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Allt sem þú þarft...

Fréttablaðið er með 97%
meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18-49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2008 - janúar 2009.

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

Greindist með 
krabbamein á 
fyrsta vinnudegi

Þótti „erlendis“ að 
geta drukkið öl

Nýtt barnaþorp 
Spes-samtakanna

heimili&hönnun

Fermingartilboð 2009

Sjá nánar á www.betrabak.is

KJÖLFESTA Á HEIMILUM  ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Hvaða lit 
má bjóða 

þér?

LAUGARDAGUR  28. FEBRÚAR 2009

Í SÁTT OG SAMLYNDI 
 Margrét Birna Þórarinsdóttir 

sálfræðingur telur upp kosti þess 
að láta systkini vera saman í 
herbergi.

BLS. 6

SJÁLFBÆRNI  Viðbúið er að 
fleiri Íslendingar snúi sér 
að sjálfsþurftarbúskap á 

næstunni í ljósi breyttra 
aðstæðna í þjóðfélaginu.

BLS. 4-5

FÖGUR FORM
Saltfélagið opnað að nýju í húsakynnum Pennans í Hallarmúla
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Gæludýrin
Nagdýr eru alltaf vinsæl hjá 

krökkum. Kanínur og naggrísir  
eru tilvalin gæludýr fyrir  litla 
krakka en þau minnstu ráða 

ekki við kvikar hreyfingar 
hamstra. Hamstrar eru 
vinsælustu gæludýrin.

SÍÐA 3

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

febrúar 2009

Mín Borg ferðablað 
Icelandair fylgir með 
Fréttablaðinu í dag.
GEYMIÐ BLAÐIÐ

SVART, HVÍTT 
OG ÞRÖNGT 
RÁÐANDI
TÍSKA 52

Sam Amidon 
tónlistarmaður
Flakkar á milli staða á endalausu 
tónleikaferðalagi

ÞRIÐJA GRÁÐAN  40

FJÖLMIÐLAR Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins verða veitt næst-
komandi fimmtudag. Þetta er í 
fjórða sinn sem Fréttablaðið veit-
ir Samfélagsverðlaunin.

Verðlaunin eru veitt í fjórum 
flokkum en auk þess eru veitt ein 
heiðursverðlaun.

Lesendur blaðsins sendu inn 
vel á fjórða hundrað tilnefninga í 
janúar. Dómnefnd um Samfélags-
verðlaunin vann úr tilnefning-
unum og eru nú fimm útnefndir 
í hverjum hinna fjögurra flokka. 
Þessar tuttugu útnefningar eru 
kynntar í blaðinu í dag.

Í tilnefningunum endurspegl-
ast fjölbreytt grasrótarstarf sem 
unnið er í samfélaginu. Þar er 
kynnt hugsjóna- og sjálfboða-
starf fjölda fólks sem leitast við 
að gera alltaf heldur meira en til 
er ætlast. Ljóst er að slíkt starf 
er að finna miklu víðar en hér 
kemur fram.  - st / sjá síður 24 og 26

Samfélagsverðlaunin:

Útnefningar 
kynntar

FÓLK „Já, það hefur eitthvað verið 
um það að þýfi hafi verið selt 
á Barnalandi og ekki bara þar 
heldur líka á þessum söluvefj-
um eins og haninn.is og kassi.is,“ 
segir Friðrik Smári Björgvinsson 
yfirlögregluþjónn. 

Lögreglan hefur einnig feng-
ið nokkur mál inn á sitt borð þar 
sem þýfi er selt í gegnum smá-
auglýsingar. Þar á meðal voru til 
dæmis hnakkar sem hafði verið 
stolið úr hesthúsum. „Það er inn-
brotafaraldur í gangi sem staðið 
hefur yfir síðan í nóvember og 
við verðum að koma í veg fyrir 
að þýfið sé selt,“ segir Ólafur G. 
Emilsson aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn. - jma / sjá síðu 66

Lögreglan varar netverja við:

Þýfi boðið til 
sölu á netinu

HUNDADAGAR Yfir 800 hreinræktaðir hundar af yfir 90 hundakynjum verða til sýnis á alþjóðlegri hundasýningu Hundaræktarfé-
lags Íslands í Reiðhöllinni í Víðidal um helgina.  Ungir sýnendur tóku forskot á sæluna í gær og var mál manna að enginn hefði 
yfirgefið Reiðhöllina hundsvekktur, hvorki sýnendur né áhorfendur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Líklegt er að nýju bank-
arnir, Íslandsbanki, Kaupþing og 
Landsbankinn, afskrifi rúm fjöru-
tíu prósent skulda sinna eftir efna-
hagshrunið í fyrrahaust. Um þrjá-
tíu prósent þurfa uppstokkunar 
við en afgangurinn er öruggur, 
samkvæmt gæðamati breska fjár-
málafyrirtækisins Oliver Wyman 
á lánasöfnum bankanna.

Áætlaðar heildarskuldir bank-
anna nema fjórtán þúsund millj-
örðum króna. Tapið lendir að 
nær öllu leyti á herðum erlendra 

kröfuhafa, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins.

Afskriftirnar munu hafa slæm 
skammtímaáhrif fyrir Ísland á 
erlendum vettvangi en fjara út í 
tímans rás, að mati eins viðmæl-
enda Fréttablaðsins.

Oliver Wyman hefur stýrt mati 
á nýju bönkunum fyrir Fjármála-
eftirlitið. Fyrirtækið vann einn-
ig með Mats Johansson, sænskum 
bankasérfræðingi sem forsætis-
ráðuneytið skipaði, við undirbún-
ing stofnunar sérstakra umsýslu-

félaga fyrir svokallaðar „eitraðar 
eignir“ bankanna.

Fjármálaeftirlitið réð endur-
skoðunarfyrirtækið Deloitte og 
fjármálafyrirtækið Oliver Wyman 
til að vinna mat á nýju bönkunum. 
Eftir því sem næst verður komist 
stendur sú vinna enn yfir, en Fjár-
málaeftirlitið greindi frá því í vik-
unni að Deloitte muni birta mat sitt 
á stöðu þeirra í lok mars. Skýrslu 
Oliver Wyman um framkvæmd 
verðmatsins á svo að kynna eigi 
síðar en 15. apríl.   - jab

Bankarnir afskrifa 
sex þúsund milljarða
Aðeins þrjátíu prósent skulda nýju bankanna fást greidd. Afganginn þarf að 
afskrifa og stokka verulega upp. Erlendir kröfuhafar bankanna taka tapið á sig.
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Guðrún, hvað segði Kormákur 
afi nú?

„Hann mundi ábyggilega lemja 
manninn.“ 

Norðmaðurinn Svein Harald Øygard er 
settur seðlabankastjóri. Guðrún Helga-
dóttir er höfundur bókanna um Jón Odd 
og Jón Bjarna, en Kormáki, afa drengj-
anna, var afar uppsigað við Norðmenn. 

STJÓRNSÝSLA Grundvallarmunur 
er á því að setja mann í embætti 
og að skipa hann í það. Í bráða-
birgðaákvæði í nýjum lögum um  
breytingar á lögum um Seðlabank-
ann er sérregla sem heimilar setn-
ingu, þar sem vikið er frá ákvæði 
starfsmannalaga um íslensk-
an ríkisborgararétt, segir Björg 
Thorarensen, prófessor við laga-
deild Háskóla Íslands. 

Setning útlendings í embætti 
seðlabankastjóra stangist því ekki 
á við stjórnarskrá.

„Ég sé ekkert því til fyrirstöðu 
að slíkar sérreglur séu settar sér-
staklega um tímabundna setningu 
seðlabankastjóra,“ segir Björg. 

Enda skuli embættið auglýst svo 
fljótt sem við verði komið. Í blað-
inu í gær sagðist Sigurður Líndal 
lögfræðiprófessor ekki sjá í fljótu 
bragði að grundvallarmunur væri 
á setningu og skipun seðlabanka-
stjóra. Bæði orðin þýði tímabundna 
ráðningu í starf hjá hinu opin-
bera, þó skipun sé til lengri tíma 
en setning. Í stjórnarskrá segir að 
einungis fólk með íslenskan ríkis-
borgararétt megi skipa sem emb-
ættismenn.

Björg bendir á að í lögum um 
réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins sé tekið fram að forfallist 
maður sem skipaður hefur verið í 
embætti, geti stjórnvald sett annan 

mann til að gegna því um stundar-
sakir.  - kóþ

Björg Thorarensen og forsætisráðuneytið um nýjan seðlabankastjóra:

Setning stenst stjórnarskrá

BJÖRG THORARENSEN Er sérfræðingur 
í stjórnarskránni og var stjórnvöldum 
innan handar þegar lögin voru samin. 

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisstofn-
anir þurfa að taka yfirdráttarlán 
í bönkum til að borga fyrir nauð-

synjar. Slík lán-
taka er bönn-
uð samkvæmt 
reglum fjár-
málaráðuneyt-
isins. Dæmi eru 
um tugmilljóna 
króna lán ein-
stakra stofn-
ana og vextir 
skipta milljón-
um á ársgrund-

velli. Ríkisendurskoðun gagnrýnir 
heilbrigðisyfirvöld fyrir að leyfa 
lántökunni að viðgangast. Ráðu-
neytisstjóri heilbrigðisráðuneyt-
isins vísar á yfirmenn stofnana 
sem hún segir að verði að starfa 
innan fjárlaga.

