.000
Stærð 133,7 fm
Brunabótamat 22.490.000

Opið
hús

Efstaleiti 43 
230 Reykjanesbæ

Opið hús kl 1730 - 1800

Ásett verð 30.700.000
Stærð 156,8 fm
Brunabótamat 26.200.000

Opið
hús

Valbraut 7 - Einbýli
250 Garður 

Bókið skoðun 
Verð: 24.400.000
Stærð: 188,6 fm
Brunabótamat: 25.390.000
Góð eign 

Bókið
skoðun

Bókið
skoðun
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Dagskrá

12.00 Fundur settur
Rannveig Guðmundsdóttir, formaður framkvæmdastjórnar, setur fund og stýrir honum

12.03 Setningarávarp 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar og utanríkisráðherra

12.20 Málstofa um efnahagsmál
Frummælandi:
Friðrik Már Baldursson, prófessor við HR 

Aðrir þátttakendur: 
Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar Landsbanka Íslands
Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ 
Stjórnandi: Jón Þór Sturluson    

Málstofan er öllum opin  

13.20 Framsöguræða
Þórunn Sveinbjarnardóttir, umhverfisráðherra

13.40 Grænt hagkerfi – Nýja atvinnulífið
Pallborðsumræður:
Þórunn Sveinbjarnardóttir, umhverfisráðherra
Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra
Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar
Arna Lára Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ
Vilhjálmur Þorsteinsson, stjórnarformaður Verne Holdings ehf. og CCP

14.45 Kaffihlé
15.00 Almennar stjórnmálaumræður
15.30 Ráðherrar sitja fyrir svörum

Stjórnandi: Skúli Helgason

Málefnanefndir og verkalýðsmálaráð funda frá kl. 10-11.30

Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar
– í Súlnasal Hótel Sögu, sunnudaginn 30. mars kl. 12-16

Nánari upplýsingar á vef Samfylkingarinnar: www.xs.is

Allir velkomnir!

Í dag efnir Pólýfónfélagið til há-
tíðarsamkomu á Grand Hóteli. Til-
efnið er að fimmtíu ár eru liðin frá 
því kórinn hélt sína fyrstu tónleika 
undir nafninu Pólýfónkórinn.

Pólýfónfélagið var stofnað 26. 
maí 2006. Til þess að halda á lofti 
minningu um 30 ára starf Pólýfón-
kórsins frá 1957 fram til 1989 er 
unnið að útgáfu á geisladiskum 
á því geysimikla efni sem til er 
í vörslu Ríkisútvarpsins. Safna 
saman söngskrám, nótum og öðru 
prentuðu efni varðandi starfsemi 
kórsins og koma því fyrir á söfn-
um til varðveislu og afnota fyrir 
komandi kynslóðir.

Á síðasta ári komu út tveir 
geisladiskar með flutningi Pólýfón-
kórsins. Á öðrum var Messu í h-
moll eftir J. S. Bach og á hinum 
var upptaka frá tónleikaferð kórs-
ins sumarið 1982 til Spánar. Á 
þeim diski eru meðal annars efnis 
Þjóðsöngurinn, Ó, Guð vors lands, 
og fyrstu kaflarnir úr óratoríunni 
Eddu eftir Jón Leifs.

Mikill áhugi er á að halda áfram 
þessu útgáfustarfi að því að fram 
kemur í fréttatilkynningu frá fé-
laginu. Einnig er nýr diskur vænt-

anlegur á næstunni. Þar er um 
að ræða endurútgáfu á hljóm-
plötu sem tekin var upp í Stokk-
hólmi 1973. Allur söngur er þar án 
undirleiks og dæmigerður fyrir 
efnisval kórsins á fyrstu starfs-
árunum. En á seinni hluta starfs-
tímans var flutningur stærri tón-
verka megin viðfangsefnið.

Á þessum tímamótum munu um 
150 manns hittast á Grand Hótel, 
rifja upp gamlar minningar. Hlýða 
á fyrrum kórfélaga syngja ein-
söng og saman í stærri hópum, en 
að sjálfsögðu verður einnig radd-
aður fjöldasöngur í pólýfónískum 
anda. 

Heiðursgestur kvöldsins er 
Ingólfur Guðbrandsson stofnandi 
Pólýfónkórsins og söngstjóri frá 
upphafi. Hann hefur síðustu árin 
verið óþreytandi við að undirbúa 
útgáfu á hljómdiskum með flutn-
ingi kórsins í samvinnu við Sinfón-
íuhljómsveit Íslands og Kammer-
sveit Reykjavíkur.

Ennfremur munu þau Sigríður 
Ella Magnúsdóttir og Kristinn Sig-
mundsson óperusöngvarar heiðra 
samkomuna með nærveru sinni og 
syngja nokkur lög.

Pólýfónkórinn fagnar 
fimmtíu árum

SÖNGURINN ÓMAR Pólýfónkórinn söng fyrst fyrir fimmtíu árum. Í dag hittast 
kórfélagar og velunnarar á Grand Hóteli.
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Á
herslan er öll á það 
að Afganir vinni 
vinnuna sjálfir,“ 
segir Ragnheiður 
Kolsöe, sem í rúmt 
ár hefur starfað 

sem þróunarfulltrúi á vegum 
Íslensku friðargæslunnar í Ghor-
héraði í Afganistan. 

„Okkar hlutverk er að koma 
verkefnunum af stað og fylgja 
þeim eftir, en það gerist í raun ekk-
ert nema heimamenn sýni þessum 
verkefnum raunverulegan áhuga 
og leggi fram sitt vinnuafl.“

Frá Ghor til Faryab
Á annan tug Íslendinga starfa nú á 
vegum friðargæslunnar í Afgan-
istan, flestir í Kabúl, en síðustu 
misserin hafa einn til tveir verið 
starfandi í Ghor-héraði, með 
aðsetur í Chaghcharan, fimmtán 
þúsund manna bæ sem er höfuð-
borg héraðsins. 

Áður en Ragnheiður kom til 
Chaghcharan fyrir rúmu ári voru 
þar tveir íslenskir þróunarfulltrúar, 
og fyrstu mánuðina var önnur 
íslensk kona, Susan Martin, starf-
andi með henni.

Ragnheiður er nú heima á Íslandi 
í stuttu páskafríi, en heldur á 
næstu dögum aftur til Afganist-
ans, að þessu sinni til Maimana, 
hundrað þúsund manna höfuð-
borgar Faryab-héraðs, þar sem ný 
verkefni á vegum friðargæslunnar 
eru að hefjast. Hún verður þó ekki 
ein, heldur er reiknað með að tveir 
til fjórir Íslendingar verði þar 
starfandi næstu misserin.

Vatnsaflsvirkjanir
Stærsta verkefni Ragnheiðar í 
Ghor hefur verið að halda utan um 
smíði og uppsetningu lítilla vatns-
aflsvirkjana í héraðinu. Á síðasta 
ári voru fjórar slíkar virkjanir 
reistar, en haldið verður áfram 
næstu tvö árin og alls reistar um 20 
vatnsaflsvirkjanir í þessu erfiða 
fjallahéraði þar sem fólk á erfitt 
með að finna sér lífsviðurværi.

„Það er mikið vatn í Ghor og það 
eru margir sem vilja byggja vatns-
aflsvirkjanir,“ segir Ragnheiður. 
„Áður en hafist er handa þarf þó að 
gera vatnsmælingar. Reynt er að 
mæla á eins mörgum stöðum og 
mögulegt er og svo þarf að komast 
að lýðræðislegri niðurstöðu meðal 
heimamanna um það hvar virkjun 
skuli byggð.“

Fulltrúar frá frjálsum félaga-
samtökum sjá síðan um að kenna 
fólkinu á staðnum að gera þetta 
sjálft, því öll áhersla er lögð á að 
heimafólkið læri vinnubrögðin og 
geti starfrækt virkjunina. Fólkið 
fær að hluta til greitt fyrir vinnu-
framlag sitt og þegar virkjunin er 
risin fær það eignarréttinn á 
henni. 

Réttarfar og barnaheimili
Fyrir utan vatnsaflsvirkjanirnar 
hafa Íslendingar staðið að tveimur 

öðrum verkefn-
um í Ghor. 
Annað er réttar-
farsaðstoð, sem 
felst í því að 
Ísland greiðir 
frjálsum félaga-
samtökum fyrir 
að þjálfa 
afganska lög-
menn, en hitt, 
sem er reyndar 
rétt að fara af 
stað núna þegar 
Íslendingar eru 
farnir frá Ghor, 
er fólgið í því 
að koma upp 
munaðarleys-
ingjaheimili. 

Gerir mest gagn 
inni á skrifstofu
Héraðsupp-
byggingin í 
Ghor er undir 
stjórn Litháa, 
en í Faryab-
héraði, sem 

liggur bæði norðar og neðar í land-
inu, eru það Norðmenn sem fara 
með stjórnina. Norsk herstöð hefur 
verið reist skammt frá borginni 
Maimana. Þar innan víggirðinga 

fær Ragnheiður skrifstofu til 
afnota, á sama gangi og yfirmenn 
norska hersins, aðrir þróunarfull-
trúar og ráðgjafar.

Hún segir starf þróunarfulltrúa 
vera mjög fjölbreytilegt, en mesta 
ábyrgðin er fólgin í því að ráðstafa 
íslenskum fjármunum, sem koma 
frá utanríkisráðuneytinu, til verk-
efna sem brýn þörf er fyrir. Mest 
sitji hún því inni á skrifstofu á 
fundum og við skipulagningar-
störf.

„Auðvitað fer ég út í þorpin líka, 
þótt ekki sé nema til að fá tilfinn-
ingu fyrir svæðinu, en ég geri 
meira gagn sitjandi inni á skrif-
stofu.“

Landbúnaðurinn
Þegar Ragnheiður kemur til Maim-
ana verður hennar fyrsta verk að 
kynna sér aðstæður, athuga hvar 
þörfin er brýnust fyrir aðstoð frá 
Íslendingum og hvar helst er mögu-
leiki á því að þekking og hæfileikar 
Íslendinga geti nýst heimamönn-
um.

„Við byrjum á því að skoða 
þróunar áætlun héraðsins og ræða 
við héraðsstjórann. Við skoðum 
líka hvað Norðmenn hafa verið að 
gera og sjáum hvar við getum best 
komið inn í. Mitt hlutverk verður 
fyrst og fremst að finna verkefna-
svið fyrir Ísland, og erfitt að segja 
núna strax nákvæmlega hvaða 
svið verða fyrir valinu. En ég get 
lofað því að það verður vel valið og 
ekkert verið að æða af stað út í 
neitt.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra heimsótti Maim-
ana þann 19. mars síðastliðinn og 
gekk þá á fund Abdul Haq Shafaq 
héraðsstjóra. Hún spurði meðal 
annars hvaða þrjú vandamál hann 
teldi brýnast að taka á. 

Svar héraðsstjórans var einfalt: 
„Ég myndi segja að það væri land-
búnaðurinn.“

Hann lagði mikla áherslu á að fá 
aðstoð við að nútímavæða landbún-
aðinn í Faryab-héraði, og bað sér-
staklega um að héraðsbúar fengju 
nýjan tækjabúnað til landbúnaðar 
og að Íslendingar tækju hóp bænda 
með sér heim til Íslands til þess að 
kenna þeim hvernig stunda á land-
búnað með nútímalegum hætti. 

Heimshornaflakkari
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Ragn-
heiður komið víða við um ævina. 
Hún bjó í Lúxemborg á grunnskóla-
árunum, en flutti til Íslands sextán 
ára og fór þá sem leið liggur í 
menntaskóla. Hún gerði þó hlé á 
menntaskólanáminu meðan hún brá 
sér til Gvatemala sem skiptinemi, 
„og þar áttaði ég mig á því að þetta 
væri nokkuð sem ég vildi starfa 
við,“ segir Ragnheiður, og á þar við 
þróunarstarfið sem hún hefur síðan 
lagt fyrir sig. 

Að loknum menntaskóla lagði hún 
upp í heilmikið ferðalag um Mið-
Austurlönd og Asíu. 

„Þetta var sextán vikna ferðalag, 
ekkert ósvipað því að ferðast um í 
rútu, nema hvað við vorum á breytt-
um trukk, hópur sem eldaði saman 
og svo gistum við stundum á gisti-
heimilum.“ Lagt var af stað frá 
Nepal og þaðan um Norður-Indland 
til Pakistan og áfram yfir til Írans, 
þaðan til Tyrklands og svo Sýrlands, 
Jórdaníu, Egyptalands, Líbíu og loks 
Túnis. 

Eftir þetta ævintýri tók hún 
meirapróf og fór sjálf að keyra 
ferðamenn í Kenía, Úganda og Tans-
aníu fyrir lítið íslenskt ævintýra-
fyrirtæki með aðsetur í Naíróbí. Að 
því búnu fór hún í háskólanám í 
London þar sem hún lagði stund á 
þróunarfræði og þróunarhagfræði.

Aðeins litlir sigrar 
„Mér finnst þetta fyrst og fremst 
mjög gaman sjálfri,“ segir hún 
þegar spurt er hvað heilli mest við 
starfið í Afganistan. 

„Ég væri að ljúga að sjálfri mér 
ef ég segði að ég hefði ekki ánægju 
sjálf af starfinu heldur væri þarna 
bara til að láta gott af mér leiða. 
Auk þess eru meiri líkur á því að 
mér takist að gera það sem ég er 
að gera ef ég hef ánægju af því, en 
á móti kemur að það getur verið 
óskaplega takmarkað gagn sem ég 
get gert, Þetta eru bara litlir sigrar 
sem þoka hlutunum áfram.“

RAGNHEIÐUR KOLSÖE Hún heldur til 
Maimana í apríl en er ekki ókunnug í 
Afganistan því undanfarið ár hefur hún 
verið þróunarfulltrúi í Chaghcharan, 
höfuðborg Ghor-héraðs.

UTANRÍKISRÁÐHERRANN OG ÞRÓUNARFULLTRÚINN Ingibjörg Sólrún spjallar við 
Ragnheiði Kolsöe á norsku herstöðinni við Maimana.

Litlir sigrar skila árangri
Ragnheiður Kolsöe heldur í næsta mánuði til Maimana í Afganistan þar sem hún verður þróunarfulltrúi á vegum Íslensku 
friðargæslunnar. Guðsteinn Bjarnason ræddi við Ragnheiði, sem undanfarið ár hefur sinnt sams konar verkefnum annars staðar í 
þessu stríðshrjáða landi.

ÍSLENSKI FÁNINN DREGINN AÐ HÚN Íslenskir lögreglumenn stóðu heiðursvörð meðan norskir hermenn drógu íslenska fánann að hún í norsku herstöðinni í Maimana þegar 
íslenski utanríkisráðherrann var þar í heimsókn 19. mars síðastliðinn. Íslenski fáninn blaktir þar nú við hlið fána Noregs, Afganistans, Lettlands og Atlantshafsbandalagsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐSTEINN

En ég get 
lofað því 
að það 
verður vel 
valið og 
ekkert ver-
ið að æða 
af stað út í 
neitt.
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T
ilhlökkunin var mikil eftir 
sex tíma ökuferð og á end-
anum átti Aldrei fór ég 
suður eftir að standa 
undir þeim væntingum 
sem ég gerði til hátíðar-

innar og meira til. Hátíðin hófst rétt 
eftir kvöldmat á föstudeginum og það 
kvöldið stóð dagskráin til miðnættis. 
Áður en ég mætti hafði ég ósjaldan 
verið spurður að því hverjir spiluðu á 
hátíðinni í ár. Yfirleitt svaraði ég til-
baka: „Hverjir eru ekki að spila?“ Slík-
ur aragrúi var líka af frambærilegum 
sveitum á hátíðinni, sem endranær, að 
það var algjörlega ógerningur að sjá 
allar þær frábæru sveitir sem spiluðu. 
Einhver kom reyndar með þá snjöllu 
hugmynd að hafa Aldrei fór ég suður 
Plús og láta allar hljómsveitirnar spila 
aftur klukkutíma seinna á einhverjum 
öðrum stað í bænum. Góð hugmynd 
fyrir alla letingjana frá 101.

Eyrað sleikt og rassinn laminn
En að föstudeginum. Ég hafði aldrei 
mætt á hátíðina áður og það sem kom 
mér fyrst á óvart var skemman sem 
hátíðin var haldin í. Var hún ekki 
stærri en þetta? Auðvitað komst ég að 
því seinna að hún gat rúmað ótrúlegan 
fjölda. Miðað við hversu umfang 
hátíðar innar er orðið mikið mætti samt 
alveg koma hátíðinni fyrir í stærra 
húsnæði.

Hvað um það, stemningin var góð á 
föstudag og gleðin í algjöru hámarki. 
Að kvöldinu loknu hafði ég ekki ein-
göngu fengið eyrað á mér sleikt af 
karlmanni heldur einnig góðan skell á 
bossann frá eldri kvenmanni. Ekki 
amalegt það. Hápunkturinn var þó að 
sjá Megas uppi á sviði með Hjálmum 
að spila (ekki) með.

Súrrealískt mók
Laugardeginum var komið af stað 
með hamborgara á Hamborginni. 
Einkar viðeigandi í ljós aðstæðna. 
Dagskráin hófst líka snemma og því 
eins gott að koma sér í gírinn sem 
fyrst. Ég byrjaði á því að sjá Unun 
taka Lög unga fólsins en það hafði 
sveitin víst ekki gert í háa herrans tíð 
(fyrir utan daginn áður í skíðabrekk-
unni).

Eftir það var kvöldið í hálfgerðu 
móki. Ekki vegna áfengisvímu, heldur 
vegna gleði, skemmtunar og ánægju. 
Sá Hraun og fleiri strípalinga, Rott-
weiler taka gömlu slagarana, Helga 
Björns baksviðs, heilan karlakór með 
gula þvottahanska og Óttarr Proppé í 
diskógalla, Ultra Mega Technobandið 
rústa sviðinu eins og vanalega og síðan 
nokkur súrrealísk augnablik sem 
engan veginn er hægt að útlista hér.

Af hverju hef ég ekki alltaf mætt?
Þessa helgi fékk ég ekki eingöngu að 
upplifa hlýju Ísafjarðar og hinn mikla 
sjarma Aldrei fór ég suður-tónlistar-
hátíðarinnar. Ég fékk einnig að fara 
til Flateyrar og láta pabba Mugison, 
sjálfan Papamug, syngja fyrir mig og 
elda dýrindis páskamáltíð. Ég fékk 
líka að láta gamla rokkdrauma ræt-
ast. Reyndar til þess eins að staðfesta 
það sem áður var nokkurn veginn 
vitað; það er best fyrir alla að ég haldi 
mig á lyklaborðinu frekar en tónlistar-
sviðinu.

Eins og ég sagði stóð Aldrei fór ég 
suður undir væntingum og sigraðist á 
öllum þeim þrekraunum sem ég lagði 
fyrir hana. Ótrúlegt að maður hafi 
ekki mætt áður. Þeir sem hafa hins 
vegar aldrei heimsótt hátíðina fá hér 
með skipun um að koma að ári.

Göldrótt 
tónlistarhátíð
Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður fór fram um síð-
ustu helgi á Ísafirði. Ríkti mikill og góður andi yfir há-
tíðargestum og að hátíðinni lokinni voru bæði gestir og 
aðstandendur sammála um að hátíðin í ár væri sú besta 
til þessa. Steinþór Helgi Arnsteinsson skellti sér vestur og 
athugaði stemninguna.

UNUN Heiða og félagar í Unun tróðu upp á Aldrei fór ég suður ásamt rúmlega þrjátíu öðrum 
sveitum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEINÞÓR HELGI

FJÖLBREYTTUR ÁHORFENDASKARI Gestir Aldrei fór ég suður voru frá aldrinum tveggja vikna til 
níutíu og eitthvað ára. 

STUÐ Ekki vantaði stuðið í gesti hátíðarinnar.

ÞÉR ER EKKI BOÐIÐ 
XXX Rottweiler-
hundum var boðið 
á Ísafjörð í ár og var 
frammistaða þeirra 
með hápunktum 
hátíðarinnar.

MEÐ MEGAS MEÐ 
SÉR Hjálmar nutu 
liðsinnis meistara 
Megasar sem glamr-
aði með sveitinni á 
kassagítarinn sinn.

Í LEGGINGS Skátar 
voru flottir í gylltum 

leggings. 

Einhver 
kom reynd-
ar með þá 
snjöllu hug-
mynd að 
hafa Aldrei 
fór ég suður 
Plús og láta 
allar hljóm-
sveitirnar 
spila aftur 
klukkutíma 
seinna á 
einhverjum 
öðrum stað 
í bænum.



Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæRAFMAGNSVERKFÆRI

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17 
 Sunnud. kl 12 - 16

j

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

RAFSTÖÐVAR

800W

2200W

5500W

ÖÐVAR

19900-19900-
34900-34900-
59500-59500-59500-

1490-1490-1490-
SLÍPIROKKUR 600W

1390-1390-1390-
STINGSÖG 350W

5890-5890-5890-
HÖGGBOR/BROTVÉL 850W

4995-4995-4995-
BÚTSÖG 1300W

2995-2995-2995-

17.988-17.988-17.988-15.948-15.948-15.948-

FRÆSARI

RAFSUÐA

4995-4995-4995-
HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 24V

9990-9990-9990-
BÚTSÖG & BORÐSÖG 1200W

BÚTSÖG 2100W

1290-1290-1290-
HLEÐSLUBORVÉL 12V

2950-2950-2950-
HJÓLSÖG 1400W

12.900-12.900-12.900-
KEÐJUSÖG RAFM.

4995-4995-4995-
BELTASLÍPIVÉL 900W

2290-2290-2290-
HITABYSSA 2000W M/6 HLUTUM

2990-2990-2990-
RAFMAGNSHEFILL

1995-1995-1995-
SLÍPIMÚS

3990-3990-3990-
HLEÐSLUBORVÉL 18V + 51 VERKFÆRI

2995-2995-2995-
HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 18V

1290-1290-1290-
BORVÉL 500W

1295-1295-1295-
HLEÐSLUSKRÚFJÁRN
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GÓÐ VIKA  /  SLÆM VIKA

HELGARKROSSGÁTAN

99
 k

r. 
sm
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ð

 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið 
Balls Of Fury

á DVD
Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!

Leystu
krossgátuna!

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur

Hin áður virðulegu hús sem vafa-
samir verktakar hafa leyft að 
drabbast niður í miðbæ Reykja-
víkur hafa verið á allra vörum í 
vikunni. Nú lofar borgarstjórn að 
kippa þessu bæjarlýti í liðinn og 
því eru vonandi síðustu forvöð að 
líta á óskapnaðinn. Birna Þórðar-
dóttir hefur lengi gengið með fólk 
um söguslóðir í bænum og í dag 
býður hún upp á gönguferð um 
miðbæinn sem hún kallar „Í slóð 
slömmlordanna“.

„Batnandi mönnum er best að 
lifa,“ segir Birna um áform borgar-
yfirvalda, „en það er með ólíkind-
um að ekkert hafi verið að gert í 
öll þessi ár. Það er eins og yfir-
völd hafi gengið um bæinn með 
augnhlífar. Svona löguðu hefði 
hvergi verið leyft að gerast nema 
hér.“ 

Gönguferðin hefst klukkan 14 í 
Lýðveldisgarðinum við hliðina á 

danska sendiráðinu. „Aðalslóð 
slömmlordanna liggur um Hverfis-
götuna. Þar er svakalegt um að lit-
ast og neglt fyrir glugga í öðru 
hverju húsi. Svo verður meðal 
annars farið um Bergstaðastræti, 
Baldursgötu, Freyjugötu og Banka-
stræti. Þar er hús sem hýsti síðast 
skemmtistaðinn Nelly‘s en lítur 
núna út eins og eftir loftárás. Og 
þetta er í hjarta miðbæjarins.“

Birna hefur gengið um miðbæ-
inn eftir pöntun síðastliðin sex ár 
og rekur Menningarfylgd Birnu. 
„Ég hef meira að segja hætt mér 
út úr 101, upp í Öskjuhlíð og víðar,“ 
segir Birna og hlær. „Það eru 
sögur alls staðar. Við verðum að 
horfast í augu við söguna því sögu-
laus þjóð á enga framtíð fyrir sér. 
Við höldum að við höfum verið 
skuggalega hipp og kúl langt aftur 
í aldir en það er mis skilningur. 
Það er örstutt í fjósalyktina.“

Birna á slóðir 
slömmlordanna

MARGFRÓÐ UM MIÐBÆINN Birna Þórðardóttir fræðir gesti sína um reykvísku 
slömmin.

Góð vika... 

...fyrir baráttufólk

Eru Íslendingar loksins að 
verða alvöru þjóð sem lætur 
ekki bjóða sér hvað sem er? 
Kannski. Vörubílstjórar 
nenna allavega ekki þessari 
vitleysu lengur og heimta nú 
að stjórnvöld komi þeim og 
almenningi öllum til bjargar 
og lækki álögur á eldsneyti. 
Þeir stífla umferðaræðar 
með risakerrunum sínum. 
Aðgerðirnar bitna reyndar á 
sakleysingjum sem þurfa að 
híma fastir í bílunum sínum 
og missa jafnvel af flugi í 
verstu tilvikunum, en það verður að hafa það. Þetta 
kemur okkur öllum við.

...fyrir aðgerðasinna
Öllu þægilegri voru aðgerðir 
ónefndra ungra manna í 
Góðverkasamtökunum. „Þetta 
er að verða helvíti ógeðslegt 
hérna,“ sagði einn meðlimurinn 
um veggjakrotið í miðbænum. Í 
staðinn fyrir að nöldra bara 
keyptu mennirnir hvíta 
málningu og máluðu yfir 

ömurlegt krotið í skjóli nætur. Þetta er auðvitað 
frábært framtak og sýnir að það þarf ekki mikið til 
að kippa málum í lag. Fyrst borgaryfirvöld eru með 
buxurnar á hælunum í þessu máli og skemmdar-
vargarnir komast upp með að subba út án þess að 
þrífa eftir sig, er magnað að jafn sniðugir menn og 
þessir ónefndu í Góðverkasamtökunum séu til. 

...fyrir alíslenska 
ofbeldis menn
Kobbi kúbein, Borvéla-
Böddi og Ingólfur 
hnúajárn virtust algjörir 
englar í vikunni því pólska 
gengið í Keilufellsmálinu átti sviðið. 
Það hlýtur að vera ánægjulegt fyrir þá svona einu 
sinni að einhverjir aðrir séu um hituna í ofbeldis-
deildinni. Auðvitað ætti okkar rólega smáríki að 
vera laust við svona déskotans rugl, en það er nú 
bara eins og það er.

Slæm vika...

...fyrir íslenskan almenning

Góðærið er búið. Í bili að minnsta kosti. Og hvað? 
Hætta þeir ríku þá að rífa einbýlishús til að byggja 
enn flottari hús og dregst umferð einkaþotna 
saman? Varla. Í staðinn verður dýrasti matur í 
heimi bara enn dýrari, það verður enn erfiðara að 
borga af íbúðinni og bílnum og þú þarft kannski að 
bæta við þig einni vinnu í viðbót við þessar þrjár 
sem þú sinnir nú þegar. Við drögum sultarólina 
aftur um enn eitt gat. En svo kemur annað góðæri, 
bíddu bara, og vonandi enn æðislegra en það 
síðasta! 

...fyrir verktaka
Skyndilega vöknuðu 
allir af værum blundi. 
Miðbær Reykjavíkur 
er orðinn algjör 
viðbjóður! Ógeðslegir 
húskofar á hverju 
götuhorni, útkrotaðir 
og stórhættulegir 
ógæfufólki sem þar hírist. Ástandið minnir á 
ömurlegustu fátækrahverfi erlendra stórborga. 
Böndin bárust fljótlega að hinum vafasömu verktök-
um sem leyfðu húsunum að grotna niður. Þetta er allt 
þeim að kenna, húsmorðingjunum. Þeir vilja jú 
græða vel og gera það ef þeir fá að rífa kofana og 
byggja eitthvað flott í staðinn. Ekki hefur einn 
verktaki komið fram í sviðsljósið til að verja sig, en 
það hefur svo sem enginn fjölmiðill nafngreint þá 
heldur svo það er kannski óþarfi.

...fyrir Bödda í Dalton
Ógæfan eltir nú aumingja 
söngvarann Bödda í Dalton, sem 
er kunnur fyrir flutning sinn á 
lagi Barða Jóhannssonar „Á balli 
á“ í Eurovision. Böddi var sleginn 
með bjórglasi á balli á, missti tvo 
lítra af blóði og fékk tuttugu spor í 
hálsinn aftanverðan. Þegar hann 
var búinn að jafna sig kviknaði í 
rútu þeirra Dalton-manna, sem 

þeir nefna Gyltuna. Hvaða hörmungar ríða eiginlega 
yfir Bödda næst? Hann hefur aldrei áður verið jafn 
mikið í fjölmiðlunum og það er auðvitað mjög 
jákvætt fyrir poppara eins og hann, svo það er ekki 
eintómt svartnætti.
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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

Mér líkar sú stefna sem þetta 
fyrirtæki hefur tekið!

Aah!

Stopp! 

Stopp!

Neih!

Nauh!

Jú!

Jafntefli? Ekki séns! 
Þú sprautaðir helm-
ingnum út um nefið!

Sppprrrúttt!

Þr! 
Glúgg 
glúgg 
glúgg

Þr! 
Glúgg 
glúgg 
glúgg

Eiiiiiinn, tveiiiiiir 
og...

Dúnk dúnk dúnk!Hóst! 
Hóst! Reykjarslæða! 

Ég er 
snillingur!

(hóst!) 
Erum við 
ennþá á 

veginum?

Ohh! Er þetta ekki mamma 
þín þarna fram undan?

Og 
hvað 
með 
þig?

Af hverju geta þau ekki 
bara vaxið úr grasi og 

orðið sjálfstæð án þess 
að fara að heiman?

Jább.

Það byrja öll orðin á 
M í skránni, og þau 

eru öll „Mjási“!
Ég skrifa um það sem 

ég hef skilning á.

Mjási, hefurðu skrif-
að eitthvað um mig í 

bókinni þinni?

Ég kíki í 
efnisorðaskrána.

Ég vona að hann sé ekki með 
heimþrá. Ég vona að hann 

sé ekki einmana. Ég vona að 
hann gráti sig ekki í svefn af 
söknuði eftir móður sinni.

Já, hvernig 
ætli 

gistingin 
gangi?

Það er svo 
hljóðlátt hérna 
án Hannesar.

Ég er hætt að elda. 
Það æxlaðist ein-
hvern veginn svo að 
ég sé um uppvask 
og frágang meðan 
hann sér um 

þvottana. Matseldin 
varð svo þarna á milli 
en þvottadrengnum 

fannst ég aldrei sýna 
matseldinni eins mikla 

alúð og öðrum minna mikilvægum 
verkefnum á heimilinu. Undir 
minna mikilvægt verkefni fellur 
til dæmis hvernig raðað er eftir 
stærðarröð í áhaldaskúffuna. Að 
ég skuli ekki geta fylgst með því 
að spagettíið sjóði ekki lengur en 8 
mínútur fer í taugarnar á þvotta-
drengnum, en ég sný bara upp á 

mig. Al dente er ekki til í mínum 
orðaforða. Ég var vön að láta það 
malla upp undir hálftíma meðan 
ég dundaði við að endurraða í 
hnífaparaskúffuna. Á meðan snar-
kaði hakkið á pönnunni jafnlengi 
og út í það skellti ég svo tómat-
krafti úr dós og bauð upp á í kvöld-
matinn, hæstánægð með skipulag-
ið í skúffunum.

Þvottadrengurinn gat endalaust 
þrasað yfir þessu misræmi í natni. 
Fjasandi ofan í diskinn sinn eitt-
hvað um vatnsósa pastalufsur. 
Steininn tók svo úr þegar hann 
kom að mér að lita á mér auga-
brúnirnar. Við það passa ég auð-
vitað vandlega upp á hverja sek-
úndu sem liturinn er í hvorri brún, 
svo þær verði jafnar. Á meðan 

kraumaði í pottunum inni í eldhúsi 
og spagettíið hvítbólgnaði út eins 
og hlaup.

Þvottadrengurinn varð alveg 
snar, greip pottinn og henti með 
hamagangi í ruslið og skellti hurð. 
Ég sneri bara meira upp á mig og 
kláraði að plokka brúnirnar.

Þegar ég kom svo fram með 
aldeilis jafnar augabrúnir var 
komið spagettí al dente á borðið. 
Við hakkið höfðu bæst sveppir, 
laukur, rósmarín og timjan og 
þvottadrengurinn bjó með hama-
gangi til tómatkraft frá grunni úr 
ferskum tómötum og hvítlauk. 
Þegjandi settist ég við borðið og 
hef ekki eldað síðan. Skipulagið í 
skúffunum er aldeilis óaðfinnan-
legt.

STUÐ MILLI STRÍÐA Spagettí al dente
RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR RAÐAR Í ELDHÚSSKÚFFUR

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Vorum að fá í
einkasölu mjög
vandað og vel
skipulagt einbýlis-
hús á einni hæð
með innbyggðum
bílskúr. Húsið er
að stærð samt.
225,3 fm þar af
bílskúr 37,3 fm frá-
bær staðsetning á
rólegum stað við
golfvöllinn. 5 góð

svefnherbergi. Parket og sérsmíðaðir eikarskápar í öllum herb.
Stofa og borðstofa stór og björt, mikil lofthæð, mjög fallegur arinn
úr marmara, parket á gólfum og gengt út á lóð. Stórt eldhús, borð-
krókur, stór og falleg ítölsk innrétting frá Innex, granítborðplötur og
fallegar flísar á gólfi. Stór bílskúr. Að utan er húsið tilbúið til að mála
eða steina. Húsið er staðsett á mjög rólegum og fallegum stað í
enda götu og stutt er í gönguleiðir. Verð 72 millj.

BRÚNASTAÐIR - REYKJAVÍK

SENDU SMS BTC SPV 
Á NÚMERIÐ 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD myndir,
varningur tengdur myndinni og margt fleira!

SSSSSEEEEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDDDUUUUUUU SSSSSMMMMSSS BBBBBTTTCCCCC SSSS
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ NNNNNNNNNÚÚÚÚÚÚÚMMMMMEEEERRRIIÐÐÐ 1111999999900000000 O
VinVinVinVinVinViniVVini ninninninninninn gargargar er er eru Bu Bu Bíómíómíómíó iðaiðaðar ffyriiyrir tr tr tvo,vov  DVD mmmyndyndyndynd
varvarvarvarvara nininninninn gurgurg  tetet ngdgdngdururu mynmmyndinni ogo mararrgtgtt fleflefleeirairaira

SSSSPPPPPPVVVVVVVV
OOOGGGG
ÐÐÐ!!!

dddir,ir,ir,r
aaa!!!!

Vi
nn

in
ga

r v
er

ða
 a

fh
en

di
r h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
óp

av
og

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð 
ta

ka
 þ

át
t e

rt
u 

ko
m

in
n 

í S
M

S 
kl

úb
b.

 1
49

 k
r/

sk
ey

tið
. 



ÞÚ SPARAR
KR. 3195

ÞÚ SPARAR
KR. 1700

ÞÚ SPARAR
KR. 2400

ÞÚ SPARAR
KR. 500

ÞÚ SPARAR
KRA. 1500

ÞÚ SPARAR
KR. 800
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Svo langt sem minnið nær, eins og 
það er nú marktækt, hafa sviðsetn-
ingar hér á landi á verkum leik-
skálda austantjaldslandanna flestar 
verið minnisstæðar. Verkin eftir 
Mrozek, Havel, Gambrovitz, rúss-
nesku nýrri verkin, öll hrærast þau 
í rými sem er annað en vestan-
tjaldsverk eftir stríð. Eðlilega. 
Menningarástand varð allt annað 
þar en hérna megin með þjóðum 
sem upplifðu skipulagt niðurbrot á 
fornu aðalsveldi og nýrri borgara-
stétt, bæði vegna innri átaka og 
hernáms stórvelda Rússa og Þjóð-
verja, og loks undir svokölluðum 
kommúnískum stjórnum sem víð-
ast voru samsettar af harðstjórnar-
hópum glæpamanna. Og hræringar 
austanmegin í Evrópu urðu harka-
legri en orð fá lýst: frá Armeníu til 
Prússlands voru þjóðarhreinsanir á 
stærri skala en menn kannast nú 
við. Það voru ekki bara gyðingarnir 
sem voru hraktir milli landa, 
drepnir í hrönnum. Leifar Austur-
ríska keisaradæmisins voru mark-
aðar blóðugum skilum. Serbía er 
þar einn kapítuli fyrir sig.

Hatursfullt samfélag
Andrúmið er annað: það er ekki 
skoðanafrelsi, ekki félagafrelsi, 
víðtæk spilling grasserar á for-
sendum flokksvélar sem hyglar 
sínum. Harðstjórnin setur mark 
sitt á öll samskipti og forræðis-
hópurinn, valdastéttin, verður sam-
safn af grimmu og síngjörnu hyski. 
Þessi samfélög standa okkar 
reyndar nær en við höldum í fljótu 
bragði. 