Ríkisendurskoðun gagnrýnir 
í nýrri stjórnsýsluúttekt á Heil-
brigðisstofnun Austurlands (HSA) 
að ríkisstofnanir fjármagni rekst-
ur sinn með yfirdráttarlánum. Slík 
lántaka hefur viðgengist lengi og 
hefur stofnunin áður bent á að 
með öllu sé óviðunandi að þær 
sjái sér ekki aðra leið færa en að 
fjármagna rekstur sinn á þennan 
hátt „og greiði jafnvel milljónir 
króna í yfirdráttarvexti til banka í 
stað þess að nýta það fé til að fjár-
magna þjónustu“, eins og segir í 
skýrslunni. 

„Stjórnvöld verða að leita leiða 
til að breyta þessu“, segir þar jafn-
framt. Ríkisendurskoðun hefur 
upplýsingar um að þó nokkrar 
heilbrigðisstofnanir hafi fjár-
magnað sig með yfirdráttarlánum 
en heildaryfirlit liggur ekki fyrir 
hjá þeim.

Einar Rafn Haraldsson, forstjóri 
HSA, segir að í raun hafi stofnun-
in verið í greiðsluþroti allt árið 
2008. „Við vorum að borga raf-
magn, hita og lyf með yfirdráttar-
lánum. Reksturinn var með þeim 
hætti í fyrra að frá því í febrú-
ar vorum við í greiðsluþroti. Um 
áramótin skulduðum við um 200 
milljónir hjá birgjum og þá stóð 
yfirdráttarlánið í 90 milljónum 
króna. „Einar giskar á að HSA hafi 
borgað um 30 milljónir í yfirdrátt-
arvexti af láninu. Hann bendir á 
að skynsamlegt væri að ríkisstofn-

anir gætu fjármagnað rekstur sinn 
með innri lánum þegar í óefni er 
komið í staðinn fyrir að þurfa að 
leita á náðir banka. „Þetta gengur 
ekki svona, þetta er sóun á fé.“

Berglind Ásgeirsdóttir, ráðu-
neytisstjóri heilbrigðisráðuneyt-
isins, segir að þau skilaboð hafi 
verið látin út ganga til stjórnenda 
heilbrigðisstofnana að óheimilt sé 
að taka yfirdráttarlán. Hvað gagn-
rýni Ríkisendurskoðunar varðar 
segir Berglind að ráðuneytið hafi 
ekki mannskap til að aðstoða ein-
stakar stofnanir beint til að ná 
markmiðum í rekstri. 

Hvort einhver millileið sé mögu-
leg, eins og Einar leggur til, segir 
Berglind að eins og staðan sé núna 
þá hafi ráðuneytin ekki sjóði til að 
bregðast við vanda einstakra stofn-
ana með þeim hætti. 

 svavar@frettabladid.is

Spítalar fjármagna 
sig með yfirdrætti
Heilbrigðisstofnanir þurfa að taka tugmilljóna yfirdráttarlán til að borga reikn-
inga. Ríkisendurskoðun gagnrýnir að slík lántaka sé látin viðgangast. Milljónir 
fara í vexti. Örþrifaráð til að borga rafmagn og lyf, segja stjórnendur. 

ST. JÓSEPSSPÍTALI Yfirdráttarlán stofnunarinnar hafa verið 20 til 50 milljónir á hverj-
um tíma, að sögn fjármálastjóra. Um örþrifaráð er að ræða að hans sögn.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

EINAR RAFN 
HARALDSSON

REYKJAVÍK Ríkisstjórn Samfylk-
ingar og Vinstri grænna býr að 
mestu á sömu torfunni, segir í 
síðasta Vesturbæjarblaði. 

Þar er rakið að af tíu ráðherr-
um búi átta í Vesturbænum, frá 
Högunum og að Garðastræti. 
Einn þessara átta búi reyndar á 
Seltjarnarnesi, en hann fær þó að 
fljóta með. Þá búi einn í Breið-
holti og annar í Kópavogi, en þeir 
tveir eigi lögheimili sitt á lands-
byggðinni.

Einnig kemur fram í blaðinu að 
meðalaldur ráðherranna sé 52 ár, 
yngstur er 33 ára menntamála-
ráðherra og elstur 66 ára forsæt-
isráðherra.    - kóþ

Stjórn Samfylkingar og VG:

Átta ráðherrar 
af tíu í Vesturbæ

SVÍÞJÓÐ, AP Brennuvargar, sem 
grunur leikur á að séu vinstri 
öfgamenn sem telja sig vera í 
stríði gegn meintri heimsvalda-
stefnu Bandaríkjanna, kveiktu í 
fjórum stórmörkuðum í Söder-
tälje suður af Stokkhólmi í 
fyrrinótt. Þrír þeirra brunnu til 
kaldra kola.  

Kia Samrell, talsmaður lög-
reglunnar, sagði enga grunaða 
í sigtinu enn sem komið væri, 
en verið væri að rannsaka hvort 
andbandarískur öfgahópur hefði 
verið að verki. Samtökin „Global 
intifada“ hafa áður lýst ábyrgð á 
minni eldum sem kveiktir hafa 
verið í verslunum í Södertälje og 
hvatt fólk til að kveikja í búðum 
sem selja bandarískar vörur.  - aa

Brennuvargar í Svíþjóð: 

Öfgahópur er 
grunaður

EYÐILEGGING Einn stórmarkaðanna 
þriggja sem brunnu. Tímastilltar eld-
sprengjur komu eldunum af stað. Þann 
fjórða tókst að slökkva.  NORDICPHOTOS/AFP

Við vorum að borga 
rafmagn, hita og lyf með 

yfirdráttarlánum. 

EINAR RAFN HARALDSSON
FORSTJÓRI HSA

FÓLK Samstaða, bandalag 
grasrótarhópa, stendur fyrir Lýð-
veldisgöngu klukkan 14 í dag. 
Gengið verður frá Hlemmi niður 
að Austurvelli. 

Í tilkynningu frá Samstöðu 
segir að á Austurvelli taki við 
ræðuhöld hjá Herði Torfasyni, 
þar sem krafan sé; „Frystum 
eignir auðmanna.“

Fólk er hvatt til að taka með 
sér potta, pönnur, slagverk og 
þeytilúðra. - kg

Bandalag grasrótarhópa:

Stendur fyrir 
lýðveldisgöngu

STJÓRNMÁL Stjórn Íslandshreyf-
ingarinnar hefur samþykkt að 
óska eftir því að hreyfingin ger-

ist aðildarfélag 
Samfylkingar-
innar. Forystu-
men n hen n-
ar hvetja aðra 
meðlimi til að 
skrá sig í Sam-
fylkinguna og 
leggja henni lið 
í komandi kosn-
ingabaráttu.

Hvorki Ómar 
Ragnarsson, 

formaður Íslandshreyfingarinnar, 
né varaformaðurinn Margrét 
Sverrisdóttir, hyggjast sækjast 
eftir þingsæti fyrir Samfylking-
una.

Ómar segir að Íslandshreyfingin 
hafi átt viðræður við aðra flokka 

og hreyfingar, meðal annars fyr-
irhugað framboð grasrótarhreyf-
inga, áður en þessi lending náðist. 

Margrét segist um nokkurt skeið 
hafa átt mjög gott samstarf við 
borgarstjórnarflokk Samfylking-
arinnar. Það helsta sem hafi stað-
ið í vegi fyrir inngöngu hennar í 
flokkinn hingað til hafi verið and-
staða hennar við Evrópusamband-
ið, en hún sé nú hlynnt aðildarvið-
ræðum.

Hún segir góðan hljómgrunn 
fyrir ákvörðuninni meðal liðs-
manna Íslandshreyfingarinnar. 
Hreyfingin hefur kynnt sig sem 
grænan flokk og því er eðlilegt að 
spyrja hvers vegna Vinstri græn 
hafi ekki orðið fyrir valinu. Mar-
grét segir hreyfinguna einfaldlega 
ekki eiga sömu pólitísku samleið 
með Vinstri grænum og Samfylk-
ingunni.  - sh

Forsprakkar Íslandshreyfingar ganga í Samfylkingu og hvetja aðra til þess sama:

Ómar og Margrét ekki í framboð

ÓMAR RAGNARSSON Segir hreyfinguna 
hafa rætt við aðra flokka áður en þessi 
lending náðist. 

MARGRÉT 
SVERRISDÓTTIR

LANDBÚNAÐUR Búnaðarþing, sem 
sett verður á morgun og stendur 
til miðvikudags, mun taka 
afstöðu til mögulegrar aðildar 
Íslands að Evrópusambandinu. 
Í frétt á vef Bændasamtakanna 
segir að ljóst sé að allur þorri 
bænda leggist einarður gegn 
aðild. 