Hið sammannlega verður eftir 
frumsýningu Þjóðleikhússins á 
nýju serbnesku leikverki, Engi-
sprettunum, það minnisstæðasta 
frá kvöldinu. Nú, og svo hitt að enn 
getur Þjóðleikhúsið dregið saman 
leikhóp sem er skör hærra í vinnu 
en við sjáum víðast hvar annars 
staðar í íslensku leikhúsi: Arnar 
Jónsson, Anna Kristín, Friðrik Frið-
riksson, Guðrún S. Gísladóttir, 
Gunnar Eyjólfsson, Hjalti Rögn-
valdsson og Pálmi Gestsson skiluðu 
á fimmtudagskvöldið vinnu af inn-
sæi, fullkomlegu tæknilegu valdi, 
stilltri stjórn. Þau stigu öll skref út 
fyrir sinn vanabundna ham, með 
uppbrettar ermar gerðu þau öll 
nýtt rými í persónugallerí sitt, köst-
uðu klisjunni. 

Og þó að andrýmið í verkinu væri 
um margt framandlegt og áhorf-
andinn væri um stund að setja sig 
inn í aðstæður voru það hinar kunn-
uglegu nótur sem við heyrðum og 
þekktum: móðir og dóttir, feður og 
synir, þörfin eftir viðurkenningu, 
þráin eftir samlyndi, sem varð 
stærst í leiknum. Þau voru við. Það 
var virkilega gaman að sjá.

Afbragðsárangur
Sumt í þessum leik mætti rata í 
annála: Arnar í smáu hlutverki 
grúskara í fornum fræðum, maður-
inn sem heldur sögunni til haga, 
man misgerðirnar. Anna í yndis-
legri gamalli tildurrófu sem á 
hvergi heima nema í gamalli ferða-
kistu, Guðrún sem dóttir hennar í 
geggjuðum ham – það er ekki hægt 
að lýsa því hvað hún Gunna getur 
verið makalaus merkileg leikkona 
og hér tók hún sinn taugaspennta 
stíl langt út yfir endamörkin sín í 
óhugnanlegu líkamlegu og andlegu 
ástandi. 

Friðrik er orðinn einn sterkasti 
leikari sinnar kynslóðar og er tæki 
í vopnabúri Þjóðleikhússins sem 
verður nú að beita af miklu hyggju-
viti. Gunnar átti stakar setningar í 
einu atriði, en taki menn eftir: sá 
gamli refur leikur stjarfur, sitj-
andi, þögull, langa kafla af stór-
kostlegum anda. Það er langt síðan 
honum hefur tekist jafn vel upp. 
Hans frammistaða ein réttlætir 
heimsókn í leikhúsið. En til þess 
verður áhorfandinn nánast að láta 
annað sem gerist í þeim atriðum 
verða að undirleik fyrir leik hans. 

Hjalti Rögnvaldsson hefur lengi 
verið vannýttur leikari en rétt eins 
og Arnar er hann ein af megin-
súlunum í hópi eldri karlleikara. 
Hér er hann síngjarn og spila-
sjúkur flokksdindill, stöðugt að 
reikna út vonlausa möguleika á að 
hreppa stóra vinninginn. Undir 
lokin eftirlætur hann eigur sínar 

nútímalegustu táknmyndinni í 
verkinu: tildursflóni með 
harðstjórnar tilhneigingar. 

Pálmi leikur hér aðra kynslóð 
yfirstéttar flokksins: honum er 
nokkur vandi búinn með ýktu fasi í 
gervi og búningi sem sumpart 
ofskýra persónuna, gefa meira upp 
en ástæða er til. Hlutverkið er 
flókið eins og raunar bæði hlutverk 
þeirra systkina Dödu og Freda, sem 
eru önnur kynslóð alin af flokks-
manni: spilltustu einstaklingarnir 
og ógeðfelldust. En Pálmi nær eink-
um í síðari hlutanum eftir sitt langa 
kynningaratriði öruggari tökum á 
hlutverkinu, bæði sem gestgjafi í 
veislu verksins og loks sem 
umhyggjusamur sonur. 

Þóra Karitas Árnadóttir skilar 
hér fínni vinnu í sínu fyrsta hlut-
verki þótt æskilegra hefði verið að 
finna í hlutverkið stúlku á tólfta 
ári. 

Markviss stjórn
Þórhildur Þorleifsdóttir hefur eðli-
lega kosið að láta verkið ganga 
fram á frekar hægum og mildum 
tónum. Það gefur áhorfanda tæki-
færi til að ná áttum, skilja hinn 
flókna samskiptaheim í helstu geir-
um sögupersónanna. Hún verður 
vegna rýmis á sviði Þjóðleikhúss-
ins að nota hringsvið til að koma 
fyrir nokkrum híbýlum og setur 
þau í líki einhvers konar hringekju 
með sterkum svip af skemmtigarði 
þar sem efst trónir stegluhjólið, 
gamalt tæki til opinberra pyntinga. 
Raunar er leikmyndin hrúga af 
táknum, ruslahaugur sögunnar. 
Með þessu fyrirkomulagi brotnar 
niður einangrunartilfinning sem er 
býsna ráðandi í mörgum atriðum 
sem gerast í þröngum og afluktum 
vistarverum en gerir um leið alla 
jafnháa og tengir þá á sama plani. 
Sem hefur bæði kosti og galla. Þá 
sýnist mér hún vísvitandi draga úr 
grimmd verksins. 

Gamansemi skilar sér prýðilega 
innan hófs sem íslenskir leikhús-
gestir eru ekki vanir en þó mátti 
heyra víða á frumsýningarkvöld-
inu staka hlátra í bland við skelli-
hlátra salarins. Allt útlit sýningar-
innar er skrautlegt, glysgjarnt svo 
jaðrar við smekkleysi, og sundrar 
um leið nokkuð athygli á megin-
atriði í átökum hvers atriðis þar 
sem þau eru ekki fullskýr. Þetta er 
ekki skipulagt undanhald frá efnis-
atriðum heldur tilraun til að auka 
fjölbreytileika. Þórhildur hallar sér 

að fallegum endi, jafnvel fegruðum, 
en svo endar hver sögu sem vill. 
Engin sagan, og þær eru nokkrar, 
verður undir í byggingu leikskálds-
ins og Þórhildi tekst meistaralega 
vel að halda þeim öllum til haga, þó 
að misvægi sé víða í byggingu 
verksins.

Vandskipað í hlutverk
Það eru einkum þrír leikendur í 
verkinu sem kalla á gagnrýni: Sól-
veig Arnarsdóttir hefur mátt skapa 
sér starfsvettvang að stærstum 
hluta erlendis þótt hún hafi verið 
hér að starfi í nokkur ár. Hefur ein-
faldlega ekki fengið tækifæri við 
sitt hæfi. Hún hefur mikla geislun á 
sviði, sogar að sér athygli, skýr og 
afdráttarlaus. Líklega of glæsileg 
kona til að falla að frumhugmynd-
inni um hina hversdagslegu alþýðu-
konu, Nadesdu, sem er augljóslega 
boðberi hins nýja í verkinu – eina 
heilsteypta manneskjan – sem 
aðstoðar aðra við að líta vel út, 
hleypidómalaus og sannsögul og 
verður fyrir bragðið á skjön og 
stendur út úr – sem Sólveig reynd-
ar gerir. 

Stóru bjórarnir eru í samtölum 
hennar við Maksim, sjónvarps-
mann, tækifærissinnaðan athyglis-
sjúkling, sem Eggert Þorleifsson 
leikur. Þau verða skoplítil og Sól-
veig eins og skagar yfir lágstemmd-
an og þaulunnin karakterleik Egg-
erts sem mér finnst einhvern 
veginn ekki passa vel í hinn yfir-
borðskennda sjónvarpsmann. Þá er 
Þórunn Lárusdóttir um flest að 
endur taka sig í hlutverki veður-
konunnar Dödu. Þá konu vantar 
alla þá siðleysisgrimmd sem er 
grunnþáttur persónunnar, hún 
verður hættulaus ljóskan sem Þór-
unn leikur hér af öryggi en hefur 
því miður leikið áður í öðrum leik-
sýningum. Öll þrjú skila þau galla-
lítilli vinnu, en eru eins og ekki 
alveg á réttum stað: Sólveig of flott, 
Eggert fullkauðslegur til að vera 
trúverðug sjónvarpsstjarna og Þór-
unn ekki nægilega undirförul.

Tilgangi náð
Engisprettur er margþætt verk, 
sem tæpir á stórum spurningum 
um framferði okkar í víðum skiln-
ingi, hugleysi, skeytingarleysi, 
vonsku í bland við jákvæðari þætti. 
Verkið spannar vítt svið og sækir í 
sinni á mörg mið. Verkið er full-
komlega sniðið að lagaskyldu um 
starfsemi Þjóðleikhússins og ætti 
því í raun að fá forgangsmeðferð í 
allri kynningu hússins: „Þetta er 
það sem við eigum að gera og þetta 
gerum við vel: komið og sjáið.“ Og 
sviðsetning Þjóðleikhússins ætti að 
vera stofnuninni sérstakt stolt. En 
líkast til er hún ekki nógu mikið 
popp til að Þjóðleikhúsinu þyki við 
hæfi að hampa henni. Bara sú ráð-
stöfun að velja fimmtudagskvöld 
til frumsýningar á verkinu segir 
sína sögu. Það er ákaflega misráðið: 
þegar Þjóðleikhús ræðst í sviðsetn-
ingu af þessu kalíberinu á að leggja 
allt undir – og hér er það gert – líka 
í kynningu. Það er fyrir sýningar 
eins og þessa sem við rekum Þjóð-
leikhús.  Páll Baldvin Baldvinsson

Stjörnur á himninum

LEIKLIST
Engisprettur eftir Biljönu 
Srbljanovic
Þýðing: Davíð Þór Jónsson
Leikmynd: Vytautas Narbutas
Búningar: Filippía I. Elísdóttir
Lýsing: Lárus Björnsson
Tónlist: Giedrius Puskunigis 
Leikstjóri: Þórhildur Þorleifsdóttir

★★★★★
Aðgengilegt og áleitið verk unnið af 
alúð og atvinnumennsku.

LEIKLIST Sólveig Arnarsdóttir, Þórunn Lárusdóttir, Eggert Þorleifsson, Guðrún S. 
Gísladóttir og Pálmi Gestsson í hlutverkum sínum í skrautlegum búningum og 
leikmynd Filippíu og Vytautas. MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/EDDI

Á morgun kl. 16.00 mun Hallgrím-
ur Helgason rithöfundur stjórna 
samræðum á Gljúfrasteini um 
Íslandsklukkuna eftir Halldór 
Laxness. Verkið kom út í þremur 
hlutum á árunum 1943 til 1945 og 
sló sterkan hljóm með yfirvofandi 
sjálfstæði og varð um margt 
lýsandi lykilverk fyrir sjálfs-
skilning þjóðarinnar, ekki 
síst fyrir leikgerð Lárusar 
Pálssonar sem var ein af 
opnunarsýningum Þjóð-
leikhússins árið 1950. 
Hefur verkið margsinnis 
verið flutt á sviði.

Hlutarnir þrír: Íslands-
klukkan, Hið ljósa 
man og Eldur í 
Kaupinhafn, 
fjalla hver um 

sig um eina af aðalpersónum 
verksins, þau Jón Hreggviðsson, 
bónda og brotamann á Rein, Snæ-
fríði Íslandssól, lögmannsdóttur-
ina og mesta kvenkost landsins, og 
loks safnarann og menntamann-
inn Arnas Arnæus. Hallgrímur 
hefur legið í sögunni í Hrísey og 

mun kominn suður fjalla vítt og 
breitt um sögur þessara per-
sóna og spyrja, líkt og 
almennur lesandi, hvort 
Íslandsklukkan sé góð bók. 
Eins og alltaf eru allir vel-
komnir og aðgangur ókeyp-

is. - pbb

Íslandsklukkuhjal

BÓKMENNTIR Hall-
grímur Helgason er 
einn helsti aðdá-
andi Halldórs.

Geisladiskurinn með píanó- og 
kammertónlist Sveinbjörns 
Sveinbjörnssonar sem kom út hjá 
Naxos á síðasta ári hlaut frábæra 

dóma hjá Lance G. 
Hill, ritstjóra The 
Classical Music 
Guide Forums 
(www.classical-
musicguide.com) í 
janúar. Mælir 
hann með 
disknum og telur 
hann varðveita lítt 
þekkt listræn 
verðmæti. Verk 

Sveinbjörns beri sterk höfundar-
einkenni og séu umfram allt 
hrífandi tónlist sem hafi einstak-
lega jákvæð áhrif á hlustandann. 
Flytjendur eru Nína Margrét 
Grímsdóttir, píanó, Auður 
Hafsteinsdóttir, fiðla, og sellóleik-
ararnir Sigurgeir Agnarsson og 
Sigurður Bjarki Gunnarsson. 

Sveinbjörn 
fær hrós

TÓNLIST Nína 
Margrét Gríms-
dóttir

ATH.
Í dag er Hjálmar Sveinsson útvarps-
maður með þátt sinn Krossgötur á 
Ríkisútvarpinu – rás 1 kl. 13. 
Hjálmar heldur úti merkilegum og 
fjölbreytilegum þætti þar sem hann 
af skarpleika kallar til áhugaverða 
viðmælendur og spyr þá vel undir 
búinn spjörunum úr og fær alltaf gild 
svör. 

FIMMTUD. 27. MARS KL. 20
TÍMAMÓT - GUÐNÝ GUÐMUNDS-
DÓTTIR 
ÁSAMT FYRRVERANDI OG  
NÚVERANDI NEMENDUM O.FL. 
KONSERTMEISTARI 60 ÁRA!

FÖSTUD. 28. MARS KL. 20 OG 
LAUG. 29. MARS KL. 16 OG 
KL. 20
SÖKNUÐUR - TÓNLEIKAR Í MINNINGU 
VILHJÁLMS VILHJÁLMSSONAR.
UPPSELT!

SUNNUD. 6. APRÍL KL. 20 
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
MARGRÉT HRAFNSDÓTTIR OG 
HRÖNN ÞRÁINSDÓTTIR.
FRUMRAUN Í TÍBRÁ!

30. mars - uppselt
3. april
4. april
10. april 
11. april 

17. april 
18. april
23. april
24. april

menning@frettabladid.is



SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

FLATSKJÁIR FRÁBÆR
 TILBOÐ

TILBO‹

FULLT VER‹  279.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 279.995279 995

TILBO‹

FULLT VER‹  179.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 179.995179 995

TILBO‹

FULLT VER‹  219.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 219.995219 995

TILBO‹

FULLT VER‹  139.995LLT VER‹LLT VER‹ 139.995139 995

TILBO‹

FULLT VER‹  74.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 74.99574 995

TILBO‹

FULLT VER‹  129.995LLT VER‹LLT VER‹ 129.995129 995

TILBO‹

FULLT VER‹  99.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 99.99599 995

Philips 20PFL4122
20" LCD SJÓNVARP með 640x480 p. uppl., Crystal Clear III og 
Progressive Scan, 800:1 skerpu, 20w Nicam Stereó með Incredible 
Surround, Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi (styður að XGA), textavarpi ofl.

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
HD Ready, V-Real tækni - einstök myndgæði, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, 
Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi ofl.

LCD SJÓNVARP með 640x480 p. uppLCD SJÓNVARP með 640x480 p. uppl., Crystal Clear III ogl., Crystal Clear III og

20 TOMMUR
ÖRÞUNNT LCD

32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn

32 TOMMUR
LCD MEÐ V-REAL

Philips 37PFL5322
37" LCD Pixel Plus HD BREIÐTJALD 
með 1366x768 pt., Pixel Plus HD, 
Progressive Scan, HD Ready, 5.000:1 
skerpu, ljósskynjara og Active Control, 
2 x 30w Nicam Stereó með Dolby 
Virtual Surround, 2 Scart (með RGB), 
2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartt., textavarpi ofl.

Philips 47PFL5522D
47" LCD Pixel Plus HD BREIÐTJALD með 
1366x768 punkta upplausn, Pixel Plus 
HD, Progressive Scan, HD Ready, 5.000:1 
skerpu, Anti-Reflection, innb. digital 
DVB-T móttakara, 2 x 20w Nicam Stereó 
hljóðkerfi með Incredible Surround, 2 Scart 
(með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

LINK

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALDSSJÓNVARP MEÐ 1024x768 punkta upplausn, V-Real 2 
Engine tækni, Advanced 3D Colour management, Motion Pattern Noise Reduction, 
Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive Scan, Real Black Drive 10.000:1 skerpu, 
VIERA Link, 20w Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 
2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatólstengi og textavarpi.

n
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PLASMA MEÐ V-REAL 2

Panasonic TX26LE7F
26" V-Real LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
V-Real tækni (einstök myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 
skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart 
(með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi.

6" V Real LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn6" V Real LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn

26 TOMMUR
LCD MEÐ V-REAL

LINK

LINKLINK

Panasonic TX32LM70F
32” V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta upplausn, 
V-Real tækni, HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, 
VIERA Link, Backlight Control, 20w Nicam stereó með 
V-Audio, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

32” V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta upplausn

32 TOMMUR
LCD MEÐ V-REAL



48  29. mars 2008  LAUGARDAGUR

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Kvenfólk hefur alltaf verið gjarnt á að stelast í fataskápinn hjá kærastanum enda 
oft afskaplega töffaralegt og sexý að klæðast karlmannlegum fötum. Á tískupöll-
um New York-borgar um daginn mátti sjá ýmsar útgáfur af herralega lúkkinu 
fyrir haust og vetur 2008,  allt frá rokkaralegum „mod“-strákum upp í fallega 
frakka og buxnadragtir. Auðvitað er svo nauðsynlegt að passa að kvenleikinn og 
kynþokkinn skíni í gegn.  - amb

HERRALEG FÖT FRÁ BANDARÍSKUM HÖNNUÐUM

Stelpur verða strákar

ROKK OG RÓL 
Æðislegar 

svartar þröngar 
buxur við hvíta 

skyrtu, bindi 
og leðurjakka 

frá merkinu 
Ruffian.

GAMALDAGS 
Falleg grá 
buxnadragt 
við ljósbláa 
skyrtu frá Rag 
& Bone.

Frumlega og 
gamaldags 
hálsfesti 
úr smiðju 
Þórunnar 
Sveinsdóttur. 
Fæst í Libori-
us, Laugavegi

LEÐUR 
Æðislegur 

þröngur 
mótor-

hjólajakki 
við þröngar 

buxur hjá 
Rag & Bone.