Rekstrarvandi landbúnaðarins 
verður einnig til umræðu á þing-
inu en hann er sagður verulegur 
nú um stundir. 

Við setningu þingsins flytja 
Haraldur Benediktsson, formað-
ur Bændasamtakanna, og Stein-
grímur J. Sigfússon, sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra 
ávörp. Þá mun Emma Eyþórsdótt-
ir dósent við Landbúnaðarháskól-
ann flytja hátíðarræðu.  - bþs

Búnaðarþing hefst á morgun:

Evrópumál og 
rekstrarvandi 
efst á baugi

HOLLAND, AP Sérfræðingar lögreglu 
unnu að því í gær að bera kennsl á 
jarðneskar leifar þeirra sem fór-
ust með Boeing 737-farþegaþotu 
tyrkneska flugfélagsins Turkish 
Airlines við Schiphol-flugvöll í 
Amsterdam á miðvikudag. 

Níu manns týndu lífi af þeim 
135 sem um borð voru í vélinni.

Fimm Tyrkir, þar á meðal 
báðir flugmennirnir, og fjórir 
Bandaríkjamenn dóu. Tveir 
hinna síðarnefndu voru starfs-
menn Boeing-flugvélasmiðjunn-
ar. Á fimmtudag lágu enn þá 63 á 
sjúkrahúsi, þar af sex í lífshættu. 

Tugir réttarmeinafræðinga og 
annarra sérfræðinga rannsóknar-
lögreglu og rannsóknarnefndar 
flugslysa í Hollandi fínkembdu í 
gær vettvang, þar sem brak vél-
arinnar liggur, í leit að vísbend-
ingum um orsök slyssins.  - aa, kg

Flugslysið í Hollandi: 

Leita vísbend-
inga um orsök

SPURNING DAGSINS



heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.isOpið til 21.00
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Vorlaukarnir komnir!Vorlaukarnir komnir!

Sáning á fræjumSáning á fræjum

SýnikennslaSýnikennsla
um helgina: um helgina:

Matjurtir, sumarblMatjurtir, sumarblómin, kryddjurtir...ómin, kryddjurtir...
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afsláttur af öllum keyptum fermingar-afsláttur af öllum keyptum fermingar-
vörum aðeins þessa helgi!vörum aðeins þessa helgi!

Við tökum þátt í Við tökum þátt í
fermingarsýningufermingarsýningu
Garðheima:Garðheima:

Danstískusýning kl. 15:00 báða dagana
Danssýning kl. 16:00 báða dagana
Búðu til þitt eigið borðskraut
Fermingargreiðslur og hárskraut  

Allt það flottasta í fermingarfatnaði á stórskemmtilegri Allt það flottasta í fermingarfatnaði á stórskemmtilegri
DANSTÍSKUSÝNINGU á vegum Outfitters Nation, Vero Moda 
og para frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar.ara frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarða

Allt það flottasta í fermingarfatnaði á stórskemmtilegri Allt það flottasta í fermingarfatnaði á stórskemmtilegri
DANSTÍSKUSÝNINGU á vegum Outfitters Nation, Vero Moda DANSTÍSKUSÝNINGU á vegum Outfitters Nation, Vero Moda
og para frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar.og para frá Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar.

kl. 13:00 – 17:00 laugardag og sunnudagkl. 13:00 – 17:00 laugardag og sunnudag
FERMINGARVEISLUSÝNING

Öðruvísi fermingarskreytingar
Kynning á veisluföngum
Ráðgjöf um létta förðun
Öðruvísi og hefðbundnar ljósmyndir

Hver verður heppin(n)?
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SKOÐANAKÖNNUN 60,5 prósent segj-
ast vilja að Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra leiði Samfylking-
una í næstu kosningum, samkvæmt 
nýrri könnun Fréttablaðsins og 
fréttastofu Stöðvar 2. 19,6 prósent 
vilja að Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir, formaður flokksins, leiði hann í 
kosningabaráttunni, og 12,7 prósent 
nefna Jón Baldvin Hannibalsson. 
Gefnir voru kostir á þessum þrem-
ur en að auki gat fólk valið um „ein-
hvern annan“. Það gerðu 7,2 pró-
sent og þá nefndu 3,1 prósent Dag 
B. Eggertsson borgarfulltrúa og 2,0 
prósent vildu nýtt andlit. 

Hærra hlutfall kvenna en karla 
nefna Ingibjörgu eða Jóhönnu, en 

fleiri karlar en konur nefna Jón 
Baldvin. Meðal stuðningsfólks Sam-
fylkingar segjast 69,7 prósent vilja 
að Jóhanna leiði flokkinn í kosning-
unum, 16,2 prósent vilja Ingibjörgu 
og 12,1 prósent Jón Baldvin Hanni-
balsson. Minnstur er stuðningur við 
Jóhönnu meðal kjósenda Sjálfstæð-
isflokksins og vilja einungis 34,3 
prósent þeirra að hún leiði Samfylk-
inguna í kosningabaráttunni. 

Hringt var í 800 manns 26. febrú-
ar og skiptust svarendur jafnt milli 
kynja og hlutfallslega eftir búsetu. 
Spurt var; Hver telur þú að eigi að 
leiða Samfylkinguna í næstu kosn-
ingum? Svarhlutfall var 61,1 pró-
sent   - ss

Í umfjöllun um biðlaun seðlabanka-
stjóra í gær láðist að geta þess að 
Ingimundur Friðriksson, fyrrum 
seðlabankastjóri, hefur afþakkað þau. 
Beðist er velvirðingar.

LEIÐRÉTTING

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Páskaferð 4. - 13. apríl til Tyrklands

Gönguferð – Lykíuströndin.
Fornar rústir og spennandi söguslóðir. 
Hefðbundinn taktur – plús.

Innifalið í verði: Flug, flugvallaskattar, gisting, allur akstur, morgunmatur, 
hádegis- og kvöldverður (nema á brottfarardegi) og íslensk fararstjórn.

199.900,-
Verð frá:

Bókanir og nánari upplýsingar með tölvupósti  
tonsport@uu.is eða í síma 585-4000

Tyrkland um páskana
Gönguferð - Lykíuströndin

Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 um leiðtoga Samfylkingarinnar:

Meirihluti styður Jóhönnnu

SKOÐANAKÖNNUN 44,2 prósent segj-
ast sátt eða mjög sátt við störf 
Ólafs Ragnars Grímssonar, for-
seta Íslands, samkvæmt nýrri 
könnun Fréttablaðsins og frétta-
stofu Stöðvar 2. 35,5 prósent 
segjast hins vegar ósátt eða mjög 
ósátt. 

Ólafur Ragnar hefur setið 
undir nokkru ámæli að undan-
förnu í starfi vegna ummæla sem 
eftir honum voru höfð í erlendum 
miðlum, sérstaklega í þýsku við-
skiptablaði. Síðar var áréttað að 
blaðamaður hafi haft rangt eftir 
forsetanum hvað varðar endur-
greiðslur vegna innlánsreikninga 
Kaupþing Edge í Þýskalandi. Þá 
hefur Ólafur Ragnar verið gagn-
rýndur fyrir að taka of virkan 
þátt sem klappstýra útrásarinn-
ar og íslensku bankanna áður en 
efnahagshrunið varð.

Hinir sáttu skiptust þannig að 
7,9 prósent segjast mjög sátt við 
störf hans, en 36,3 prósent sátt.

Þá segjast 20,3 prósent vera 
hlutlaus gagnvart forsetanum. 
35,5 prósent eru hins vegar ósátt. 
Ósáttir skiptast þannig að 12,3 pró-
sent eru mjög ósátt við störf Ólafs 
en 23,2 prósent segjast ósátt. 

Ef einungis er litið til þeirra sem 
segjast sáttir eða ósáttir, eru 55,4 
prósent sátt og 44,6 prósent ósátt. 

Kjósendur á landsbyggðinni eru 
heldur sáttari við störf forsetans 
en kjósendur á höfuðborgarsvæð-
inu. 47,1 prósent svarenda á lands-
byggðinni segjast sátt eða mjög 
sátt, en 42,2 prósent svarenda á 
höfuðborgarsvæðinu. Þá eru karl-
ar ósáttari við störf hans en konur. 
40,1 prósent karla segjast ósátt-
ir eða mjög ósáttir. 30,9 prósent 

kvenna segjast hins vegar ósáttar 
eða mjög ósáttar. 

Ef litið er til afstöðu eftir stuðn-

ingi við stjórnmálaflokka eru 
það kjósendur Sjálfstæðisflokks-
ins sem helst eru ósáttir við störf 
Ólafs Ragnars, eða 64,8 prósent 
þeirra. 22,8 prósent sjálfstæðis-
manna eru sátt með störf hans. 
58,0 prósent samfylkingarfólks og 
52,8 prósent vinstri grænna segj-
ast sátt við störf hans. Rúmlega 
20 prósent stuðningsmanna hvors 
flokks segjast hins vegar ósátt við 
störf hans. Tæplega 44 prósent 
kjósenda Framsóknarflokks eru 
sátt við störf forsetans og tæplega 
37 prósent þeirra eru ósátt. 