ÞRÖNGT „Mod“-
legur og svartur 
klæðnaður frá 
tískuhúsinu Rag 
& Bone.

REIÐSTÍLLINN 
Reiðbuxur, 
jakki og bindi 
í breskum 
stíl frá Rag & 
Bone.

FRAKKI Klass-
ískur svartur 
frakki frá 
Calvin Klein.

Það er ekkert svo langt síðan að ég uppgötvaði notaðan fatnað, sem heitir 
reyndar mun fallegra nafni á ensku, „vintage“ og ég hef enn ekki fundið 
gott íslenskt orð yfir. Fyrr í þessum pistlum minntist ég á hversu 
umhverfisvænt það er að endurnýta fatnað eða kaupa föt sem einhver 
annar hefur fengið nóg af og það ætti nú að vera aðalástæða þess að fólk 
kaupi slíkar flíkur. Margar vinkonur mínar fussa og sveia yfir notuðum 
fötum og kvarta yfir einhverri flóamarkaðslykt sem gjarnan fylgir þeim 
og öðru veseni. Auðvitað er ég ekki að segja að það sé ekkert nema 
dásemdir sem leynast á kílómörkuðum hinna ágætu „vintage“-búða 
Reykjavíkur en það eru hinsvegar mörg atriði sem vert er að hafa í huga 
þegar slíkur fatnaður er keyptur. Í fyrsta lagi er mjög mikilvægt að kíkja 
reglulega í þessar búðir. Ef þú ferð að vingast við afgreiðslustúlkurnar og 
segir þeim sirka hverju þú ert að leita að, þá eru þær oftast mjög 
almennilegar og láta þig vita þegar meistarastykkið er komið í hús. Notuð 
föt eru jú oftast bara til í einu eintaki en búðirnar eru alltaf að taka inn ný 
og ný föt. Í öðru lagi verður þú að hafa góðan tíma til að gramsa. Flest af 
fatnaðinum kann að líta út eins og rusl, en treystið mér, það er alltaf 
eitthvað eitt sem þú átt eftir að kolfalla fyrir. Reyndu að finna föt með 
karakter sem standast tímans tönn. Vertu dugleg(ur) að máta því margar 
stærðir eru miklu minni en þær segja til um. Gömul efni gefa stundum 
eftir og það þýðir ekkert að kaupa níðþröngan kjól sem fer svo að fá 
saumsprettur um leið og þú sest niður í honum í matarboði. Hinsvegar má 
þó segja að í „gamla daga“ voru föt mun betur saumuð en þau eru núna og 
áttu að endast, ólíkt fatnaði úr mörgum keðjubúðum sem dettur í sundur 
eftir nokkra þvotta. Persónulega hef ég mest gaman af að detta niður á 
fatnað frá sjötta, sjöunda og áttunda áratugnum. Á þeim sjötta voru kjólar 
alltaf glerfínir og dömulegir og ef þú finnur einn slíkan í góðu ástandi 
ertu vís með að slá í gegn á næstu árshátíð. Í uppáhaldi hjá mér eru svo 
stuttir „sixtís“ kjólar, sérstaklega í svörtu og þá sérstaklega þeir sem eru í 
einföldum sniðum og jafnvel ermalausir. Þetta er svona flík sem þú getur 
notað allstaðar: í vinnunni, út á kvöldin, yfir gallabuxur eða hvað sem er. 
Það sem notuð föt hafa svo aðallega yfir þau nýju er að þú getur verið viss 
um að enginn annar á nákvæmlega eins flík. Nú þegar kreppan er í aðsigi 
og við venjulega fólkið eigum engan pening þá er lausnin til að vera smart 
aðallega sú að versla í „vintage“ búðunum. Þær hreinlega neyða þig til 
þess að vera með frumlegan stíl. Þegar maður gramsar í slíkri verslun 
verður maður að nota ímyndunaraflið og fegurðarskynið, og á endanum 
finnur maður sinn eigin stíl. Auðvitað væri fínt að geta klætt sig í 
hátískuhönnun frá toppi til táar, en peningar kaupa jú aldrei stíl. Auk þess 
er aldrei að vita hvað maður getur fundið í þessum búðum. Ég hef meðal 
annars fundið dásamleg nær ónotuð stígvél frá Charles Jourdan, hvítan 
Chanel jakka og blazer frá Alaia. Í fyrra fann ég stórfengleg Pollini 
lakkstígvél í fórum móður minnar sem eru jafngömul mér sjálfri og 
smellpössuðu auðvitað. Það er hinsvegar alltaf vert að skoða tískublöðin 
gaumgæfilega til að athuga nýjustu straumana, og með það í huga getur 
þú verið viss um að finna einhverja fjársjóði í einni af þeim fjölmörgu 
snilldarbúðum sem til eru í höfuðborginni. Og fyrir þær sem láta lykt fara 
í taugarnar á sér þá er hollráð að hengja fötin út á svalir yfir daginn eða 
inn í baðherbergi á meðan maður fer í ilmandi freyðibað og vandamálið er 
úr sögunni. 

Aðdráttarafl notaðra fata

hinn ótrúlega frískandi 
og klassíska ilm Aqua di 
Parma sem er fyrir bæði 

dömur og herra

OKKUR 
LANGAR Í

…

Fallegan hvítan 
blúndukjól eftir 
Jean Pierre Brag-

anza og bleika 
hliðartösku 
eftir Eygló. 

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Hin skoska Agyness Deyn 
er án efa skærasta stjarna 
fyrirsætuheimsins í dag. 
Eitt umfangsmesta og 
best borgaða verkefni 
hennar til þessa er 
ný auglýsingaherferð 
fyrir risasamsteypuna 
Reebook. Herferðin heitir 
Freestyle Cities og er 
verið að auglýsa nýjar 
gerðir af íþróttaskóm 
sem er innblásnar af 
borgunum París, London, 
New York, Madríd, Tókýó 
og Nýja-Delí og minna 
á þær. 
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Sjúklega sexý 
vínrauðar 
buxur eftir 

nýstirnið 
Jean-Pierre 

Braganza. Fást 
í Liborius, 

Laugavegi.

Kitlandi skemmti-
leg sokkabönd 
frá Systrum, 
Laugavegi.

KLASSÍK Falleg svört jakkaföt 
með smókingskyrtu frá 

Tommy Hilfiger.

VETRARHVÍTT 
Smekkleg 

samsetning af 
víðum buxum, 
kápu og skyrtu 

í kremuðum 
lit frá Marc 

Jacobs.

Álftamýri 4
108 Reykjavík
4-5 Herbergja

Stærð: 128,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 16.175.000

Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Falleg fjögurra til fimm herbergja íbúð á annarri hæð við Álftamýri. Íbúðin skiptist í 3-4 svefnherbergi, stóra
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Fataherbergi er inn af hjónaherbergi. Tvær geymslur eru í kjallara.
Parket er á stofu og herbergjum. Baðherbergi flísalagt. Svalir snúa í suður. Gott útsýni er úr íbúðinni. 23,2
fm bílskúr fylgir eigninni. Góð eign á góðum stað í hjarta Reykjavíkur.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00 og 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

697 8600

Laugardagur 29. mars kl. 17:00
Þriðjudagur 1. apríl kl. 20:00
Mánudagur 7. apríl kl. 20:00

Söngleikur sýndur í

midi.is

Austurbæ
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folk@frettabladid.is

> EKKI FYRIR VEGAS

Kate Bosworth er ekki 
hrifin af Las Vegas þar 
sem tökur á nýrri mynd 
hennar, 21, fóru fram. „Allir 
sem ég þekki lýsa Vegas sem 
Disneylandi fyrir fullorðna, sem 
ég skil að vissu leyti þó að mér 
finnist það siðspilltara en svo,“ 
segir hún. „Maður verður hálf-
brjálaður eftir smá stund,“ 
segir leikkonan.

Rokkarinn Pete Doherty er gjörsam-
lega hugfanginn af kenningum Vísinda-
kirkjunnar. Það var ein af ástkonum 
Dohertys sem kom honum í kynni við 
trúarbrögðin umdeildu. Sú heitir Nad-
ine Ruddy og starfar sem plötusnúður, 
á milli þess sem hún lifir eftir reglum 
Vísindakirkjunnar. Pete er svo áhuga-
samur að hann hefur keypt sér ógrynni 
af bókum um Vísindakirkjuna. 

„Nadine er á kafi í Vísindakirkjuni 
og tekur þessa trú sína mjög alvar-

lega. Pete hefur rætt þetta mikið við 
hana og hefur keypt sér bækur til að 
kynna sér málið betur,“ segir heim-
ildarmaður The Sun. „Ég held að 

hann geri þetta fyrst og fremst til að 
kynnast Nadine betur og því sem hún 
fæst við.“ Doherty virðist mjög hrifinn 

af umræddri stúlku og hefur hann 
reglulega dvalið á heimili hennar í 
Reading undanfarið.

Það var rithöfundurinn L. Ron Hubb-
ard sem stofnaði Vísindakirkjuna árið 
1951 en frægustu meðlimir hennar eru 
leikararnir Tom Cruise og John Tra-
volta. Áhugi Dohertys á kirkjunni er 
ekki kominn á það stig að hann hafi sóst 
eftir aðild, en það þyrfti þó ekki að 
koma á óvart miðað við fyrri uppátæki 
hans.

Áhugasamur um Vísindakirkjuna

ÚR DÓPINU Í VÍSINDAKIRKJUNA Pete 
Doherty hefur náð að halda sig frá dópn-

eyslu í dálítinn tíma en bætir það upp 
með því að kynna sér Vísindakirkjuna.

NORDICPHOTOS/GETTY

„Ég var að enda við að semja 13 
lög fyrir nýtt leikrit, Gítarleikarn-
ir, sem frumsýnt verður í Borgar-
leikhúsinu 5. apríl,“ segir tónlist-
armaðurinn Björn Jörundur.

Þetta mega teljast tíðindi, 13 ný 
lög frá Birni. Leikritið sem um 
ræðir er í leikstjórn Hilmis Snæs 
Guðnasonar en það er danskt að 
uppruna.

„Já, Hilmi Snæ þótti lögin sem 
fylgdu leikritinu svo leiðinleg að 
hann fékk vin sinn Björn Jörund 
til að semja þrettán ný dönsk lög 
við verkið,“ segir Björn Jörundur 
og þykist góður að koma hljóm-
sveit sinni að með orðaleikjagríni. 
Hann býr sig nú undir það að stíga 
á stokk í kvöld með sínum forna 
félaga Daníel Ágúst og öðrum 
meðlimum í hljómsveitinni Ný 
dönsk á Nasa. Er það eflaust mörg-

um tilhlökkunarefni að sjá Ný 
dönsk en Daníel Ágúst gekk nýver-
ið til liðs við félaga sína eftir ára-
langa fjarveru. Í tilefni tónleik-
anna í kvöld fór hljómsveitin í 
Þjóðminjasafnið og lét mynda sig. 
Með fána sinn í baksýn. 

„Myndin er tekin á stofnfundi 
hins Nýdanska ríkis þar sem 
stjórnin undirritaði sáttmála og 
umsókn til Sameinuðu þjóðanna. 
Þjóðhátíðardagurinn hefur verið 
ákveðinn 1. apríl og til að fagna 
þessu verður haldin fullveldishá-
tíð á Nasa við Austurvöll og hefur 
Boutros Boutros-Ghali fyrrum 
aðalritara Sameinuðu þjóðanna 
verið boðið að vera viðstaddur 
ásamt Einari í Alþjóðahúsinu við 
Hverfisgötu.“

Og þar hafið þið það góðir gestir. 
 - jbg

Ný dönsk lög eftir Björn Jörund

NÝ DÖNSK VIÐ FÁNA SINN Boða fullveldishátíð á Nasa og mun Boutros Boutros-
Ghali væntanlega heiðra samkomuna með nærveru sinni.

HEIÐA Staðan við þingið gefur henni 
svigrúm til að skrifa greinar í blöð.

„Ég kem til með að taka þátt í því 
sem þarf að gera í það og það 
skiptið,“ segir Heiða í Unun 
aðspurð um verksvið sitt. 

Heiða hefur verið ráðin til 
starfa við hið háa Alþingi sem 
aðstoðarmaður Atla Gíslasonar, 
þingmanns Vinstri grænna. Heiða 
sér ekki eftir því að hafa kynnst 
Atla en þau flæktust víða saman 
fyrir síðustu kosningar – Heiða í 
3. sæti og Atli í því 1. fyrir VG í 
Suðurkjördæmi. „Þannig að þetta 
á ekki að koma á óvart. Við 
þekkjumst vel. Prýðiskarl Atli,“ 
segir Heiða. Hún sér nú fram á að 
geta minnkað við sig vinnu annars 
staðar en staðan er 33 prósent og 
gerir Heiða því ráð fyrir að um sé 
að ræða þriðjung þingfararkaups.

„Þetta gefur mér tíma til að 
skrifa greinar í blöð, skrifa 
tilkynningar og pæla til dæmis í 
þessu rugli með fyrirhugað álver í 
Helguvík sem ég er mikið á móti.“ 
 - jbg

Prýðiskarl, 
Atli Gíslason

Fermingarvertíð ársins er 
enn í fullum gangi. Henni 
hafa í ár fylgt sögur af 
boðskortum í fermingar þar 
sem gjafir undir ákveðinni 
lágmarksupphæð eru af-
þakkaðar, sem og gjafir frá 
ákveðnum verslunum.

Ingibjörg Guðmundsdóttir, sölu-
fulltrúi hjá Prentmeti, segir starfs-
fólk þar ekki hafa prentað kort með 
slíkum áletrunum. „Við höfum 
heyrt af þessu og gerðum það líka í 

fyrra, en hér hefur enginn sett 
þetta inn í texta,“ segir hún. Björg 
Jónsdóttir, markaðsstjóri Guten-
bergs, tekur í sama streng. „Margir 
hérna kannast við þetta úr daglega 
lífinu, en það hefur enginn fengið 
kort með svona hérna inn,“ segir 
hún. 

Þeir prestar sem Fréttablaðið 
ræddi við höfðu heyrt sömu sögur, 
en ekki séð kort því til staðfestingar. 
„Ég hef heyrt af þessu, og gert í því 
að athuga hvort þetta eigi sér stoð,“ 
segir Sr. Pálmi Matthíasson, sóknar-
prestur í Bústaðakirkju. „Ég hef 
engan fengið til að sýna mér svona 
boðskort, hvorki þar sem gjafir 
undir fimm þúsundum eða átta þús-
undum eru afþakkaðar, eða úr ein-
hverjum ákveðnum verslunum. Ég 
hef spurt fjölda af fermingar-
börnum og kollega mína, og enginn 
kannast við þetta öðruvísi en sem 
orðræðu sem er í gangi,“ segir 
Pálmi, sem segir fleiri kollega sína 
hafa haft áhyggjur af orðrómnum. 
„Einhver hélt að þetta væri brand-
ari sem hefði fengið vængi og ég 
vona að svo sé,“ segir Pálmi. „Ef 
þessu er svona farið fyndist mér 
það mjög dapurt, og það væri 
algjörlega á skjön við þann heiðar-
leika og einlægni sem ég hef kynnst 
hjá fermingarbörnunum,“ segir 
hann.

Fráleitar gróusögur
Séra Hjálmar Jónsson, sóknar-
prestur í Dómkirkjunni, segist 

halda að frásagnir af umræddum 
boðskortum séu gróusögur sem eigi 
sér enga stoð. „Ég hef ekki séð slíkt 
kort og það er eiginlega alveg frá-
leitt að foreldrar eða fermingar-
börn myndu senda svona,“ segir 
Hjálmar. „Foreldrar og kirkjan 
taka höndum saman um að gera 
þennan áfanga í lífinu hátíðlegan 
og innilegan og að hann skipti máli 
fyrir fermingarbarnið,“ segir 
Hjálmar. „Ég efast ekkert um það 
að barn sem segir já fyrir altarinu 
sé að meina það. Það er ekki að 
meina tölvu, utanlandsferð eða 
annað slíkt, heldur að það vilji taka 
mið af trú sinni og þeim kristnu 

gildum sem það hefur kynnst,“ 
bætir hann við. 

Hjálmar segist ekki heldur telja 
að fermingargjafir séu orðnar úr 
hófi rausnarlegar í dag. „Þetta eru 
nytsamlegir hlutir sem eru gefnir, 
og þetta er merkilegur áfangi í líf-
inu. Ég held að þessu sé farið eins 
og með eyðslu í öðru, ef fólk vill 
eyða um efni fram þá gerir það 
það,“ segir hann. „Við viljum gjarn-
an að þetta sé hófstillt, en hins 
vegar finnst prestum og kirkjunni 
ekki ástæða til að skipta sér af því. 
Ekki gerum við það þegar fólk fagn-
ar stórafmælum eða öðrum áföng-
um,“ segir hann.  sunna@frettabladid.is

Ótrúlegar sögur af fermingargjöfum

Á SKJÖN VIÐ VERULEIKANN Sr. Pálmi Matthíasson hefur reynt að grennslast fyrir um 
fermingarboðskort sem taka fram lágmarksupphæð á gjöfum, en engin kort fundið. 
Hann telur að um sé að ræða gróusögur sem hafi fengið vængi.

EKKI ÁSTÆÐA TIL AFSKIPTA Sr. Hjálmar 
Jónsson trúir ekki á sögur af umræddum 
kortum. Hann segir presta og kirkjuna 
ekki heldur sjá ástæðu til afskipta þó að 
fermingarveislur og -gjafir séu í dýrari 
kantinum, en þeir vilji gjarnan að haldið 
sé upp á áfangann á hófstilltan hátt.

BLEND verslanirnar leita nú að hressu og 
skemmtilegu fólki í eftirfarandi störf;

> Verslunarstjóra 
Leitum að ábyrgum og metnaðarfullum einstakling 
með faglega og góða framkomu til að sjá um daglegan 
rekstur á einni af okkar verslunum, viðkomadi þarf að 
hafa reynslu af sölu og þjónustustörfum og vera góður 
leiðtogi.  

> Sölumanni
Leitum að góðum og þjónustuliprum sölumanni í fullt 
starf, reynsla af sölumennsku æskileg. 

> Aukafólki
Leitum að aukafólki í sölumennsku fyrir allar verslanir 
okkar.

Í boði er skemmtilegur vinnustaður með hressu fólki, 
við óskum eftir áhugasömum einstaklingum sem hafa 
gaman af því að vinna við tísku hjá metnaðarfullu 
fyrirtæki.