Hringt var í 800 manns fimmtu-
daginn 26. febrúar og skiptust 
svarendur jafnt eftir kyni og hlut-
fallslega eftir búsetu. Spurt var; 
Ert þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við 
störf Ólafs Ragnars Grímssonar, 
forseta Íslands? 96,5 prósent svar-
enda tóku afstöðu til spurningar-
innar.   svanborg@frettabladid.is

Um 35 prósent segjast 
ósátt við störf forseta
Flestir, eða um 44 prósent segjast sátt við störf Ólafs Ragnars Grímssonar, sam-
kvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Um 35 prósent segjast ósátt 
við störf hans sem forseta. Fimmtungur er hlutlaus varðandi störf hans.

STJÓRNSÝSLA Ingimundur Friðriks-
son, fyrrverandi seðlabankastjóri, 
hyggst ekki þiggja biðlaun frá rík-
inu, en hann 
lét af störfum í 
kjölfar breyt-
inga á lögum um 
Seðlabankann.

Ingimundur 
var eini seðla-
bankastjórinn 
af þremur sem 
varð við tilmæl-
um forsætisráð-
herra um að láta 
af störfum fyrr 
í mánuðinum, en Eiríkur Guðna-
son ætlaði að bíða til 1. júní. Davíð 
Oddsson neitaði að segja af sér.

Eins og fram hefur komið í blað-
inu hefur Ingimundi verið boðin 
staða ráðgjafa við norska seðla-
bankann.  - kóþ

Fyrrverandi seðlabankastjóri:

Ingimundur vill 
ekki biðlaun

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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RÓLEG HELGI  
Enda þótt búast megi 
við rigningu eða 
slyddu sunnan til á 
landinu í dag verður 
ekki annað sagt en 
að spáin sé góð. Það 
er hægviðrasamt og 
ekki mjög kalt þannig 
að kalla má þetta að-
gerðalítið veður. Tíð-
indin eru helst þau að 
seint á sunnudag vex 
vindur af suðaustri við 
sunnan- og vestanvert 
landið með snjókomu 
eða slyddu.    

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

ÓLAFUR RAGNAR OG DORRIT MOUSSAIEFF Kjósendur á landsbyggðinni eru heldur 
sáttari við störf forsetans en kjósendur á höfuðborgarsvæðinu

Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir 

60,5%

Jóhanna Sigurðardóttir 60,5%

Jón Baldvin 
Hannibalsson
12,1%

Aðrir
7,2%

LEIÐTOGI SAMFYLKINGAR 
Í NÆSTU KOSNINGUM

SKV. KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS/STÖÐVAR 2
26. FEBRÚAR 2009

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu leitar að Aldísi 
Westergren, 37 ára. Hún sást síð-
ast í Reykjavík 
þriðjudaginn 
24. febrúar síð-
astliðinn. Aldís 
er á milli 165 
og 170 senti-
metrar á hæð, 
með skollitað, 
axlasítt hár.

Að sögn varð-
stjóra hjá lög-
reglunni er leit-
in að Aldísi opin, og meðal annars 
hafa björgunarsveitir verið kall-
aðar út vegna hennar. Lögregl-
unni hefur borist nokkuð af upp-
lýsingum sem þeir nýta sér við 
leitina.

Þeir sem geta veitt upplýsingar 
um Aldísi eru beðnir um að láta 
vita í síma 444-1100. - kg

Lögreglan í Reykjavík:

Lögregla leitar 
að týndri konu

ALDÍS 
WESTERGREN

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisstofn-
un Vestfjarða og Heilbrigðis-
stofnunin á Patreksfirði verða 
ekki sameinaðar. Ögmundur 
Jónasson heilbrigðisráðherra til-
kynnti þetta í gær eftir að hafa 
rætt við sveitarstjórnarmenn á 
norðanverðum Vestfjörðum og 
framkvæmdastjórn Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða. 
Eftir ítarleg samtöl við forystu-
menn í heilbrigðisþjónustu á 
Vestfjörðum sagði ráðherra ljóst 
að ávinningurinn af því að sam-
eina suður og norðursvæðið væri 
svo miklum takmörkunum háður 
að ávinningurinn væri vandséð-
ur.   - shá

Heilbrigðisráðherra:

Ekki sameinað 
fyrir vestan

INGIMUNDUR 
FRIÐRIKSSON

BANGLADESS, AP Tugir líka fundust 
í grunnri fjöldagröf við höfuð-
stöðvar landamæragæslunnar í 
Dakka, höfuðborg Bangladess. 

Alls hafa því átökin út af 
tveggja daga uppreisn landa-
mæravarða nú í vikunni kostað 
54 manns lífið, svo vitað sé, en 
enn er þó tuga manna saknað og 
má búast við að tala látinna muni 
hækka.

Hundruð landamæravarða 
voru handtekin í gær, daginn 
eftir að þeim var heitið sakar-
uppgjöf ef þeir hættu við upp-
reisn sína.

Verðirnir hafa lengi krafist 
launahækkunar, svo laun þeirra 
verði sambærileg launum her-
manna í landinu.  - gb

Handtökur í Bangladess:

Tugir líka fund-
ust í fjöldagröf

VIÐ FJÖLDAGRÖFINA Fólk safnaðist 
saman í leit að látnum ættingjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mjög sátt(ur) 7,9%

Sáttur 36,3%Hlutlaus 20,3%

Ósátt(ur) 23,2%

Mjög ósátt(ur) 12,3%

ERTU SÁTT(UR) EÐA 
ÓSÁTT(UR) VIÐ STÖRF 
FORSETANS?

SKV. KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS/STÖÐVAR 2 
26. FEBRÚAR 2009

GENGIÐ 27.02.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 176,0297
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 112,69  113,23

 159,83  160,61

 142,79  143,59

 19,162  19,274

 16,16  16,256

 12,468  12,542

 1,1554  1,1622

 165,4  166,38

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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STJÓRNMÁL Halldór Blöndal, frá-
farandi formaður bankaráðs 
Seðlabanka Íslands, segir nýju 
seðlabankalögin aðeins sett til að 
sparka einum manni; Davíð Odds-
syni. Réttnefni laganna sé því lög 
um Davíð Oddsson. 

Engu að síður telur hann þörf á 
endurskoðun laga um Seðlabank-
ann og þá í tengslum við nauðsyn-
legar breytingar á eftirliti með 
fjármálastarfsemi. Misráðið hafi 
verið á sínum tíma að skilja fjár-
málaeftirlit frá bankanum. „Það 
þarf að endurskoða þetta allt 
saman og auðvitað verður það 
gert,“ segir Halldór sem lítur svo 
á að bankaráðið undir hans for-

ystu sé þegar 
hætt störfum. 
„Ég hef þakk-
að bankaráð-
inu fyrir góð 
störf og banka-
stjórninni fyrir 
að hafa haldið 
vel á málum og 
haldið fjármála-
kerfinu gang-
andi við erfiðar 
aðstæður.“

Reiknað er með að nýtt banka-
ráð Seðlabankans verði kjörið í 
næstu viku.

Í ljósi sögunnar furðar Halldór 
sig á framgöngu Jóhönnu Sigurð-

ardóttur gagnvart Davíð og segir 
hana til skammar. 

„Davíð reyndist Jóhönnu mjög 
vel þegar við sátum saman í ríkis-
stjórn og þeir Jón Baldvin Hanni-
balsson, Jón Sigurðsson og Sig-
hvatur Björgvinsson voru að 
reyna að flæma hana úr stjórn-
inni. Þá átti hún mikið skjól í 
Davíð Oddssyni,“ segir Halldór 
sem var landbúnaðar- og sam-
gönguráðherra í fyrstu ríkisstjórn 
Davíðs, árin 1991-5. 

Þegar enn var eitt ár eftir af 
kjörtímabilinu og starfstíma 
stjórnarinnar sagði Jóhanna af 
sér ráðherraembætti og kvaddi 
Alþýðuflokkinn.  - bþs

Halldór Blöndal segir lög um Davíð Oddsson réttnefni nýju seðlabankalaganna:

Jóhanna átti skjól í Davíð 

HALLDÓR BLÖNDAL

EFNAHAGSÁSTAND Félag íslenskra 
bifreiðaeiganda gagnrýna fjár-
mögnunarfyrirtæki, Lýsingu, Sp-
fjármögnun og fleiri, fyrir slæma 
viðskiptahætti. Hagsmunir neyt-
enda séu fyrir borð bornir þegar 

fyrirtækin setji 
fram ýtrustu 
kröfur á skuld-
ara. Þeir standi 
oft illa fyrir og 
geti ekki borið 
hönd fyrir höfuð 
sér. Því sam-
þykki þeir oft 
á tíðum kröfur 
sem séu langt 
fram úr því sem 
eðlilegt geti tal-
ist.

„Marg-
ir félagsmenn 
hafa haft sam-
band við okkur 
vegna óeðlilega 
hárra krafna, 
til dæmis vegna 
viðgerðarkostn-
aðar. Þá er fólk 
óánægt með þá 
skilmála sem 

það fær; bréf frá lögfræðistofu 
og mikinn viðbótarkostnað. Þegar 
haft er samband við fyrirtækin 
segja þau þetta vera ítarkröfur til 
umræðu. Staða þeirra sem eru í 
vandræðum er hins vegar oft það 
slæm að þeir bera ekki hönd fyrir 
höfuð sér,“ segir Runólfur Ólafs-
son, framkvæmdastjóri FÍB.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að viðgerðarkostnaður við 860 þús-
und króna bíl hefði verið tæp 700 
þúsund að mati Lýsingar. Runólfur 
segir viðgerðarkostnað sem fyrir-

tækin setja á oft óeðlilega háan. Í 
ofanálag séu sagnir um að bílar 
séu seldir án þess að nokkuð hafi 
verið gert við þá. „Það hefur mynd-
ast sú hefð á markaði að þegar bíll 
er orðinn svo og svo gamall þá er 
ekki tekið hart á því á eldri bílum. 
Fjármögnunarfyrirtækin virðast 
hins vegar gera það.“

Halldór Jörgensson, forstjóri 
Lýsingar, segir að þegar upp-
gjör hafi farið fram ljúki afskipt-
um viðskiptavinarins af bílnum. 
„Það fer fram uppgjör sem fólk 
getur mótmælt. Þegar það hefur 
farið fram þá er málið afgreitt 
og þá verða skil milli viðskipta-
manns og Lýsingar hvað varðar 
bílinn. Það snertir því viðskipta-
manninn ekki hvort gert er við 

bílinn eða ekki, því hann er ekki 
lengur umráðamaður yfir honum. 
Bíllinn er eftir sem áður eign Lýs-
ingar.“ Halldór ítrekar að óháðir 
skoðunarmenn meti bílana, en 
ekki Lýsing.

Runólfur segir að samkvæmt 
samningarétti sé hægt að hverfa 
frá ákvæðum samnings ef hægt 
sé að sýna fram á að viðskipta-
hættir raski mjög hagi lántak-
enda. „Það verður að vera jafn-
vægi á réttindum samningsaðila 
og það virðist vera misbrestur 
á því. Við erum að vinna erindi 
þar um sem við munum senda 
viðskiptaráðuneytinu eftir helgi. 
Það verður að tryggja hagsmuni 
neytenda.“

 kolbeinn@frettabladid.is

FÍB kvartar til yfir-
valda vegna bílalána
Félag íslenskra bifreiðaeigenda segir fjármögnunarfyrirtæki ekki sýna góða 
viðskiptahætti. Ítrustu kröfur séu settar fram gegn skuldurum sem standi illa 
að vígi. Félagið sendir viðskiptaráðuneytinu erindi um málið eftir helgi.

HALLDÓR 
JÖRGENSSON

RUNÓLFUR 
ÓLAFSSON

UMFERÐ Félag íslenskra bifreiðaeigenda sendir viðskiptaráðuneytinu erindi eftir 
helgi, þar sem kvartað er yfir viðskiptaháttum fjármögnunarfyrirtækja.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hefur þú fundið flöskuskeyti?
   JÁ 9,6%
NEI 90,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var rétt að fá Norðmann í 
Seðlabankann?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

NEYTENDAMÁL „Ég hef ekki heyrt að neinu barni 
hafi orðið meint af því að klæðast svona galla hér 
á landi, en það er ljóst að hættan er fyrir hendi,“ 
segir Kristín Björg Jónsdóttir, eigandi verslunar-
innar Polarn o Pyret á Íslandi. Sænska fatafyr-
irtækið hefur innkallað sölu 
á vindheldum flísgöllum 
eftir að hettan á gallan-
um, sem er hlutfallslega 
stór miðað við aðra hluta 
flíkurinnar, varð völd að 
öndunarstoppi hjá ungu 
barni í Svíþjóð fyrr í mánuðinum. 
Viðskiptavinir sem keypt hafa þessa 
vöru á Íslandi á tímabilinu eru beðn-
ir um að skila flíkinni í hvaða Polarn 
o Pyret verslun sem er gegn fullri 
endurgreiðslu.

Kristín segir vöruna hafa verið 
innkallaða eftir rannsókn hjá 
sænsku neytendasamtökunum. 
Þar hafi komið í ljós að flíkin upp-
fylli ekki gæðakröfur Polarn o 

Pyret. „Þetta hefur verið vinsæl vara hjá 
okkur í þetta eina og hálfa ár sem þessi 
hönnun hefur verið seld og við biðjumst 
innilegrar afsökunar á óþægindum sem 
þetta kann að valda,“ segir Kristín.

Varan sem um ræðir er vindheldur flís-
galli fyrir börn í rauðum, bláum og 

munstruðum litum. Vörunúmerið 
á þvottamiða er 10367, 883, 

033, 036, 0767 og tíma-
bilið er haust 2007 
til vors/janúar 2009. 
Stærðirnar eru númer 
56 til 74. - kg

Polarn o Pyret biður viðskiptavini að skila ákveðinni tegund af flísgöllum:

Innkallað eftir öndunarstopp

HÆTTA FYRIR HENDI Þeir sem keyptu flísgalla 
af þessari tegund frá haustinu 2007 fram á 
daginn í dag eru beðnir um að skila honum 
gegn fullri endurgreiðslu.

Dæmdur fyrir landráð
Eistneskur dómstóll hefur dæmt 
Herman Simm, fyrrverandi yfirmann 
öryggismála í eistneska varnar-
málaráðuneytinu, í tólf og hálfs 
árs fangelsi fyrir landráð. Hann var 
sakfelldur fyrir njósnir fyrir „erlent 
veldi“. Eistneskir þingmenn hafa sagt 
að þetta erlenda veldi sé Rússland. 
Eistland gekk í NATO árið 2004. 

EISTLAND

STJÓRNMÁL Lúðvík Geirsson, bæj-
arstjóri í Hafnarfirði, gefur kost 
á sér í efsta sæti Samfylkingar-

innar í Suðvest-
urkjördæmi 
fyrir komandi 
þingkosning-
ar. Hann fer 
þar með gegn 
Þórunni Svein-
bjarnardóttur 
og Árna Páli 
Árnasyni.

Spurður 
segist Lúðvík munu hætta sem 
bæjarstjóri ef til þess kemur að 
hann sest á þing. Í síðustu kosn-
ingum leiddi Gunnar Svavarsson, 
vinur og fyrrverandi samstarfs-
maður Lúðvíks í bæjarstjórn, 
lista flokksins í kjördæminu. 
Hann hefur nú stigið til hliðar.  - sh

Bæjarstjóri vill á þing:

Lúðvík fram til 
forystu í Kraga

LÚÐVÍK GEIRSSON

Safna fé fyrir Auschwitz
Þýsk stjórnvöld hafa ákveðið að 
leggja eina milljón evra, andvirði 145 
milljóna króna, í sjóð sem pólska 
ríkisstjórnin vill koma á fót til að fjár-
magna viðhald á útrýmingarbúðum 
nasista í Auschwitz í Suður-Póllandi. 
Pólski forsætisráðherrann Donald 
Tusk hefur skorað á hin aðildarríki 
ESB að láta ekki heldur sitt eftir liggja. 

PÓLLAND 

STJÓRNMÁL Auka á heimildir sér-
staks saksóknara til að kalla eftir 
gögnum og upplýsingum sam-
kvæmt frumvarpi dómsmálaráð-
herra sem kynnt var í ríkisstjórn 
í gær. 

Sérstakur saksóknari rann-
sakar grun um refsiverða hátt-
semi í aðdraganda, tengslum við 
og í kjölfar atburða sem leiddu 
til bankahrunsins. Með auknum 
heimildum er ætlunin að efla og 
styrkja embættið. Þingflokkar 
stjórnarflokkanna fá frumvarpið 
til meðferðar eftir helgi. - bþs

Embætti sérstaks saksóknara:

Heimildir til  
gagnaöflunar 
verði rýmkaðar   

KJÖRKASSINN
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Tryggðu þér miða í tíma.
Sími í miðasölu 551 1200

Vegna fjölda áskoranna 

snúa vinkonurnar aftur.

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti ætlar að kalla 
að minnsta kosti 90 þúsund her-
menn heim frá Írak á næstu átján 
mánuðum. Þar með segir hann 
að eiginlegum hernaði Banda-
ríkjanna í Írak muni ljúka, þótt 
áfram verði þar tugir þúsunda 
bandarískra hermanna út árið 
2011.

Hugmyndin er sú að 90 til 114 
þúsund hermenn verði farnir frá 
Írak í lok ágúst á næsta ári, en 
35 til 50 þúsund verði eftir til 
þess annars vegar að taka þátt í 
þjálfun þarlendra í hermennsku 
og hins vegar að standa áfram í 
baráttu gegn hryðjuverkamönn-
um eftir því sem þörf krefur.

„Nú eru það Írakar sjálf-
ir sem þurfa að taka mikilvæg-
ustu ákvarðanirnar um framtíð 
Íraks,“ sagði Obama þegar hann 
kynnti þessi áform í gær í her-
stöðinni Camp Lejeune í Norður-
Karólínu. Þar er fjöldi hermanna 
sem bíður þess að vera sendur til 
Afganistans.