BLEND á Íslandi rekur þrjár verslanir. Í Kringlunni, 
Smáralind og Reykjanesbæ

Sendu okkur umsókn með mynd á 
unnur@blend.is

BLEND er alþjóðleg verslunarkeðja sem starfrækir verslanir víðs-
vegar um heim allan þar á meðal á Íslandi .BLEND selur fatnað, 

skó og aukahluti fyrir bæði kynin undir merkjunum BLEND, 
BLEND SHE og PSYCHO COWBOY. Áhugasamir kynnið ykkur 

BLEND á www.blend.is
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„Þetta er rosalega mikill heiður og 
kom mér mikið á óvart,“ segir kvik-
myndagerðarkonan Vera Sölva-
dóttir sem hlaut í síðustu viku til-
nefninguna Bjartasta von 
Skandinavíu fyrir stuttmynd sína 
Monsieur Hyde. 

Verðlaunin voru afhent við hátíð-
lega athöfn á kvikmyndahátíð í 
Árhúsum sem stóð yfir 12. til 17. 
mars. Yfir 140 myndir voru sýndar 
á hátíðinni sem einsetur sér að sýna 
myndir frá öllum heimshornum 
eftir leikstjóra sem eru að hefja 
feril sinn. „Þetta er flott og 
metnaðar full hátíð sem ég hafði 
aldrei heyrt af fyrr en ég fór þarna. 
Það er gott að fá klapp á bakið því 
maður veit ekki alveg hvar maður 
stendur stundum,“ segir Vera.

Monsieur Hyde hefur verið sýnd 

á tíu kvikmyndahátíðum úti um 
allan heim að undanförnu, þar á 
meðal á Indlandi, Spáni, í Þýska-

landi og Búlgaríu. Einnig hefur 
myndin verið send á Cannes-hátíð-
ina en óvíst er hvort hún fái þar 
inngöngu. Kvikmyndahátíðir á 
vegum samkynhneigðra hafa jafn-
framt sóst mikið eftir því að fá að 
sýna myndina. „Það er mjög 
ánægjulegt því ég hafði ekki áttað 
mig á því að myndin væri þannig 
væn,“ segir Vera. 

Monsieur Hyde fjallar um áform 
manns um að eyða rómantískri 
kvöldstund með ástinni sinni. Verða 
þau að engu þegar hann fær óvænta 
heimsókn og þarf að mæta örlögum 
sínum með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum.

Vera er þegar búin að skrifa 
handrit að næstu stuttmynd sinni 
og vonast hún til að tökur hefjist 
hérlendis í sumar.  - fb

Bjartasta von Skandinavíu

VERA SÖLVADÓTTIR Vera fékk titilinn 
Bjartasta von Skandinavíu fyrir stutt-
mynd sína Monsieur Hyde.

„Þetta er mjög fínt og er bara 
allt á áætlun. Ætli við verðum 
ekki eftir daginn (föstudag) 
komnir í sex þúsund miða,“ segir 
Ísleifur B. Þórhallsson hjá Conc-
ert um miðasöluna á tónleika 
Bobs Dylan sem hófst í gær-
morgun. Tvö þúsund miðar seld-
ust í forsölu á fimmtudag og 
bættust því fjögur þúsund við í 
gær.

Um tvö þúsund miðar eru eftir 
á tónleikana, þúsund í A-svæði 
og þúsund í B-svæði. „Menn geta 
ekkert beðið neitt of lengi með 
að kaupa miða. Ég býst við að 
þeir klárist fljótlega.“

Tónleikar Dylans verða haldnir 
í Egilshöll 26. maí. „Hann er í 
gríðarlega góðu formi og hefur 
fengið mjög góða dóma,“ segir 

Ísleifur um frammistöðu Dylans 
að undanförnu.

Sex þúsund seldir

BOB DYLAN Íslendingar ætla að flykkjast 
á tónleika með Bob Dylan í Egilshöll 
26. maí.

Hljómsveitin Pus-
sycat Dolls þarf 
að greiða 3.400 
dollara, andvirði ríf-

lega 260 þúsund 
króna, í sekt fyrir 
að hafa berað á 

sér líkamshluta á 
tónleikum í Kúala 

Lúmpúr í júlí síðast-
liðnum. Ein þeirra 
beraði brjóst sitt 
og önnur þótti 
vera í of stuttum 
stuttbuxum, en í 
Malasíu gilda lög 
um að konur á 

sviði skuli klæðast fötum sem hylja 
þær frá öxlum að hnjám. Menn-
ingarmálaráðherra landsins kallaði 
framkomu stúlknanna „vítaverða 
ósiðsemi“.

Leikkonan Thandie 
Newton vill biðja 
upprennandi tísku-
spekúlanta um að 
kaupa notuð föt þar 
sem það sé gott 
fyrir umhverfið. 
„Notuð föt eru 
ekki bara æðisleg 
og flott, þau eru 
líka rétt leið hvað 
varðar endur-
vinnslu. Í hvert 
skipti sem ég fer 
inni í góðar end-
ursölubúðir velti 
ég því fyrir mér af 
hverju eiginlega 
við kaupum nýja 
hluti,“ segir hún.

Madonna mun 
ekki syngja 
lagið Like a 
Virgin aftur þar 
sem hún er 
hundleið á 
fyrstu lögunum 
sínum. Undan-
tekningu segir 
hún vera 
ef einhver 
byðist til að 
borga henni 
30 milljónir 
dollara fyrir 
lagið. „Ef 

kannski einhver rússneskur gaur 
vill að ég syngi í brúðkaupi hans og 
einhverrar sautján ára stelpu,” segir 
söngkonan.

Leikkonan Kate Beckinsale hefur 
snúið baki við kynþokkafullum 
hlutverkum, en hún hefur meðal 
annars leikið í Underworld og Van 
Helsing. „Það er 
gaman að vera 
kynbomba en 
maður vill nú 
stundum fara 
úr rauðu 
skónum,“ 
segir hún. 
„Ég sé ekki 
eftir neinni af 
myndunum 
mínum en 
ég skamm-
ast mín 
vissulega 
dálítið 
fyrir eina 
eða tvær,“ 
segir 
Beckin-
sale.  

FRÉTTIR AF FÓLKI
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NÝTT Í BÍÓ!
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VANTAGE POINT kl. 8 - 10
LOVEWRECKED kl. 8 - 10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl.4 - 6
HORTON   kl.4 - 6 ÍSLENSKT TAL

16

7

16
16

16

VANTAGE POINT kl.3 - 6 - 8 - 10
IN BRUGES kl.3 - 5.45 - 8 - 10.10
HORTON   kl.3 - 6 ENSKT TAL

THE ORPHANAGE kl. 8 - 10
BE KIND REWIND kl. 10.30
27 DRESSES kl.3 - 5.30 - 8

VANTAGE POINT kl. 1.30-3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
VANTAGE POINT LÚXUS kl. 1.30-3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
THE OTHER BOLEYN GIRL kl. 8 - 10.30
SHUTTER kl. 8 - 10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 1 - 3.30 - 5.45 
HORTON   kl. 2 - 4 - 6 ENSKT TAL

HORTON   kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

SEMI PRO   kl. 8 - 10.10

THE OTHER BOLEYN GIRL kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE EYE   kl. 8 - 10.10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl.3.40 - 5.50
HORTON   kl.4 ÍSLENSKT TAL

HEIÐIN   kl. 6 - 10
THE KITE RUNNER kl. 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 4 - 6 - 8
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5% 5%
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 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI
TENGDU AUKAKRÓNUM!

!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 rauðu

ERIC BANA, SCARLETT JOHANSSON 
OG NATALIE PORTMAN

SÝNA STÓRLEIK!

EF ÞÚ HELDUR AÐ ÞÚ HAFIREF ÞÚ HELDUR AÐ ÞÚ HAFIR
SÉÐ ALLT...LÍTTU AFTUR!SÉÐ ALLT...LÍTTU AFTUR!

EF ÞÚ HELDUR AÐ ÞÚ HAFIR
SÉÐ ALLT...LÍTTU AFTUR!

„Fín Fjölskyldumynd”
- 24 Stundir

���

����
„Allt smellur saman
og allt gengur upp”
- A. S., 24 Stundir

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

STÓRA PLANIÐ kl. 4D - 6D - 8D - 10:10D 10

HANNA MONTANA kl. 2 (3D) L

LARS AND THE REAL GIRL kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

10.000 BC kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

10.000 BC kl. 5:40 - 8 - 10:30 VIP
HORTON M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

THE BUCKET LIST kl. 8 - 10:10 7

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 10:30 16

STEP UP 2 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 7

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

3D-DIGITAL

3D-DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

STÓRA PLANIÐ           kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 8:30 - 10 - 10:30 10

HANNA MONTANA kl. 2 (3D) - 4 (3D) - 6 (3D) L

JUNO kl. 6 - 8 - 10 7

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

STÓRA PLANIÐ               kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 10

SEMI PRO kl. 6 12

SPIDERWICK kl. 1:30 - 3:45 - 8 7

10.000 BC kl. 10:20 12

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 L

STÓRA PLANIÐ kl. 6 - 8 - 10 10

THE EYE kl. 8 - 10 16

HORTON M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 L

UNDERDOG M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 - 6 L

STÓRA PLANIÐ kl.  4 - 6 - 8-10 10

UNDERDOG ÍSL TAL kl.  4 L

10.000 BC kl.  6 12 

SHUTTER kl.  8 16 

THERE WILL BE BLOOD kl. 10 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE EYE - POWER kl. 6, 8 og 10 16
SPIDERWICK CRONICLES kl. 2, 4, 6 og 8 7
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 2, 4 og 6 L
SEMI-PRO kl. 4, 8 og 10 12
RAMBO kl. 10 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1.45 L

“Vel gerð ævintýra-og fjölskyldumynd.
Með betri slíkum undanfarin misseri.”

- VJV, Topp5.is/FBL

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
- H.J.  MBL

Hljómsveitirnar Dr. Spock, Sign og 
Benny Crespo´s Gang ætla að rokka 
hringinn í kringum landið dagana 
1. til 11. apríl í samvinnu við Rás 2 
og tímaritið Monitor. Þetta er þriðja 
árið í röð sem Rás 2 stendur fyrir 
verkefninu.

Helsti tilgangur ferðarinnar er 
að gefa tónlistaráhugafólki á lands-
byggðinni tækifæri til að sjá og 
heyra þrjár af fremstu rokksveit-
um landsins í sinni heimabyggð 
fyrir lítinn pening. Ætla sveitirnar 
að stíga á svið á Selfossi, í Vest-
mannaeyjum, Höfn í Hornafirði, 
Eskifirði, Akureyri Reykjanesbæ 
og í Reykjavík, þar sem þær spila á 
Nasa í beinni útsendingu á Rás 2.

Rás 2 og Monitor munu fylgjast 
vel með því sem fram fer. Rás 2 

heyrir reglulega í hljómsveitar-
meðlimum ásamt því að leika lög 
þeirra og Monitor mun birta vídeó-
blogg eftir hvert kvöld á vefsíðu 
sinni ásamt því að fjalla ítarlega 
um alla tónleikana.

Auk tónleikanna verður komið 
við í framhaldsskólum sveitarfé-
laganna þar sem sett verður upp 
keppni í tölvuleiknum vinsæla 
Guitar Hero III.

Spock, Sign og Benny rokka

DR. SPOCK Hljómsveitin Dr. Spock ætlar 
að rokka hringinn í kringum landið 
ásamt Sign og Benny Crespo´s Gang.

ROKKHRINGURINN
1. apríl - Fjölbrautaskóli Suðurlands 
(Selfossi)
2. apríl - Prófasturinn (Vestmanna-
eyjum)
3. apríl - Sindrabær (Höfn í Horna-
firði)
4. apríl - Valhöll (Eskifirði)
5. apríl - Græni hatturinn (Akureyri)
10. apríl - Paddy‘s (Reykjanesbæ)
11. apríl - Nasa (Reykjavík)

Leiklistarlíf menntaskólanna er í fullum 
blóma þessa dagana og hvert leikritið á 
fætur öðru kemur fyrir sjónir landsmanna.

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti sýnir í ár leikritið 
Gauragang eftir Ólaf Hauk Símonarson í Austurbæ, í 
leikstjórn Bryndísar Ásmundsdóttur. Grétar Mar 
Sigurðsson fer þar með hlutverk grallarans Orms 
Óðinssonar. Hann hafði í meira en nógu að snúast á 
æfingatímabilinu, því hann tók þá þátt í annarri 
leiksýningu og var í Morfísliði skólans. „Sem betur fer, 
þó að það hryggi mig mikið, duttum við út úr Morfís. 
Ég hafði þá aðeins meiri tíma í annað. Við erum samt 
mjög sárir, og eiginlega svo bitrir að við erum að spá í 
að framlengja skólagöngu um eitt ár til að geta tekið 
þátt aftur,“ segir Grétar, sem segir Gauragang hafa 
hlotið góðar undirtektir. „Við höfum líka boðið 
grunnskólum á síðustu tvær sýningar, og það magnar 
stemninguna í salnum upp. Það er ekkert eins gaman 
og að sýna fyrir góðum sal,“ segir Grétar. Síðustu 
sýningar af Gauragangi verða nú í kvöld, annað kvöld 
og 1. apríl. „Það er ekki gabb,“ ítrekar Grétar. 
Menntaskólinn á Egilsstöðum frumsýndi í gærkvöldi 
nýtt leikrit eftir sögu Lewis Carroll, Lísu í Undralandi. 
Dr. Sigurður Ingólfsson, kennari við ME, gerði 
leikgerðina, en leikstjóri er Halldóra Malin Péturs-
dóttir. Hún segist hafa sótt innblástur að sýninguna á 
tónleika með stjörnunni Gwen Stefani í Kaupmanna-
höfn. „Hún hefur notað Lísu sem innblástur að lagi, og 
poppið er innblástur að þessari sýningu,“ segir 
Halldóra. Sýning ME er að hennar sögn litrík og 
fjölbreytt, en þekktri dægurtónlist hefur verið fléttað 
saman við hana. 
Eyrún Helgadóttir fer með hlutverk Lísu, og hún sækir 
sinn innblástur einnig í  dægurmenninguna. „Aðalfyrir-
myndin mín að karakternum er eiginlega Britney 
Spears. Hún byrjaði saklaus, og varð svo alltaf 
flippaðri og flippaðri,“ útskýrir Eyrún. 

Lísa í Undralandi er sýnd í Trésmiðjunni á Egils-
stöðum, sem nemendur hafa breytt í leikhús. 
„Húsnæðis mál á Egilsstöðum eru alls ekki góð og við 
vildum ekki fara með þetta út fyrir bæinn. Við fundum 
svo þetta frábæra húsnæði sem er orðið voðalega fínt 
núna,“ segir Eyrún. „Svo vonum við að við fáum inni í 
Valaskjálf á næsta ári,“ bætir hún við. 

Leiklistarlíf í fullum blóma

GAURAR OG GELLUR Fjölbrautaskólinn í Breiðholti sýnir Gaura-
gang í Austurbæ. MYND/HILMAR ÞÓR SIGURJÓNSSON

LITRÍK LÍSA Í UNDRALANDI Menntaskólinn á Egilsstöðum setur 
upp leikrit eftir sögu Lewis Carroll, Lísu í Undralandi.

MYND/HELGI SNÆR ÓMARSSON

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 450krSparBíó 450kr

29. og 30. mars

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSL. TALI 
KL. 2 Í ÁLFABAKKAHORTON M/ÍSL TALI KL. 2 Í 

ÁLFABAKKA, OG Í KEFLAVÍK
UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA, 
2 Í KRINGLUNNI, Á SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

AKUREYRI SELFOSS

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 450krSparBíó 450kr

29. og 30. mars

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSL. TALI 
KL. 2 Í ÁLFABAKKAHORTON M/ÍSL TALI KL. 2 Í 

ÁLFABAKKA, OG Í KEFLAVÍK
UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA, 
2 Í KRINGLUNNI, Á SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

AKUREYRI SELFOSS
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Tónlistarmaðurinn Biggi Gunn, 
sem hefur verið búsettur í Kali-
forníu í 25 ár, hefur gefið út sína 
fyrstu sólóplötu, sem nefnist I Was 
Younger Then. Á plötunni syngur 
Biggi mestmegnis þekkt íslensk lög 
með enskum textum. Á meðal 
þeirra eru Lítill drengur og Bíddu 
pabbi, sem Vilhjálmur Vilhjálms-
son gerði ódauðleg á sínum tíma, og 
Skólaball með Brimkló. Í ensku 
þýðingunni nefnast þau einfaldlega 
Little Boy, Daddy Don´t You Walk 
so Fast og School Dance. 

„Ég er búinn að vera mikið í 
músík og fannst íslensk músík eiga 
það skilið að heyrast úti um allan 
heim,“ segir Biggi, eða Birgir Berg-
mann Gunnarsson. „Það er svo 
mikið af góðri músík hérna og 
„talentinn“ á Íslandi er með ein-

dæmum. Þessi lög eru fjársjóður 
og það þarf bara að setja góðan 
enskan texta við þau.“ 

Hópur mætra manna aðstoðaði 
Bigga við gerð plötunnar, þar á 

meðal Vilhjálmur Guðjónsson og 
æskufélagi hans úr Keflavík, 
Magnús Kjartansson. „Þeir héldu í 
mér trúnni um að ég gæti þetta. 
Það eru ekki til betri gæjar í þess-
um „bisness“ en þeir.“

Biggi starfar sem sjúkraþjálfari 
í Kaliforníu en auk þess hefur hann 
lært óperusöng og spilað með 
nokkrum hljómsveitum. Ein þeirra 
var band með Íslendingum búsett-
um í Los Angeles sem skartaði syni 
hans, Bergi Heiðari, Önnu Mjöll, 
Atla Örvarssyni og Gísla „Gis“ 
Jóhannssyni.  Biggi spilar á nokkr-
um tónleikum hér heima áður en 
hann fer út aftur. Í kvöld syngur 
hann með Furstunum á SÁÁ-balli, 
4. apríl verður hann á Vínbarnum 
og kvöldið eftir spilar hann aftur 
með Furstunum á Ásláki.   - fb

Syngur íslensk lög á ensku

BIGGI GUNN Tónlistarmaðurinn Biggi 
Gunn hefur gefið út sólóplötuna I Was 
Younger Then.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Framleiðandi drykkjarins Dr. 
Pepper ætlar að gefa öllum Banda-
ríkjamönnum ókeypis dós af 
drykknum ef hljómsveitin Guns 
N´ Roses nær að gefa út plötuna 
Chinese Democracy á 
þessu ári.

„Við erum mjög 
undrandi og jafnframt 
ánægðir með að hafa 
fengið stuðning frá Dr. 
Pepper vegna plötunnar 
okkar,“ sagði forsprakki 
sveitarinnar, Axl Rose. Útgáfu 
plötunnar hefur verið frestað 
hvað eftir annað undanfarin ár. 
Síðast átti hún að koma út í mars í 
fyrra en ekkert varð af því. Talið 
er að fullkomnunarárátta Rose 
valdi því að platan hefur aldrei 
klárast og eru margir orðnir lang-

þreyttir á biðinni. 
Sautján ár eru liðin síðan síð-

ustu plötur sveitarinnar með 
frumsömdu efni, Use Your Ill-
usion I og II, komu út. 
Talið er að Rose hafi 
eytt rúmum 900 milljón-
um í vinnslu plötunnar 
án þess að hafa fundið 
hinn eina og sanna 

hljóm.

Skorar á Axl Rose

AXL ROSE 
Rose og félag-

ar í Guns N´ 
Roses hafa ekki 
gefið út plötu 
með frumsömdu 
efni í sautján ár. 

Marsha Garces Williams, 
eiginkona leikarans Robins 
Williams, hefur sótt um skilnað 
eftir nítján ára hjónaband. Þau 
giftust árið 1989 en hafa verið 
aðskilin síðan í desember í fyrra. 
Þau eiga tvö börn saman.

Marsha og Robin hittust þegar 
hún starfaði sem barnfóstra 
fyrir Zachary, son Robins, sem 
hann átti með fyrri eiginkonu 
sinni Valerie Valardi. Marsha 
hefur starfað sem framleiðandi 
myndanna sem Robin hefur 
leikið í auk þess sem hún er 
meðeigandi framleiðslufyrir-
tækis þeirra, Blue Wolf Product-
ions. Robin Williams vann 
Óskarinn fyrir hlutverk sitt í 
Good Will Hunting og hefur 
þrívegis til viðbótar verið 
tilnefndur til verðlaunanna.

Skilnaður 
á næsta leiti

ROBIN WILLIAMS Leikarinn Robin Willi-
ams og eiginkona hans, Marsha Garces, 
eru að skilja eftir nítján ára hjónaband.

Mick Jagger, söngvari Rolling 
Stones, er þakklátur netinu fyrir 
að hafa gert fjölbreyttar 
tegundir tónlistar aðgengilegri 
en áður. Hann segir það miklu 
auðveldara fyrir tónlistarmenn 
að ná athygli núna en á sjöunda 
áratugnum.

„Ég man að það var mjög 
erfitt að finna eitthvað sem var 
ekki í meginstraumnum. Allt þar 
fyrir utan var mjög óaðgengi-
legt,“ sagði Jagger. Þrátt fyrir 
að auðveldara sé að vekja á sér 
athygli telur Jagger að sam-
keppnin sé meiri en áður. 
„Hvernig skerðu þig úr hópn-
um? Fyrir utan að vera frábær 
tónlistarmaður þarftu að líta vel 
út og hafa góða sviðsfram-
komu.“

Þakklátur 
fyrir netið

MICK JAGGER Söngvari Stones segir að 
auðveldara sé að ná athygli en áður.

Arctic Spas Faxafeni 9 Sími 554 7755   
www.arcticspas.is ath. Aðkoma í kjallara, bakhús. 

OPIÐ ALLA HELGINA 
Laugard     10-18
Sunnudag 12-18

 

POTTAR Á 

GAMLA GENGINU
Nú verður allt brjálað!!!

NÝ SENDING komin í hús.  

Billiardborð
NÝ SENDING komin í hús 

Svörtu billiardborðin 
er loksins komin!
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FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn 
Eggert Gunnþór Jónsson, 
leikmaður Hearts, hefur loksins 
skrifað undir samning við félagið 
en Eggert Gunnþór og umboðs-
maður hans, Ólafur Garðarsson, 
höfðu verið tregir til að skrifa 
undir langtímasamning. Samning-
urinn er hins vegar til fjögurra og 
hálfs árs og Eggert Gunnþór 
ítrekaði í viðtali á opinberri 
heimasíðu Hearts að hann hefði 
aldrei viljað yfirgefa félagið.

„Ég er mjög ánægður með að 
samningsmálin séu komin á 
hreint þar sem ég ætlaði mér 
alltaf að vera áfram hjá Hearts. 
Ég hlakka mjög til þess að takast 
á við þær áskoranir sem eru fram 
undan hjá Hearts og ég hef 
mikinn metnað til þess að bæta 
mig sem leikmaður,“ sagði Eggert 
Gunnþór. - óþ

Eggert Gunnþór Jónsson:

Samdi við 
Hearts til 2012

EFNILEGUR Eggert Gunnþór hefur skotist 
upp á stjörnuhimininn hjá Hearts og er 
hér í báráttu við Barry Ferguson í leik á 
dögunum.  NORDIC PHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Ágúst Þór Jóhannsson 
var í gær ráðinn þjálfari karlaliðs 
Gróttu til næstu þriggja ára. Hann 
þjálfar kvennalið Vals sem stendur 
en lætur af því starfi í sumar.

„Þetta verkefni leggst mjög vel 
í mig. Það er komið nýtt karlaráð 
hjá félaginu og stefnt að því að 
blása nýju lífi í karlaliðið. Stefnan 
er að vera komin með gott lið 
aftur eftir tvö ár,“ sagði Ágúst. - hbg

Ágúst Þór Jóhannsson:

Fer til Gróttu

> Hnefarnir látnir tala í kvöld

Íslandsmót í hnefaleikum fer fram í Hnefaleikahöllinni í 
Reykjanesbæ í kvöld. Fyrir þá sem þekkja ekki alveg til er 
þetta gamla sundhöllin á Framnesvegi. Íslandsmótið er 
hápunktur vetrarins hjá hnefaleikamönnum og munu allir 
bestu og efnilegustu boxarar landsins skiptast á höggum 
og rothöggum. Væntanlega verða átta lokaviðureignir um 
Íslandmeistaratitilinn. Eftir Íslandsmótið verður einnig 
útnefndur besti boxari Íslandsmótsins og hlýtur hann 
Bensabikarinn, sem er farandbikar 
sem tileinkaður er minningu Bene-
dikts Oddssonar, fyrrverandi félaga 
í Hnefaleikafélagi Reykjaness. 
Miðaverð er 1.000 krónur og eru 
miðar seldir við innganginn. 

Friðrik Stefánsson, miðherji Njarðvíkinga, verður eins og kunnugt er 
ekki með sínu liði í úrslitakeppninni vegna hjartatruflana og þurfa 
því Njarðvíkingar að spila sína fyrstu úrslitakeppni 
án hans í heilan áratug. 
Friðrik missti reyndar af leikjum í Powerade-
bikarnum í haust en var með frá fyrsta leik 
í Iceland Express-deildinni og hefur spilað 
síðustu 195 leiki Njarðvíkinga í deild og úrslita-
keppni. Friðrik missti síðast af leik á Íslandsmóti 
14. október 2001. 
„Mér líst alveg ágætlega á þennan leik eða 
allt nema að ég sé ekki að spila með. Þetta er 
náttúrulega mikið áfall en ljósið í myrkrinu er að 
núna vita þeir hvað er að mér. Ég hélt samt að þetta myndi vera 
allt í lagi hjá mér í vetur en það var ekki alveg rétt hjá mér. Ég er á 
leiðinni í aðgerð og er kominn á biðlista. Framhaldið verður síðan 
bara að koma í ljós.“ 
Um leikinn við Snæfell í dag segir Friðrik: „Þetta einvígi mun 
snúast mest um það hvernig bakverðirnir okkar ætla að spila úr 

þessu,“ segir Friðrik. 
„Ég hef fundið fyrir veikindunum en það var agalegt að fá þetta 
kast á móti Grindavík,“ segir Friðrik sem var með öran púls og 
hjartslátt upp í 150 slög á mínútu í hvíld.  „Ég festist með hjartað 

í örum slætti og var með það þannig í einhverja sex daga. 
Svo var maður bara lagður inn og stuðaður í gang,“ segir 
Friðrik af ótrúlegri yfirvegun.  „Ég hef spilað í gegnum 
alveg heilan helling af meiðslum og veikindum og það 
þurfti eitthvað svona til þess að stoppa mig.“  
Friðrik hefur alls leikið 278 leiki á Íslandsmóti síðan hann 

gekk til liðs við Njarðvík sumarið 1998 og hefur Njarðvík-
urliðið unnið 197 af þessum leikjum (70,9 prósent). 
Frá árinu 1998 hefur Friðrik aðeins misst af 13 leikjum, 
þar af 11 þeirra þegar hann spilaði í finnsku deildinni 
fyrri hluta tímabilsins 2000-01. Njarðvík hefur unnið 10 
af þessum 13 leikjum (76,9 prósent). 
„Ég veit ekki hvort ég verð á bekknum. Ætli ég feli mig 
ekki bara uppi í sumarbústað til þess að komast í gegn-
um þetta,“ sagði Friðrik í léttum tón. 

FRIÐRIK STEFÁNSSON MIÐHERJI NJARÐVÍKUR: BÚINN AÐ SPILA 195 LEIKI MEÐ NJARÐVÍK Í RÖÐ Á ÍSLANDSMÓTI

Eitthvað svona þurfti til þess að stoppa mig

KÖRFUBOLTI Keflavík rúllaði yfir 
Þór frá Akureyri, 105-79, í fyrsta 
leik liðanna í fyrstu umferð 
úrslitakeppni Iceland Express-
deildarinnar.

Keflavík hóf leikinn af krafti og 
gerði nánast út um leikinn í fyrsta 
leikhluta. Keflavík skoraði 9 
þriggja stiga körfur í leikhlutan-
um þar sem BA Walker og Magnús 
Þór Gunnarsson fóru á kostum og 
skoruðu fjórar þriggja stiga 
körfur hvor.

Keflavík var 17 stigum yfir eftir 
fyrsta leikhluta, 37-20, og þrátt 
fyrir að slaka örlítið á í öðrum 
leikhluta munaði 21 stigi þegar 
hálfleiksflautið gall, 61-40.

Síðari hálfleikur var aldrei 

spennandi frekar en sá fyrri. 
Keflavík hélt áfram að auka for-
skotið sem var komið í 26 stig 
þegar einum leikhluta var ólokið, 
86-60.

Eftir því sem leið á leikinn fengu 
minni spámenn að spreyta sig og 
fengu lykilmenn í liði Keflavíkur 
góða hvíld í leiknum. Liðin skor-
uðu hvort um sig 19 stig í fjórða 
leikhluta og lauk leiknum því 105-
79. Keflavík freistaði þess að ná 
að skora sína tuttugustu þriggja 
stiga körfu í leiknum undir lokin 
en það tókst ekki og liðið endaði 
því með 19 þriggja stiga körfur, 15 
fleiri en andstæðingurinn að 
norðan.

Magnús Þór Gunnarsson skor-
aði 22 stig fyrir Keflavík á aðeins 
26 mínútum en hann hitti úr 6 af 
11 þriggja stiga skotum sínum. 
Magnús sagði sig og sitt lið hafa 
verið ákveðið í að keyra yfir Þór 
frá fyrstu mínútu. 

„Við mættum ákveðnir til leiks 
og sýndum hvernig við ætlum að 
spila í úrslitakeppninni. Það vita 
allir að við getum þetta. Við vorum 
á heimavelli og það var mikilvægt 
að vinna fyrsta leik. 

Þeir voru ekki að spila eins vel 
og þeir geta en það spilar enginn 
betur en andstæðingurinn leyfir. 

Við erum tilbúnir eins og fólk sér,“ 
sagði Magnús sem er ákveðinn í 
að sækja annan sigur í öðrum 
leiknum fyrir norðan. - gmi

Keflvíkingar efndu til skotkeppni í fyrsta leik úrslitakeppninnar:

Þórsarar skotnir í kaf í Keflavík

Í ÁTT AÐ KÖRFU Arnar Freyr Jónsson 
keyrir hér í átt að körfu Þórsara í gær.

MYND/VÍKURFRÉTTIR

KEFLAVÍK-ÞÓR   105-79
Stig Keflavíkur: Magnús Gunnars-
son 22, Bobby Walker 22, Tommy 
Johnson 15, Anthony Susnjara 12, 
Arnar Freyr Jónsson 11, Gunnar 
Einarsson 9, Þröstur Jóhannsson 5, 
Sigurður Þorsteinsson 4, Jón Nordal 
Hafsteinsson 2, Jón Jónsson 2.
Stig Þórs: Cedric Isom 24, Robert 
Reed 14 (9 frák.), Óðinn Ásgeirsson 
10, Magnús Helgason 8, Luka Marolt 
8, Þorsteinn Gunnlaugsson 6, Birkir 
Heimisson 5, Bjarki Oddsson 2, Jón 
Kristjánsson 2.

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar sýndu á 
sér tvær hliðar eins og svo oft 
áður í 106-95 sigri á Skallagrími í 
fyrsta leik liðanna í átta liða úrslit-
um Iceland Express-deildar karla. 
Grindavík setti á svið skotsýningu 
í öðrum leikhluta og náði mest 24 
stiga forskoti í fyrri hálfleik en 
frábær barátta Skallagrímsmanna 
kom muninum niður í þrjú stig í 
byrjun fjórða leikhluta áður en 
Grindavíkurliðið vaknaði af 
værum blundi og kláraði leikinn. 

„Við áttum frábæran fyrri hálf-
leik en svo fórum við í pakkann 
sem að reyna að verja eitthvert 
forskot sem kann ekki góðri lukku 
að stýra fyrir okkur. Ef við förum 
niður á hælana og verðum kæru-
lausir þá erum við með verri liðum 
landsins en þegar við erum á 
tánum þá erum við með betri lið-
unum,“ sagði Friðrik Ragnarsson, 
þjálfari Grindavíkur, og hann vill 
sjá meira til liðsins í næsta leik. 

Friðrik var ánægður með nýja 
Bandaríkjamanninn, Jaamal Willi-
ams, þótt hann hefði verið rólegur 
og í villuvandræðum fram eftir 
leik. 

„Þegar skytturnar okkar kom-
ast í sinn þriggja stiga gír þá leyf-
um við þeim bara að rasa út en 
engu að síður þegar leikurinn var 
kominn í óefni þá getum við sent 
boltann inn á hann sem skorar í 8 
af hverjum 10 skiptum enda alveg 
framúrskarandi góður sóknar-
leikmaður,“ sagði Friðrik um 
Williams sem endaði með 14 stig á 
27 mínútum.

Helgi Jónas Guðfinnsson átti 
mjög góða innkomu og endaði leik-
inn með 13 stig og 7 stoðsendingar 
á 25 mínútum. „Ég var að vona að 
hann væri klár fyrir úrslitakeppn-
ina og hann sýndi það í kvöld að 
hann er klár,“ sagði Friðrik um 
Helga Jónas. 

Páll Axel Vilbergsson var sjóð-

heitur framan af leik. „Þessi seinni 
hálfleikur er kannski pínu viðvör-
un til okkar. Ég er langt frá því að 
vera sáttur með hvernig við 
komum til leiks í seinni hálfleik og 
misstum niður gott forskot með 
einhverju kæruleysi. Þetta er ekki 
í fyrsta skipti sem þetta gerist í 
vetur og við þurfum að laga þetta,“ 

segir Páll Axel Vilbergsson, fyrir-
liði Grindavíkur, „Þessi fyrsta 
umferð er bara stórhættuleg. Ég 
var skíthræddur fyrir þennan leik 
því það má ekkert gerast í þessari 
fyrstu umferð. Við förum í Borg-
arnes til að vinna og ég ætla ekki 
að hugsa neitt lengra en það,“ 
sagði Páll Axel. 

„Þegar þú lendir 25 stigum 
undir á móti góðu liði þá kemur þú 
aldrei til baka eftir það og við 
verðum að átta okkur á því að við 
megum ekki grafa okkur svona 
djúpa holu. Við gerðum mjög vel í 
að ná þessu niður í þrjú stig og við 
vitum að það þarf að vinna tvo 
leiki til að komast áfram,“ sagði 
Ken Webb, þjálfari Skallagríms, 
sem var ekkert svo svakalega 
óánægður með vörnina í fyrri 
hálfleik. „Við getum spilað betri 
vörn en þeir voru að setja niður 
ótrúlegustu skot,“ sagði Webb og 
hrósaði sérstaklega Páli Axel Vil-
bergssyni sem setti niður 14 af 23 
skotum sínum í fyrri hálfleik. 

 ooj@frettabladid.is

Var skíthræddur fyrir þennan leik
Páll Axel Vilbergsson og félagar í Grindavík eru komnir í 1-0 gegn Skallagrími en voru nærri búnir að 
missa niður 24 stiga forskot í gær. Páll Axel setti á svið skotsýningu í síðari hálfleik er hann fór á kostum.

EKKERT GEFIÐ EFTIR Það var hart tekist á þegar Skallagrímur sótti Grindavík heim í 
Röstina í gær. Adama Darboe hjá Grindavík reynir hér að komast áfram gegn leik-
mönnum Skallagríms. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GRINDAV.-SKALLAGR.  
106-95
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergs-
son 36, Adama Darboe 17 (11 stoðs.), 
Jamaal Williams 14, Helgi Jónas 
Guðfinnsson 13, Páll Kristinsson 8, 
Igor Beljanski 4.
Stig Skallagríms: Darrel Flake 29 
(13 frák.), Milojica Zekovic 21, Axel 
Kárason 12, Allan Fall 10, Pétur 
Sigurðsson 8, Áskell Jónsson 7, Pálmi 
Sævarsson 4, Florian Miftari 4.
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89.99
9,-

15,4”skjár

Toshiba fartölva
Frábær 15” vél frá Toshiba með DVD skrifara, öflugu skjákorti og 
vefmyndavél svo eitthvað sé nefnt. Skoðaðu þessa frábæru vél í BT. 
Góð vél á góðu verði. (Vörunúmer: PSAFGE-06L012N5).

219.999,-

Samsung 40 ” LCD sjónvarp
LE40 M87. Nýtt Samsung 40” Full HD tæki með Super Clear 
Panel sem gefur enn skarpari mynd. (Vörunúmer: 157255).

• 1920x1080p
• 16.7 milljónir lita
• Skerpa 15000 : 1 (dynamískur)
• Super Clear Panel - gefur meiri skerpi og dýpt
• 100 Hz frábært fyrir boltann
• Digital sjónvarpsmóttakari
• Birta 550 cd/m2
• Svartími 8ms
• 1.000 síðna textavarp
• Movie Plus -leiðréttir hökt í mynd
• Wode Color Enhancer
• Game Mode
• 3x HDMI, 2x Scart, Composite, Optical Out
• Höfuðtól, Audio out L/R, PC tengi
• Mál á tæki með fæti
• 971mm(B) x  687mm(H) x 300mm(D)
• 21 kg

40” LCD

6.353,-
59 mánaða

LÁN
TM

Verð frá

Pessi
er málio!