Áður en Obama kynnti áætlan-
ir sínar opinberlega hringdi hann 
bæði í forvera sinn, George W. 
Bush, og Nouri Al-Maliki Íraks-
forseta, til að gera þeim grein 
fyrir því sem til stendur.

Þessi áætlun er mun hógværari 
en þær hugmyndir sem Obama 
hafði boðað um brotthvarf hers-
ins frá Írak áður en hann tók við 
embætti forseta. Repúblikaninn 
John McCain, sem bauð sig fram 
á móti Obama í forsetakosningun-

um í haust, sagðist styðja heils-
hugar þessi áform, sem Obama 
kynnti í gær.

Í stað þess að standa í stórfelld-
um hernaði í Írak hyggst Obama 
beina kröftum hersins að Afgan-
istan, og hefur þegar sent 17 þús-
und hermenn þangað til viðbótar 
þeim 38 þúsund sem fyrir eru. 

Til þess að standa straum af 
framhaldi hernaðar í Írak og 
Afganistan þarf Obama að biðja 
þingið um aukafjáveitingu sem 
nemur 75 milljörðum dala fyrir 
árið í ár, í viðbót við 65 milljarða 
sem þegar hefur verið úthlutað 
fyrir fyrri hluta ársins, og síðan 
130 milljarða fyrir árið 2010. Að 
auki þarf að reikna með kostnaði 
við veru 35-50 þúsund hermanna 
í Írak út árið 2011, auk herliðs-
ins í Afganistan sem óvíst er hve 
verður fjölmennt.

Hernaður Bandaríkjanna í Írak 
og Afganistan hefur verið þung 
byrði á ríkissjóði Bandaríkj-
anna síðustu sjö árin. Alls hefur 
stríðsreksturinn kostað hátt í níu 
hundruð milljarða dala og verður 
væntanlega kominn vel yfir þús-
und milljarða í lok næsta árs.

gudsteinn@frettabladid.is

Brotthvarfið 
frá Írak hefst
Stór hluti bandaríska hersins í Írak verður kallaður 
heim fyrir mitt næsta ár. Obama ætlar þó að hafa 
allt að 50 þúsund hermanna lið þar út árið 2011.

FORSETINN OG VARNARMÁLARÁÐHERRANN Barack Obama kynnti, ásamt Robert 
Gates, áform um að fækka í herafla Bandaríkjanna í Írak. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Nú eru það Írakar sjálfir 
sem þurfa að taka mikil-

vægustu ákvarðanirnar um 
framtíð Íraks.

BARACK OBAMA
FORSETI BANDARÍKJANNA

1 Hver er formaður Knatt-
spyrnusambands Íslands?

2 Hvaða fyrrum forseti var 
sýknaður af ákærum um stríðs-
glæpi í vikunni?

3 Hvað heitir söngvari Langa 
Sela og Nýju skugganna?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 66 

LÖGREGLUMÁL Þrjár konur sem 
sterklega eru grunaðar um að 
stunda vændi hér á landi voru 
færðar til yfirheyrslu hjá lög-
reglu höfuðborgarsvæðisins 
í fyrradag. Konan sem liggur 
undir rökstuddum grun um að 
standa á bak við vændisstarf-
semina, auk fleiri brota, var látin 
laus úr fangelsi í gær. Hún hafði 
setið í gæsluvarðhaldi í viku, en 
ekki var gerð krafa um framleng-
ingu þess.

Konan sem um ræðir, Catal-
ina Mikue Ncogo, var úrskurðuð 
í gæsluvarðhald vegna gruns um 
að hafa ætlað að reyna að smygla 
allt að tíu kílóum af kókaíni til 

Íslands. Kærasti hennar, Helgi 
Valur Másson, var handtekinn á 

Schiphol-flugvelli í Amsterdam 
í síðustu viku með um tíu kíló af 
kókaíni í fórum sínum. Konan 
var þá stödd í Hollandi en parið 
átti bókað far til Íslands skömmu 
síðar.

Þá er konan einnig grunuð um að 
hafa stundað skipulagt mansal hér-
lendis. Greint hefur verið frá því í 
fréttum að hún sé grunuð um að 
hafa gert út að minnsta kosti fjór-
ar vændiskonur í senn hér. Þrjár 
þeirra voru færðar á lögreglustöð 
í fyrradag en ein hafði verið yfir-
heyrð áður. 

Konan er jafnframt talin hafa 
flutt konur til landsins gagngert 
til að stunda hér vændi. 

HVERFISGATA Í fréttum hefur komið 
fram að fjórar konur hafi selt kynlífs-
þjónustu á Hverfisgötu 105.

Catalina Mikue Ncogo látin laus úr gæsluvarðhaldi:

Lögregla yfirheyrði þrjár konur

LÖGREGLUMÁL Ragnheið-
ur Ágústsdóttir, sem á 
fimmtudag var vikið úr 
starfi sem forstjóri Tals, 
hefur kært Jóhann Óla 
Guðmundsson, annan aðal-
eiganda Tals, og lögmann 
hans fyrir frelsissvipt-
ingu. Hún fullyrðir að 
þeir hafi haldið sér nauð-
ugri í fundarherbergi í 
höfuðstöðvum Tals í hátt í 
klukkustund og látið taka farsíma-
númer hennar úr sambandi.

Jóhann og lögmaður hans komu 
í höfuðstöðvarnar á fimmtudag 
ásamt Hermanni Jónassyni, sem 
var forstjóri Tals á undan Ragn-
hildi, viku Ragnhildi úr starfi og 
settu Hermann forstjóra í henn-
ar stað. Á meðan Hermann kynnti 
ákvörðunina fyrir starfsmönnum 
segir Ragnhildur að hinir tveir 

hafi haldið sér nauðugri 
í fundarherbergi til þess 
að hún myndi ekki trufla 
fundinn. Jóhann Óli hefur 
neitað ásökuninni.

Ragnhildur vill ekkert 
tjá sig um málið. Sam-
kvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var hún mjög 
slegin vegna þess sem 
gerðist og kærði málið 
til lögreglu síðdegis á 

fimmtudag. Lögregla mun hafa 
málið til skoðunar og lítur það 
alvarlegum augum, samkvæmt 
heimildum blaðsins, ekki síst í 
ljósi þess að Ragnhildur er barns-
hafandi.

Harðvítug átök hafa staðið á 
milli forsvarsmanna eigenda Tals, 
Teymis annars vegar og IP fjar-
skipta, í eigu Jóhanns Óla, hins 
vegar.  - sh

Segir annan eiganda Tals hafa haldið sér nauðugri:

Kærir frelsissviptingu

RAGNHILDUR 
ÁGÚSTSDÓTTIR

RÚSSLAND, AP Rússneska ríkissak-
sóknaraembættið hefur áfrýjað 
sýknudómi héraðsdóms í Moskvu 
yfir þremur mönnum sem grun-
aðir voru um að hafa verið 
við riðnir morðið á blaðamannin-
um Önnu Politkovskaju. Talsmað-
ur embættisins, Konstandin Nik-
onov, staðfesti þetta í gær. 

Kviðdómur sýknaði nýverið 
tvo tsjetsjenska bræður og fyrr-
verandi lögreglumann í Moskvu 
eftir réttarhald sem verjendur 
sakborninganna sögðu hafa ein-
kennst af klúðri af hálfu ákæru-
valdsins. Enginn hinna ákærðu 
var talinn hafa verið höfuðpaur í 
málinu. - aa

Politkovskaju-málið: 

Sýknudómi 
áfrýjað

EFNAHAGSMÁL „Ég gef engin sér-
stök fyrirmæli en það er ljóst 
að það verður að gæta aðhalds í 
launakjörum hjá þessum starfs-
mönnum hins opinbera eins og 
öðrum. 

Ég treysti nýskipaðri stjórn 
Fjármálaeftirlitsins til að 
gæta hagsmuna hins opinbera 
hvað þetta varðar,“ segir Gylfi 
Magnússon viðskiptaráðherra.

Gylfi var spurður um launa-
kjör skilanefnda gömlu bank-
anna, en nefndarmenn hafa 
verið sagðir með þrjár til fimm 
milljónir á mánuði. Hann gat 
hvorki játað né neitað þessum 
kjörum, enda segist hann ekki 
vita upp á hár hver launin séu.

„En eitthvað af þeirri stærð-
argráðu væri augljóslega mjög 
óeðlilegt,“ segir hann. 

 - kóþ

Viðskiptaráðherra:

Meint laun 
væru óeðlileg

VEISTU SVARIÐ?
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FRÉTTASKÝRING: Nýr seðlabankastjóri

Verðdæmi miðast við gistingu á Cordial Green Golf í eina viku.
Verð á mann miðað við 2 fullorðna er 75.600 kr. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu. 
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.
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Áfangastaðir Úrvals-Útsýnar í 

sólina í sumar eru valdir af 

kostgæfni og gististaðirnir uppfylla 

allar gæðakröfur. Njóttu sumarfrísins á bestu kjörum 

á góðum stað. Tenerife, Marmaris, Madeira, 

Meloneras, þitt er valið.