• AMD Athlon X2 TK-57
• 15.4” TFT  WXGA TruBrite 

- 1280 x 800 Upplausn
• ATI X1200 128MB skjákort
• 2 GB Vinnsluminni (2x1024)
• 160 GB Harður diskur
• 1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
• DVD skrifari Dual Layer
• Innbyggt þráðlaust netkort
• Lyklaborð í fullri stærð

- með 6 flýtihnöppum
• Innbyggt BlueTooth

• Innbyggður 5 - 1 kortalesari
• 4xUSB2 / FireWire / TV out
• Aðeins 2,72kg á þyngd
• Windows Vista™ Premium
• 2ja ára alþjóðleg ábyrgð
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...ég sá það á visir.issir.is

Forsíðuleikur á visir.is færir þér lukku

Þú hlustar á Í bítið þegar þér hentar á visir.is. Í bítið á Bylgjunni kemur landsmönnum af stað inn í daginn með 

lifandi frétta- og dægurmálaumræðu sem skiptir okkur máli. Heimir Karlsson og Kolbrún Björnsdóttir taka fyrir 

málefni líðandi stundar ásamt Gissuri Sigurðssyni sem stendur fréttavaktina. Fréttir, íþróttir, og þjóðfélagsumræða 

á mannamáli alla virka daga frá 6.50 til 9.00 á Bylgjunni.

Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í vinningsleik, fjöldi frábærra vinninga 
– utanlandsferðir, dvd-myndir, áskrift að Stöð 2, bíómiðar o.fl.

Innskráning Frípóstur Hafa samband Stöð 2

Föstudagur 15.febrúar 2008

FréttirForsíða Viðskipti Íþróttir Lífið Umræðan Blogg Fasteignir Smáauglýsingar Vefmiðlar

Bylgjan Gjafabréf Kaupa sjónvarpsáskrift FréttablaðiðSýn

Innlent Erlent Fréttir af fólki Tækni og vísindi Kompás Enski boltinn Fréttaveitan Veður Mannamál Fréttayfirlit

MaturMarkaðurinnKompásÍsland í dag

VefTv Fréttatímar Útvarp Blöð

Fjöldi skemmtilegra
ferðavinninga með 
Iceland Express

Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í 
vinningsleik. Fjöldi frábærra vinninga –
utanlandsferðir, leikjatölvur, iPod og margt fleira...

Föstudagur Föstudagur ur 1r 1r 155.ffeebrff úar 200

FrFFF ététtirrForsíðaa ViðsViðskipðskiptipti ÍþróÍþrótÍþróttirróttirþróóttirir LLífiLífiðLífiðð UUUmrUmræðUmræðan Blogg

Innlent ErlentntE FrFréttir af fóléttir af f kiki Tækni oækni og vísindi Kompás Ensk

Innskráning Frípóstur Hafa sambandfaaaaaffaaa sfaa ss Stöð 222ð 2ð 22ð 2öð 22222 BylgjaylgjaylgjaByyyyBylgjaBylgyyyyllgB gjByyyyl aySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSýýýnýýýýýnýnýnnnýýýýnnnnýýýnnn

fleira...

Skýrari sýn 
á það helsta 

sem er að 
gerast á 

Íslandi

Magnaðir Wii Nintendo 
vinningar frá Skífunni
Glæsilegar Wii Nintendo 
leikjatölvur ásamt leik. Skráðu 
þig hér og gerðu visir.is 
að forsíðu...

Forsíðuleikur
visir.is

Fjöldi aukavinninga

Þú getur unnið fjöldan 
allan af frábærum 

aukavinningum. Bíó- 
miðar á uppáhalds- 

myndina þína í Regn- 
boganum, Smárabíói, 

Háskólabíói eða 
Borgar- bíói. 

n
a

TAKTU
ÞÁTT

ð
á
i

n
a

Taktu þátt í Forsíðuleik visir.is og þú getur 

unnið glæsilegan ferðavinning hjá Iceland 

Express. Gjafabréf að andvirði 25.000 kr. og 

50.000 kr. gerir þér kleift að skjótast til 

einhvers af 14 áfangastöðum Iceland Express. 

Þú skráir þig einfaldlega hér á visir.is og gerir 

visir.is að upphafssíðu vafrarans þíns....

Meira

Apple iPod fyrir alla fjölskylduna frá Skífunni

iPod touch, nano og shuffle frá Apple eru meðal 
veglegra vinninga í Forsíðuleiknum. Þú getur átt 

möguleika á einhverjum af þessum 
spilurum í vinning ef þú skráir þig hér 

og gerir visir.is að 
upphafssíðunni 

þinni...

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
10.01 Einu sinni var... - Maðurinn 
10.30 Kastljós
11.00 Kiljan e.
11.45 07/08 bíó leikhús  e.

12.15 Rætur guðstrúar  e.

13.20 Kaldal  e.

14.05 Með sting í hjarta  e.

15.10 Íslandsmótið í íshokkí  Bein út-
sending frá þriðja leik Skautafélags Akureyr-
ar og Skautafélags Reykjavíkur í úrslitum Ís-
landsmótsins.

17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Útsvar  e.

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.45 Spaugstofan
20.10 Rennihurðin  (Sliding Doors) Bresk 
gamanmynd frá 1998. Ung kona er rekin úr 
vinnunni og þegar hún er á heimleið gerist 
atvik sem veldur því að þaðan í frá lifir hún 
tvenns konar lífi. 

21.50 Nýliðinn  (Training Day) Banda-
rísk spennumynd frá 2001. Ungur maður 
sem er að hefja störf í fíkniefnalögreglunni 
lendir með vinnufélaga sem er ekki allur 
þar sem hann er séður. Meðal leikenda eru 
Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott 
Glenn og Tom Berenger. 

23.50 Skíðamót Íslands 2008
00.05 Líf og dauði Peters Sellers  e.

02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Mér hefur alltaf þótt það ljóður á bandarískum 
bíómyndum hvað „vondi“ karlinn verður alltaf að 
vera gegnvondur. Það má helst ekki sjást á honum 
viðkunnan legur flötur líkt og framleiðendur óttist að 
slíkt myndi rugla áhorfandann í ríminu og hann myndi 
þá eiga í vandræðum með á hverjum hann ætti að hafa 
ímugust. Þá myndi hefndarþorstinn heldur ekki fá jafn 
mikið fyrir sinn snúð í lok myndarinnar þegar sá vondi 
fær makleg málagjöld.

Meira að segja er þetta oft svo einfalt að Olli litli 
frændi minn, sem nær mér upp í pung, er búinn að 
sigta út þann vonda eiginlega um leið og sá óviðkunnan-
legi er mættur á skjáinn. Reyndar er þetta afar einfalt í 
uppáhaldsmyndinni hans, um Kóngulóarmanninn. Þar 
eru þeir vondu í kolkrabbalíki eða sýna af sér slíkan 
bestíuskap að engum dylst hvaða kenndir er ætlast til að maður beri 
til þeirra. Þetta er því afar þægilegt efni þegar ungi maðurinn sem er 
að uppgötva heiminn er með mér við tækið.

En svo kemur að sjónvarpsþáttunum og þá verður 
þetta flóknara og Olli litli verður að leita sér upplýsinga 
til að komast að því hver er sá vondi. Breskir þættir, 
líkt og Gatan, geta verið afar erfiðir. Breskir þættir eru 
nefnilega oft nærri raunveruleikanum, sem er mun 
flóknara fyrirbæri en dæmigerð bandarísk bíómynd. 
Besta lendingin er þá að segja þeim stutta að enginn sé 
sérstaklega vondur en hins vegar getur þessi eða hinn 
verið klaufskur eða reiður og þar fram eftir götunum.

Svo komst ég í þá óþægilegu stöðu að Olla litla 
bar að þegar ég var að horfa á Nip/Tuck en hann er 
venjulega sofnaður þegar sá þáttur byrjar. Kvennabós-
inn undirförli, Christian Troy, var vissulega áberandi og 
sá stutti vildi nú vita nánari deili á honum. „Er hann 
vondur?“ spurði hann þegar lýtalæknirinn var að rífast 

við kærustuna sína. Eins og mér finnst nú þættirnir skemmtilegir þá 
varð úr að við horfðum stundarkorn á Kóngulóarmanninn; þar er 
regla á þessum hlutum.

VIÐ TÆKIÐ JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON LENDIR Í KLANDRI YFIR NIP/TUCK

Horfum bara á Kóngulóarmanninn, Olli minn

10.50 Vörutorg
11.50 World Cup of Pool 2007
12.40 Rachael Ray  (e)

15.40 All of Us  (e)

16.10 All of Us  (e)

16.40 Top Gear  (e)

17.30 Queer Eye  ( e)

18.20 Psych  (e)

19.10 Game tíví  (e)

19.40 Everybody Hates Chris  (4:22) 
(e) Bandarísk gamansería þar sem háðfugl-
inn Chris Rock gerir grín af uppvaxtarárum 
sínum. Chris býður vini sínum að búa hjá 
sér í viku en fer að sjá eftir því þegar allir í 
fjölskyldunni fara að stjana við vininn.

20.10 Bionic Woman  (e) Hröð og 
spennandi þáttaröð um hörkukvendi sem 
býr yfir einstökum eiginleikum. Jamie fer 
í heilsulind með systur sinni en allt fer úr 
skorðum þegar hún dregst inn í banvænan 
leik með öðrum gesti á heilsulindinni.

21.00 Boston Legal  (e) Denny Crane er 
handtekinn við óvenjulegar aðstæður og 
biður Alan Shore að verja sig. 

22.00 Life  (e)

22.50 Barbara Walters: 10 Most 
Fascinating People of 2007  Sjónvarps-
konan Barbara Walters ræðir við fólkið sem 
vakti mesta hrifningu hennar á sl. ári. Þar á 
meðal eru stjörnuhjónin David og Victoria 
Beckham, hjartaknúsarinn Justin Timberlake, 
stofnendur MySpace, leikkonan Katherine 
Heigl, Hugo Chavez forseti Venesúela og 
Idol-söngkonan Jennifer Hudson.

23.40 Mika í London  (e)

00.30 C.S.I.  (e)

01.20 Law & Order  (e)

02.10 Professional Poker Tour  (e)

03.40 All of Us  (e)

04.05 All of Us  (e)

04.30 The Boondocks  (e)

04.55 Vörutorg
05.55 Óstöðvandi tónlist

06.00 Just My Luck
08.00 Bee Season
10.00 Finding Neverland
12.00 Raise Your Voice
14.00 Just My Luck
16.00 Bee Season
18.00 Finding Neverland
20.00 Raise Your Voice
22.00 Die Hard II
00.00 Melinda and Melinda
02.00 Intermission
04.00 Die Hard II

07.55 PGA Tour 2008 - Hápunktar
08.50 Inside the PGA
09.15 Inside Sport  (Olympic Special)

09.45 Þýski handboltinn  Útsending frá 
leik Flensburg og Gummersbach í þýska 
handboltanum.

11.10 World Supercross GP  Frábær 
keppni í World Supercross GP sem fram fór 
í Metrodome í Minneapolis.

12.05 Utan vallar 
12.50 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.

15.50 Iceland Express-deildin 2008 
 Bein útsending frá leik Njarðvíkur og Snæ-
fells í úrslitakepppni Iceland Express-deildar-
innar í körfuknattleik.

17.40 Spænsku mörkin 
18.25 Spænski boltinn - Upphitun

18.50 Spænski boltinn  Bein útsending 
frá leik Real Betis og Barcelona.

20.50 Spænski boltinn  Bein útsend-
ing frá leik Villarreal og Atletico Madrid í 
spænska boltanum.

22.50 Box - Bernard Hopkins vs. 
Winky Wright

09.35 Premier League World
10.05 PL Classic Matches
10.35 PL Classic Matches
11.05 Goals of the season
12.05 PL Classic Matches
12.35 Man. Utd - Liverpool  (Enska úr-
valsdeildin)

14.15 Enska úrvalsdeildin - Upphitun 
14.45 Bolton - Arsenal  (Enska úrvals-
deildin) Bein útsending frá leik Bolton og 
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. 
Reading - Blackburn Sport 4. Sunderland 
- West Ham Sport 5. Portsmouth - Wigan 
Sport 6. Birmingham - Man. City

17.00 Man. Utd - Aston Villa  (Enska 
úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Man. 
Utd og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

19.10 4 4 2  Tvíeykið Heimir Karlsson og 
Guðni Bergsson stendur vaktina ásamt vel 
völdum sparkspekingum, og saman skoða 
þeir allt sem tengist leikjum dagsins. 

20.30 4 4 2
23.10 4 4 2

> Hilary Duff
Eitt sagði Hilary: „Ég elska föt. 
Ég get ekki hamið mig. Ég er 
með rosa blæti fyrir skóm 
og fötum og snyrtivörum. 
Ég er ein af þeim sem er illa 
við að klæðast sömu fötunum 
oft.“ Gott að lífið er ekki flókið 
hjá hinni ungu Hilary sem leikur 
í myndinni Raise Your Voice sem 
Stöð 2 bíó sýnir í kvöld.

22.50 Ævi Barböru Walters  
 SKJÁREINN

22.30 A Home at the End of 
the World   STÖÐ 2

21.50 Training Day   
 SJÓNVARPIÐ

18.50 Real Betis-Barcelona  
 STÖÐ 2 SPORT

17.00 Man. Utd-Aston Villa  
 STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Krakkarnir í næsta húsi
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Gordon Garðálfur
08.05 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur, Refurinn Pablo og marg-
ar fleiri.

10.20 Sky High  (Ofurfjölskyldan)

12.00 Hádegisfréttir
12.30 Bold and the Beautiful
12.50 Bold and the Beautiful
13.10 Bold and the Beautiful
13.30 Bold and the Beautiful
13.55 American Idol  (22:42)

15.20 American Idol  (23:42)

16.05 The New Adventures of Old 
Christine  (2:22)

16.35 Gossip Girl  (12:13)

17.25 Sjáðu
17.55 Sjálfstætt fólk  (Halla Linker)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Fjölskyldubíó: The Sandelot 2 
 Frábær fjölskyldumynd. Þessi frábæra mynd 
er sjálfstætt framhald myndarinnar The 
Sandelot sem gerist 10 árum seinna og nýir 
krakkar leika sömu leikina. Það hitnar þó í 
kolunum þegar þau missa bolta yfir á lóð 
hins geðstirða Mertle og þau þurfa að kom-
ast hjá honum til að sækja hann. 2005. 
Leyfð öllum aldurshópum.

20.45 Annapolis
22.30 A Home at the End of the 

World  (Heimili á enda veraldar) Áhrifamikil 
mynd með Colin Farrell byggð á sögu eftir 
Michael Cunningham, höfund Óskarsverð-
launamyndarinnar The Hours. Myndin er 
uppvaxtarsaga tveggja æskuvina sem eru 
gerólíkir en halda samt sambandið í áratugi, 
fyrst sem stráklingar í Cleveland og síðan 
sem fullorðnir menn í New York þar sem 
líf þeirra eru orðið heldur flóknara, nokk-
ur sem á eftir að reyna mjög á samband 
þeirra. Aðalhlutverk: Sissy Spacek, Robin 
Wright Penn, Colin Farrell. Leikstjóri: Michael 
Mayer. 2004.

00.05 The Manchurian Candidate
02.10 Garden State
03.50 Tell Me Something
05.50 Fréttir
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

▼
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06.30 Árla dags
06.50 Bæn
07.05 Óskastundin
08.00 Morgunfréttir
08.05 Útúr nóttinni... og inní daginn
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Að rækta fólk
15.20 Vorhret í sólskinskistunni
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Orð skulu standa
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Hundur í útvarpssal
19.00 Heimur óperunnar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Listamaðurinn Viðar Alfreðsson
21.30 Við brúarsporðinn út í Brákarey
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Á hljóðbergi: The four Seasons of 
Iceland
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar
01.03 Næturtónar

Úrslitakeppnin er hafin hjá körlunum 
í körfuboltanum og nú eru allir leikir 
stórleikir. Hér mætast landsbyggðar-
stórveldin Njarðvík og Snæfell 
frá Stykkishólmi. Njarðvík hefur 
heimaleikjaréttinn í þessari viðureign 
og verður að teljast sigurstranglegri. 
Enginn má þó vanmeta Snæfellinga.

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Njarðvík-Snæfell
Stöð 2 Sport kl. 15.50

Spennandi mynd með James 
Franco, sem lék í myndunum 
um Köngulóarmanninn, og 
Donnie Wahlberg. Franco leik-
ur ungan mann sem gengur í 
herinn til að forða sér frá því 
að leiðast út í glæpi. Í hernum 
sýnir hann brátt mikla hnefa-
leikahæfileika og er valinn til 
að keppa í hnefaleikakeppni 
hersins.

STÖÐ 2 KL. 20.45

Annapolis

15.00 Hollyoaks
15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks
17.55 Skífulistinn  X-factor stjarnan Rakel 
Magnúsdóttir fer yfir vinsælustu lögin á Ís-
landi í hverri viku.

18.50 X-Files  (15:24)

19.35 George Lopez Show, The  (17:18)

20.00 Hæðin  (2:8) Í þessum vandaða 
lífstíls og hönnunarþætti í anda The Block 
og Extreme Makeover fá þrjú gerólík pör 
það erfiða verkefni að hanna og innrétta frá 
grunni þrjú falleg hús á Arnarneshæð. Til 
verksins fá pörin fyrirfram ákveðna upphæð 
og aðstoð og þurfa að klára verkið á ein-
ungis 6 vikum. Í lokaþættinum fá áhorfend-
ur að kjósa hvert húsanna er glæsilegast og 
best hannað. 

20.50 Lovespring International  (13:13) 
Nýr léttgeggjaður gamanþáttur sem gerist 
hjá stefnumótaþjónustu.

21.20 Wildfire  (2:13)

21.50 X-Files  (15:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka 
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl 
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

22.45 George Lopez Show, The  (17:18)

23.10 Lovespring International  (13:13)

23.35 Wildfire  (2:13)

00.20 Skífulistinn
01.10 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

10.30 EastEnders 11.00 The Weakest Link 12.00 
Big Cat Diary 12.30 Big Cat Diary 13.00 Wildlife 
Specials 14.00 Animal Hospital - The Big Story 
14.30 Animal Hospital - The Big Story 15.00 
Animal Crime Scene 16.00 Animal Park: Wild in 
Africa 16.30 Animal Park: Wild in Africa 17.00 
EastEnders 17.30 EastEnders 18.00 Doctor 
Who 18.45 Doctor Who Confidential 19.00 The 
Weakest Link 20.00 Flesh and Blood 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 EastEnders 0.30 EastEnders 1.00 Only Fools 
and Horses 1.30 Coupling 2.00 The Weakest Link

10.00 Børneblæksprutten 10.15 Tidens tegn 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Troldspejlet 
11.30 Boogie Lørdag 12.00 Hjerteflimmer: Pigerne 
mod drengene 12.35 Family Guy 13.00 X Factor 
14.00 X Factor Afgørelsen 14.15 Landsbyhospitalet 
15.00 Her kommer eliten 15.30 Venner på eventyr 
16.05 OBS 16.10 Før søndagen 16.20 Held og 
Lotto 16.30 Kaj og Andrea 17.00 Løgnhalsen som 
danselærer 17.30 TV Avisen med Sport 17.55 
SportNyt 18.10 Det lille hus på prærien 19.00 Mig 
og mafiaen 20.35 Kriminalkommissær Barnaby 
22.10 The Devil’s Own - En fjende iblandt os 
23.55 Anklaget

8.00 Doktor Dog 8.30 Ender uten tenner 8.45 
Mini-kryp 9.00 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 9.15 
Lavpriskontoret 10.15 Gjensynet 11.15 Generalen 
12.35 Kunnskapskanalen 2008: Førskolelek med 
språk 13.05 Året rundt i det danske kongehuset 
14.05 Billedbrev fra Europa 14.15 Kjærligheten 
15.50 Showbiz 16.50 Rally-VM 2008: Rally 
Argentina 17.00 Barne-tv 17.30 Fra 7-ende til 8-
ende 18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 
18.55 Hvilket liv! 19.25 Den store klassefesten 
20.25 Virtuos 21.40 Med hjartet på rette staden 
22.25 Kveldsnytt 22.40 Billy Elliot

11.25 Andra Avenyn 11.55 Handboll: OS-kval, 
damer 13.45 Kobra 14.15 Antikrundan 15.15 
Häxdansen 16.00 Så ska det låta 17.00 Bolibompa 
17.05 Disneydags 18.00 Eva och Adam 18.30 
Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 Minnenas television 
20.00 Winston Churchill 21.35 The Monkees 
22.25 Rapport 22.30 Det är mitt liv! 
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PERSÓNAN

LÁRÉTT 
2. báru að 6. í röð 8. lyftiduft 9. trjá-
tegund 11. tveir eins 12. fugl 14. ljúka 
16. í röð 17. pfn. 18. veitt eftirför 20. 
tveir eins 21. hlýja.

LÓÐRÉTT 
1. afl 3. einnig 4. mælieining 5. sarg 
7. hringfari 10. matjurt 13. óhreinindi 
15. sóða 16. slegið gras 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT:
 2. komu, 6. rs, 8. ger, 9. eik, 11. gg, 
12. kráka, 14. klára, 16. hi, 17. mig, 
18. elt, 20. ðð, 21. ylur. 

LÓÐRÉTT:
 1. þrek, 3. og, 4. megarið, 5. urg, 7. 
sirkill, 10. kál, 13. kám, 15. agða, 16. 
hey, 19. tu. 

Björn Brynjúlfur Björnsson

Aldur: 51 árs. 
Starf: Kvikmyndagerðarmaður.
Fjölskylda: Maki er Hrefna Har-
aldsdóttir framkvæmdastjóri og eiga 
þau börnin Birtu, Brynju, Björn og 
Arnald.
Foreldrar: Björn B. Björnsson og 
Jóna Sigurjónsdóttir.
Búseta: Reykjavík
Stjörnumerki: Ljón

Björn Brynjúlfur leikstýrir spennuþátta-
röðinni Mannaveiðar sem var frumsýnd í 
Ríkissjónvarpinu á dögunum.

V-dagurinn verður ekki haldinn 
hér á landi í ár. Fulltrúar íslensku 
samtakanna munu hins vegar taka 
þátt í umfangsmiklum hátíðahöld-
um í tilefni af tíu ára afmæli V-
dagsins í New Orleans, þar sem 
stjörnur á borð við Opruh Win-
frey, Sölmu Hayek, Jane Fonda og 
Jessicu Alba munu koma fram.

„Við fundum það síðasta sumar 
að við vorum svolítið komin í þrot 
með þetta konsept,“ útskýrir 
Þórey Vilhjálmsdóttir, formaður 
V-dagssamtakanna. Stjórn þeirra 
er skipuð henni sjálfri, Ingibjörgu 
Stefánsdóttur, Hildi Sverris dóttur, 
Hlín Helgu Guðlaugsdóttur og 
Birni Inga Hilmarssyni, en þau 
hafa starfað fyrir samtökin í sjálf-
boðavinnu. „Við vorum sjálf svo-
lítið búin á því. Við fórum í smá til-
vistarkreppu og vildum kanna 

hvort það væru hreinlega forsend-
ur fyrir því að halda áfram. Við 
fundum það þá mjög sterkt að 
fólki fannst það skipta máli að við 
værum til staðar. Við fengum líka 
hvatningu frá alþjóðasamtökun-
um og urðum alveg tvíefld,“ 
útskýrir Þórey.

Hún heldur til New Orleans í 
apríl, ásamt Ingibjörgu og Hildi, 
til að taka þátt í hátíðahöldunum 
sem fram fara 11. og 12. apríl. 
Þórey mun taka þátt í pallborð-
sumræðum á seinni degi hátíða-
haldanna, ásamt öðrum fulltrúm 
V-dagssamtakanna víðsvegar að 
úr heiminum. „Ég er mjög spennt 
fyrir því. Ein þeirra sem verður 
með í umræðunum er Agnes Par-
eyio, sem við höfum fylgst með og 
dáðst að lengi. Hún hefur byggt 
athvarf fyrir stelpur í Kenýa sem 

hafa neitað að vera umskornar og 
í kjölfarið verið afneitað af fjöl-
skyldum sínum,“ útskýrir Þórey. 
„Við sjáum þetta líka sem tæki-
færi til endurbyggingar. Við fáum 
mikinn innblástur þegar við hitt-
um þetta fólk og ætlum að reyna 
að fá einhverja af þessum stjörn-
um til að koma hingað til lands á 
næsta ári. Þá ætlum við að halda 
glæsilegan V-dag,“ segir Þórey. 
Fréttablaðið mun fylgja fulltrúum 
íslensku V-dagssamtakanna til 
New Orleans og flytja fréttir af 
afmælishátíðinni í apríl.  - sun

Í afmælisveislu V-dagsins í New Orleans

GLÆSILEGUR V-DAGUR AÐ ÁRI Þórey 
Vilhjálmsdóttir segir ferðina til New 

Orleans, þar sem hún tekur þátt í pall-
borðsumræðum, munu veita íslensku 

V-dagssamtökunum innblástur að 
glæsilegum V-degi að ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Já, já, við erum báðir keppnis-
menn. Höfum oft spilað skvass. 
En haldið okkur við það,” segir 
Guðmundur Marteinsson, fram-
kvæmdastjóri Bónuss.

Saga af mögnuðu veðmáli 
milli þeirra Guðmundar og 
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, 
forstjóra Baugs, gengur milli 
manna. Þeir eru sagðir hafa 
lagt undir milljónir í arm-
beygjukeppni eða nánar til-
tekið: Ef Jón Ásgeir vinnur 

á Guðmundur að vinna launalaust 
í ár hjá Bónus en ef Guðmundur 
vinnur fær hann forláta Porsche-

bifreið fyrir sigurinn. Fylgir 
sögunni að Jón Ásgeir sé 

kominn með sérstakan 
einkaþjálfara í arm-
beygjum til að auka 
möguleika sína. Hins 
vegar er ljóst að Jón 

Ásgeir ræðst ekki á 
garðinn þar sem 

hann er lægstur því 
Guðmundur er 

gamall vaxtar-
ræktarkappi, 
afreks-
maður á 
sínu sviði 
og í fanta-

formi. Þar sem er reykur er 
eldur.

„Já, jahh, þetta var nú sagt í 
gríni. Ákveðið móment, 
skemmtilegt móment 
sem kom upp fyrir 
ári. En engin alvara á 
bak við það. Sem 
sýnir sig í því að enn 
hefur þessi keppni 
ekki farið fram,“ 
segir Guðmundur. 
Honum finnst skondið 
að menn skuli sýna 
einkahúmor þeirra 
félaganna 
áhuga. Og 
gefur ekki 
mikið 
fyrir 

spurninguna hvort ekki hafi verið 
óðsmannsæði fyrir Jón Ásgeir að 
ætla sér í hendurnar á honum.

„Ég get tekið slatta,“ segir 
Guðmundur hógvær aðspurður 

um hversu margar armbeygj-
ur hann geti tekið í einum 
rykk. En bendir á að þeir sem 
lengra eru komnir taki hundr-
að plús með léttum leik. Og 
nokkuð stór hópur sem leikur 
sér að því.  -jbg

Saga af armbeygjukeppni upp á milljónir

JÓN ÁSGEIR Ljóst að 
hann óttast fátt 
miðað við það 
að ætla í arm-

beygjukeppni við 
afreksmanninn 

Guðmund.

GUÐMUNDUR MARTEINSSON 
Segir enga alvöru 

hafa verið að baki 
mögnuðu veðmáli 
milli hans og Jóns 

Ásgeirs.

Litlu mátti muna að tveir af helstu 
menningarvitum landsins, 

Silja Aðalsteinsdóttir og 
Egill Helgason, færu í 
hart eftir síðustu Kilju. Egill 

tileinkaði W.H. Auden 
þáttinn og las þýðingu 
Ögmundar Bjarnasonar 
á ljóði Audens um 
seinni Íslandsheim-

sókn hans. Agli láðist 
hins vegar að geta þess hvar ljóðið 
hefði birst á prenti og Silja sendi 
sjónvarpsmanninum smá ádrepu á 
vefsíðu tímarits Máls og Menningar. 
Egill var ekki lengi að sjá að sér og 
skrifaði dulbúna afsökunarbeiðni á 
bloggi sínu.

Jón Viðar Jónsson, þriðji menn-
ingarpáfinn, sparar ekki stóru orðin 
í gagnrýni sinni í DV um leikverkið 
Dubbeldusch eftir Björn 
Hlyn Haraldsson. Leik-
verkið er sýnt á Akureyri 
og Jón Viðar gefur fjórar 
stjörnur. Þótt Jón Viðar 
sé hvað þekktastur 
fyrir snarpa og oft 
eitraða gagnrýni er 
hún víðs fjarri þegar 
kemur að leikaran-
um Davíð Guðbrandssyni. Því Jón 
Viðar viðurkennir að hafa hugsað til 
Marlons Brando þegar Davíð birtist 
á sviðinu. 

Ekki eru allir jafn hrifnir af glæsibæk-
lingi þeim sem Háskólinn í Reykjavík 
hefur gefið út þar sem segir af 

sérdeilis öflugu námi sem í 
boði er fyrir stjórnendur. Eva 

Þengilsdóttir þróunar-
stjóri hjá HR er fyrrum 
flugfreyja og gekk frá 
samningi við Icleandair 
um dreifingu bæklings-

ins í farrými Saga Class. 
Þó námið hljóti að teljast 

með því flottasta sem sést hefur hér 
á landi láta flugfreyjur sér fátt um 
finnast og hafa nefnt við 
stjórnendur fyrirtækisins, 
og vísa í samninga, að 
það sé ekki innan þeirra 
starfsviðs að dreifa 
bæklingum af þessu 
tagi í vélarnar.  -fgg/jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Tvísýnt er um þátttöku þriggja 
íslenskra hljómsveita á Midi-
tónlistarhátíðinni sem verður 
haldin í Kína fyrstu vikuna í maí. 
Ástæðan er hvatningarorð 
Bjarkar Guðmundsdóttir til 
Tíbetbúa á tónleikum í landinu á 
dögunum.

„Þetta byrjaði að vera eitthvað 
vesen eftir það,“ segir Eygló 
Scheving Sigurðardóttir, söng-
kona Vicky Pollard, sem er ein 
hljómsveitanna þriggja. Hinar 
eru Hellvar og Motorfly. 

Ásgeir Guðmundsson, umboðs-
maður Vicky Pollard, segir að 
verið sé að vinna í málinu. „Midi-
festivalið hefur alltaf verið bara 
haldið í Peking en núna stendur 
til að halda hátíðina bæði í Pek-
ing og Sjanghaí. Við áttum að 
vera með tónleika í Peking 1. og 
2. maí og í Sjanghaí 3. og 4. en 
kínversk stjórnvöld eru að hug-
leiða hvort þau ætla að setja ein-
hverjar takmarkanir á erlenda 
listamenn. Ef þau gera það 
verður ekkert af Sjanghaí-
tónleikunum,“ segir 
Ásgeir, sem veit vel 
ástæðuna fyrir þessum 
takmörkunum. „Þær 
eru út af ummælum 
erlendra lista-
manna í Kína. Það 
er ekki út af 
neinu öðru, ég 

veit það fyrir víst. Það er ekkert 
leyndarmál.“ Spurður hvort 

Tíbetsöngur Bjarkar í lag-
inu Declare Indep-

endence sé ekki 
höfuðástæðan, 

segir Ásgeir: 
„Ég vil ekk-

ert tjá 

mig opinberlega um hverjum 
það er um að kenna. Fólk getur 
sagt sér það sjálft.“

Ásgeir vonast til að hnúturinn 
leysist von bráðar. „Við erum í 
stöðugu sambandi við okkar 
tengilið inn í festivalið. Hann 
biður okkur um að bíða róleg. 
Allt varðandi vegabréfsáritanir 
er líka miklu flóknara í ár út af 
Ólympíuleikunum og það er búið 
að herða allar reglur um straum 
fólks til landsins,“ segir hann.

Gangi allt að óskum verður 
ferðin til Kína fyrsta tónleika-
ferð Vicky Pollard. „Þetta er 

svakalega spennandi og gaman 
að fá að fara á svona stóra 
hátíð því þetta er stærsta 
rokkhátíðin sem er haldin í 
Kína. Þetta er svaka tækifæri 
fyrir okkur,“ segir hann og 
bætir við að það yrði hálf-
glatað ef ekkert yrði af 
ævintýrinu.

 freyr@frettabladid.is

EYGLÓ S. SIGURÐARDÓTTIR: ÓVISSA MEÐ TÓNLEIKAFERÐ VICKY POLLARD

Kínaferð hljómsveita í upp-
námi eftir Tíbetsöng Bjarkar

VICKY POLLARD Óvíst er hvort hljómsveitin Vicky Pollard getur tekið þátt í Midi-tón-
listarhátíðinni í Kína í maí.

BJÖRK Björk 
Guðmunds-
dóttir olli 
miklu 
uppnámi í 
Kína þegar 
hún 
sönglaði 
„Tíbet“ 
í laginu 
Declare 
Indep-
endence.
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BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Á háskólaárunum hnaut ég um 
þá speki að fjölmiðlar endur-

spegluðu samtímann. Á henni hef 
ég hangið eins og hundur á roði 
þar til nú um páskahelgina að á 
mig komu vöflur. Kliðmjúk rödd 
fréttamanns Ríkisútvarpsins sagði 
frá því að rúmlega fjórði hver 
Dani þjáðist af ólæknandi sjúk-
dómi. Hann nefndi sem dæmi 
sykur sýki, krabbamein, hjartveiki 
og lungnasjúkdóma af völdum 
reykinga. Og það var ekki verið að 
fara fínt í þetta því klykkt var út 
með að heil milljón Dana væri 
þegar með ólæknandi sjúkdóma 
eins og astma, ofnæmi, gigt og alls 
konar geðkvilla.

Í fyrradag birti Morgunblaðið 
síðan aðra frétt um heilsuleysi 
Dana. Þar er sagt frá því að talið 
sé að tvær milljónir þeirra þjáist 
af höfuðverk og það er ekki aðeins 
vegna mígrenis heldur líka vegna 
spennu og streitu. Já, það tók því 
fyrir Dani að efast um íslensku 
útrásina á sínum tíma eins og allt 
flýtur í gigt og geðveiki hjá þeim, 
hugsaði ég með mér. Sem dyggur 
lesandi danskra fjölmiðla, eins og 
húsbúnaðarblaðsins Bolig og 
tískutímaritanna Eurowoman og 
Costume, verð ég samt að viður-
kenna að þessi hluti dansks sam-
tíma hafði gjörsamlega farið 
framhjá mér.

ÉG get svoleiðis svarið að ekkert 
af því ágæta fólki sem birtist í 
þessum tímaritum ber það með 
sér að þjást af einu eða neinu – 
nema þá helst afskaplega dýrum 
húsgagna- og fatasmekk. Getur 
verið að ritstjórarnir séu gagn-
gert að reyna að þyrla ryki í augun 
á mér og öðrum lesendum sínum? 
Ég greip nýjasta Costume og blað-
aði í gegnum það í leit að hjart-
veikum hönnuðum eða astmaveik-
um fyrirsætum. Reyndar er 
stúlkan á forsíðunni klædd nátt-
buxum en það er örugglega ekki 
vegna þess að hún sé eitthvað 
slöpp, heldur vegna þess að nátt-
buxur eru í tísku í sumar.

ÞAÐ var ekki fyrr en ég greip 
Eurowoman sem ég hnaut loks um 
nokkuð sem rímaði fullkomlega 
við heimsmynd mína þótt það hafi 
reyndar lítið með sjúkdóma að 
gera – og þó. Í nýjasta tölublaðinu 
er rætt við þrjár ungar stjórn-
málakonur sem minnast á það sem 
þær kalla Rip, Rap og Rup-heil-
kennið en það er þegar karlar ráða 
alltaf sína líka í stöður. Og hafið 
þið séð nýráðinn aðstoðarmann 
Steingríms J. Sigfússonar? 

Heilsuleysi 
Dana 

Í dag er laugardagurinn 29. 
mars, 89. dagur ársins.

6.55 13.22 20.11
6.37 13.17 19.59

2.901 
LOFORÐ
og við stöndum 
við þau öll

Gengi krónunnar hefur fallið og hækkanir hafa orðið á innfluttum vörum 
og eru enn frekari hækkanir boðaðar. Við hjá IKEA segjum stolt frá því 
að verðið á 2.901 vöru sem við lofuðum Íslendingum í vörulista okkar, 
útgefnum í ágúst 2007, er í fullu gildi. Og verður í fullu gildi allt fram 
í ágúst á þessu ári. Hvað sem krónan segir. Það köllum við verðöryggi.

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