Áfangastaðir Úrvals Útsýnar í

Meloneraass ffrá

á mannn m miðað við 2 með 2 böörrn
í eieinna viku. Brottför 29. mmaaí.*

Lágmúla 4 - 108 Reykjavík

Sími 585 4000  www.uu.is

Svein Harald Øygard 
er nýr seðlabankastjóri 
og Arnór Sighvatsson 
aðstoðarseðlabankastjóri. 
Þeir voru í gær settir í 
embætti til bráðabirgða. 

Brýnustu verkefni Seðlabanka 
Íslands nú snúa að styrkingu 
krónunnar og endurskipulagn-
ingar bankakerfisins. Þetta 
segir Norðmaðurinn Svein Har-
ald Øygard, nýr bankastjóri 
Seðlabanka Íslands. „Þrátt fyrir 
áfallið sem hér hefur riðið yfir 
fjármálakerfið eru grunnstoð-
ir hagkerfisins styrkar,“ segir 
hann, en kveður þó mikla vinnu 
fyrir höndum.

Nýr bankastjóri og aðstoðar-
seðlabankastjóri, sem er Arnór 
Sighvatsson, áður aðalhagfræð-
ingur bankans, hófu störf í gær 
í samræmi við breytingar sem 
gerðar voru á lögum um Seðla-
banka Íslands á fimmtudag. 
Báðir eru tímabundið settir í 
embætti af forsætisráðherra 
meðan störfin eru auglýst. 

Samkvæmt nýju seðlabanka-
lögunum kemur einn seðlabanka-
stjóri og einn aðstoðarseðla-
bankastjóri í stað bankastjórnar 
sem skipuð var þremur banka-
stjórum. Ákvarðanir um beit-
ingu stjórntækja bankans í pen-
ingamálum verða svo teknar af 
peningastefnunefnd, en stjórn 
bankans að öðru leyti í höndum 
seðlabankastjóra.

Svein Harald kvað í gær ekki 
liggja fyrir til hversu langs tíma 
hann væri ráðinn. „Ég er tilbú-
inn til að gegna starfinu jafn-
lengi og þörf krefur,“ sagði hann 
á fundi með fjölmiðlum í gær-
morgun. Hann kvaðst ekki vilja 
tjá sig um gjörðir forvera hans í 
starfi, heldur horfa fram á veg-
inn. Hann sagði ekki tímabært 
að tímasetja einstakar aðgerð-
ir svo sem varðandi afléttingu 

Á KYNNINGU SEÐLABANKANS Í GÆR Arnór Sighvatsson, nýskipaður aðstoðarseðla-
bankastjóri, og Svein Harald Øygard, nýr seðlabankastjóri, í pontu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Styrking krónunnar 
mikilvægasta verkið

gjaldeyrishafta eða vaxtalækkan-
ir en ötullega væri unnið að þess-
um málum í samstarfi við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn.

Þá kvaðst Svein Harald hafa 
sagt upp starfi sínu hjá ráðgjaf-
arfyrirtækinu McKinsey & Co frá 
og með klukkan níu í gærmorgun 
til að koma í veg fyrir hagsmuna-
árekstra. Launakjör sín kvað hann 
ekki liggja fyrir, þau væru ákvörð-

uð af stjórnvöldum, en hann gerði 
ráð fyrir að laun og fríðindi yrðu 
sambærileg við þau sem fyrrum 
formaður bankastjórnar Seðla-
bankans hafi haft.

FRÉTTASKÝRING
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON
olikr@frettabladid.is

Efnahagsmál og fjármálakrepp-
an voru meðal þess sem Jens Stol-
tenberg, forsætisráðherra Noregs 
og Svein Harald Øygard, nýráðinn 
seðlabankastjóri, ræddu á óform-
legum fundi þeirra í Seðlabanka 
Íslands laust fyrir hádegi í gær.

Stoltenberg er staddur hér á 
landi á fundi norrænna forsætis-
ráðherra og notaði tækifærið til að 
óska samlanda sínum góðs gengis í 
starfi seðlabankastjóra hér. Svein 
Harald kvað jafnframt ánægju-
lega tilviljun að fyrsti gesturinn til 
hans í Seðlabankann í nýju emb-
ætti væri einmitt forsætisráðherra 
Noregs.

Fyrir fundinn kíktu þeir stutt-
lega á myntsafn Seðlabankans og 
fræddust um myntsöguna hjá Stef-
áni Jóhanni Stefánssyni, ritstjóra 
í Seðlabankanum. Fundurinn stóð 
í um klukkustund. - óká

SVEIN HARALD ØYGARD OG JENS STOLTENBERG Forsætisráðherra Noregs upplýsti að 
hann þekkti samlanda sinn sem nýráðinn er seðlabankastjóri hér bæði frá háskóla-
árum þeirra og úr pólitísku starfi í Noregi á árum áður.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Jens Stoltenberg var fyrstur til að heimsækja nýjan seðlabankastjóra í bankann:

Óskar landa sínum góðs gengis

Svein Harald Øygard er fæddur 
árið 1960 og hlaut meistarapróf 
í hagfræði frá Oslóarháskóla árið 
1985, með þjóðhagfræði sem 
aðalgrein. Hann var aðstoðarfjár-
málaráðherra Noregs 1990 til 1994. 
Meðal ábyrgðarsviða hans voru 
þjóðhagfræði, samþætting stefnu 
í ríkisfjármálum og peningamála-
stefnu, löggjöf á fjármálasviði og 
skattamálefni. „Hann leiddi meðal 
annars endurskoðun skattalög-
gjafar í Noregi árið 1992 og sat í 
starfshópi norsku ríkisstjórnarinnar 
um hugsanleg efnahagsleg áhrif 
inngöngu Noregs í Evrópusamband-
ið. Svein Harald tók þátt í vinnu 
norskra stjórnvalda er þau tókust 

á við banka- og 
gjaldmiðilskrepp-
una þar í landi 
árið 1992. Hann 
sat í efnahagsráði 
norska Verka-
mannaflokksins til 
ársins 2000,“ segir 
í tilkynningu. Áður 
starfaði Svein Har-
ald í seðlabanka 
Noregs, fjármálaráðuneytinu og á 
norska Stórþinginu. Frá árinu 1995 
hefur hann starfað fyrir ráðgjafar-
fyrirtækið McKinsey&Company víða 
um heim og var framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins í Noregi frá 2005 til 
2007.

SVEIN HARALD 
ØYGARD

BAKGRUNNUR NÝJA SEÐLABANKASTJÓRANS
Samskipti starfsmanna við nýjan 
seðlabankastjóra koma aðallega til 
með að fara fram á ensku, nema í 
þeim tilvikum þar sem starfsmenn 
kjósa fremur að tjá sig á norsku eða 
skandinavísku, enda talar Svein Har-
ald Øygard ekki íslensku. Þá verður 
samkvæmt upplýsingum úr Seðla-
bankanum lögð meiri áhersla á að 
hafa innri skýrslugerð og vinnuplögg 
á ensku en verið hefur. Gögn sem 
Seðlabankinn hefur birt á vef sínum 
hafa alla jafna bæði verið á íslensku 
og ensku og verður því vinnulagi 
haldið áfram. Þá hafði vinna á 
enskri tungu sjálfkrafa aukist innan 
bankans með auknu samstarfi við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 

VÆGI ENSKU AUKIÐ

„Enn er of snemmt að segja til um 
breytingar,“ segir Arnór Sighvatsson, 
nýskipaður aðstoðarseðlabanka-
stjóri. „Nýr maður tekur nú við stöðu 
seðlabankastjóra og á eftir að funda 
með starfsfólki og yfirmönnum 
bankans og skýrist þetta tæpast 
fyrr en hann er búinn að vera hér í 
nokkra daga.“

Arnór segir sömuleiðis eiga eftir 
að koma í ljós hvenær peninga-
stefnunefnd taki til starfa, en 
samkvæmt nýjum lögum um 

Seðlabankann fer hún með ákvörð-
unarvald um beitingu stjórntækja 
bankans í peningamálum. „Hún 
hefur ekki enn verið skipuð.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
forsætisráðuneytinu kemur forsætis-
ráðherra „innan tíðar“ til með að 
skipa tvo sérfræðinga í nefndina, 
en auk þeirra eiga í henni sæti 
seðlabankastjóri, aðstoðarseðla-
bankastjóri og einn af yfirmönnum 
Seðlabankans á sviði mótunar eða 
stefnu í peningamálum.

BREYTINGARNAR SKÝRAST SÍÐAR





 28. febrúar 2009  LAUGARDAGUR

Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 107 Velta: 140 milljóni

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
278 -1,94% 840     -1,36%

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR 4,35%
FØROYA BANKI 0,51%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PETROL. -20,99%
STRAUM. - BURÐ. -1,18%
ÖSSUR -0,86%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,90 +0,00% ... Atlantic 
Airways 168,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 350,00 -20,99% ... 
Bakkavör 1,92 +4,35% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
0,50 +0,00% ... Føroya Banki 99,50 +0,51% ... Icelandair Group 12,71 
+0,00% ... Marel Food Systems 50,80 -0,39% ... SPRON 1,90 +0,00% 
... Straumur-Burðarás 1,67 -1,18% ... Össur 91,80 -0,86%

Færeyska olíu- og gasleitarfélag-
ið Atlantic Petroleum tapaði 89,7 
milljónum danskra króna í fyrra, 
sem er 13,7 milljónum meira en í 
hittiðfyrra. Þetta jafngildir rúm-
lega 1,7 milljarða tapi í íslenskum 
krónum talið. 

Rekstrartap á árinu nam 5,6 
milljónum danskra króna, sem er 
tífalt minna en árið á undan. 

Stærsti hluti tapsins nú skýr-
ist af neikvæðum gengisáhrifum 
breska pundsins gagnvart danskri 
krónu og erfiðum aðstæðum á fjár-
málamörkuðum sem hefur valdið 
því að fyrirtækið þarf að leita sér 
frekari fjármögnunar á árinu.

Tekjur af olíusölu námu 43,4 
milljónum danskra króna og var 
þetta í fyrsta sinn í áratugagam-
alli sögu Atlantic Petroleum sem 
peningur skilar sér í kassann. 

Allt stefndi í að fyrirtækið hefði 
skilað hagnaði hefðu ytri aðstæð-
ur ekki versnað til muna og heims-
markaðsverð á hráolíu fallið um 
nærri áttatíu prósent frá hæsta 
gildi í fyrrasumar.

Hráolíuverð fór í rúma 147 dali 
á tunnu í júlí í fyrra en lækkaði 
hratt eftir það. Verðþróunin snerti 
mjög við afkomuspá Atlantic Pet-

roleum, sem seldi fyrsta olíufarm-
inn á 85 dali á tunnu að meðaltali í 
september. Verðmæti næstu farma 
lækkaði í samræmi við heims-
markaðsverðið og fóru síðustu 
tunnurnar á 35 dali í desember.  

Olíuleitarfélagið reiknar með að 
rekstrarhagnaður hlaupi á bilinu 
20 til 25 milljónum danskra króna 
á þessu ári að því gefnu að hráolíu-

verð standi í 45 dölum á tunnu. 
Markaðurinn tók uppgjörinu 

afar illa. Gengi bréfa í Atlantic 
Petroleum hrundi um tæpt 21 pró-
sent við upphaf viðskiptadagsins í 
gær og endaði það í 350 dönskum 
krónum á hlut. Það er svipað verð 
og hlutabréfin stóðu í á fyrsta við-
skiptadegi um mitt ár 2005.

  jonab@markadurinn

Hagnaðarvonin hrundi 
með verðfalli á hráolíu
Allt stefndi í að færeyska olíuleitarfélagið Atlantic Petroleum skilaði hagnaði í 
fyrsta sinn á síðasta ári. Mikil lækkun á olíuverði setti strik í reikninginn.

LEIT AÐ SVARTA GULLI Markaðurinn tók afkomutölum færeyska olíuleitarfélagsins 
Atlantic Petroleum illa. Gengi bréfa í félaginu hrundi um rúm tuttugu prósent í gær. 

Eik Banki, umsvifamesti banki 
Færeyja, tapaði 314,1 milljón 
danskra króna, jafnvirði sex millj-
arða íslenskra, í fyrra. Þetta er 
verulegur viðsnúningur frá í hitt-
iðfyrra en þá hagnaðist bankinn 
um 393 milljónir danskra króna. 

Mestu munar um niðurfærslu á 
lánasöfnum og öðrum kröfum upp 
á 554 milljónir danskra króna í 
fyrra samanborið við 37 milljón-
ir árið á undan. Að öðru leyti jókst 
bæði tekjupóstur og kostnaður 
bankans.

Lausafjárstaða bankans er þrátt 
fyrir allt ágæt og nemur eiginfjár-
hlutfall 10,6 prósentum. 

Marner Jacobsen bankastjóri 
segir uppgjörið seinni hluta árs 
hafa einkennst af erfiðleikum í 
alþjóðlegum fjármálageira og 
valdi uppgjörið vonbrigðum.  

Eik banki var á meðal stærstu 
hluthafa Spron með 8,44 prósent 
þegar sparisjóðurinn var skráð-
ur á markað á haustdögum 2007. 
Hann losaði um eign sína í sam-
ræmi við hrakfarir sparisjóðsins 
á hlutabréfamarkaði og seldi olíu-
leitarfélaginu Atlantic Petroleum 
eftirstandandi hlut sinn í október 
í fyrra. Eik banki er stærsti hlut-
hafi olíuleitarfélagsins. 

 - jab

Eik Banki tapar sex 
milljörðum króna

„Við höldum ótrauð áfram með þau stóru verk-
efni sem hafa verið í gangi,“segir Hulda Dóra 
Styrmisdóttir, skrifstofustjóri á velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar, sem í gær tók við stjórnarfor-
mennsku Nýja Kaupþings. 

Hún segir starfið leggjast vel í sig og muni hún 
vinna að því reisa bankann við á ný ásamt starfs-
fólki bankans og samstarfskonum í bankaráði.

Magnús Gunnarsson, sem tók við embættinu í okt-
óber sagði af sér í kjölfar ríkisstjórnarskipta og tók 
Gunnar Örn Kristjánsson endurskoðandi við. Gunn-
ar yfirgaf embættið eftir tveggja daga setu.

Hulda Dóra, sem er eldri dóttir Styrmis Gunn-
arssonar, fyrrum ritstjóra Morgunblaðsins, hefur 
víðtæka reynslu úr atvinnulífinu en hún var fram-
kvæmdastjóri hjá Íslandsbanka á árabilinu 2001-
2004. Hulda er menntuð í hagfræði frá Banda-
ríkjunum, hefur MBA-gráðu frá Frakklandi og 
diplómagráðu í klínískri vinnusálfræði frá sama 
landi. - jab

Hulda í Kaupþing

BANKASTJÓRI EIK BANKA Marner Jacobsen segir uppgjör þessa umsvifamesta banka 
Færeyja hafa valdið sér vonbrigðum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

eymundsson.is

Dekraðu við þig
Gríptu nýtt Bo Bedre



Önnur rafræn þjónusta:

www.ils.is
Kynntu þér málið:

Borgartúni 21, 105 Reykjavík
Sími: 569 6900 // 800 6969

Allt rafrænt
Um áramótin urðu allir greiðsluseðlar 
Íbúðalánasjóðs rafrænir. Rafrænir seðlar 
birtast í öllum heimabönkum.

Vilji viðskiptavinir fá heimsendan greiðslu-
seðil þarf að óska eftir því í þjónustuveri 
eða á vefsíðu Íbúðalánasjóðs.

Í þágu umhverfisins
Framlag Íbúðalánasjóðs til umhverfisins 
er að draga úr pappírsnotkun og auka 
rafræn viðskipti.

Rafræn og vistvæn

Íbúðalánasjóður hefur fellt niður sinn hluta seðilgjaldsins. 

Eftir stendur 75 kr. greiðslugjald sem bankar og sparisjóðir 

innheimta fyrir greiðslumiðlun.
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Það hefur aldrei verið ódýrara að lesa!
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Opið
frá kl. 10-18

Bókamarkaðurinn
Perlunni
Alla daga til 15. mars

Hinn eini sanni Bókamarkaður hefst í dag

í Perlunni. Hátt í 20.000 titlar í boði!

A.m.k. 50% afsláttur af öllum nýjum bókum!

ÞAÐ ER ENGIN KREPPA Í PERLUNNI!
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 14.990,- 7.990,- 4.900,- 1.990,-
Ótrúlegt en satt!!!

Þú borgar fyrir 2 og færð 3

3.680,-  1.790,-

4.690,- 1.990,- 9.980,- 4.990,- 2.490,- 990,- 4.480,- 1.990,-

Misstu ekki af ótrúlegum tilboðum!

4.990,- 1.990,- 4.990,- 1.990,- 4.990,- 2.490,- 3.990,- 1.990,-

3.490,- 990,- 4.690,- 1.990,- 4.380,- 1.490,- 4.290,- 1.990,- 3.490,- 1.490,-
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S
koðanakannanir benda til talsverðra breytinga á valda-
hlutföllum í pólitíkinni. Nýir flokkar fá enn sem komið er 
ekki hljómgrunn. Alvarlegast er þó að kjósendur eiga ekki 
kost á að velja ríkisstjórn sem fyrirfram hefur ákveðna 
stefnu um lausn á stærsta viðfangsefni stjórnmálanna: 

Peningamálunum. 
Áhöld eru um hvort núverandi ríkisstjórn er minnihlutastjórn 

tveggja flokka eða meirihlutastjórn þriggja flokka. Framsóknar-
flokkurinn hefur haldið þannig á málum að samstarfið ber fremur 
svipmót af meirihlutastjórn. Ljóst er að ráðherrastólar eru geymd-
ir fyrir Framsóknarflokkinn fram yfir kosningar.

Kjarni málsins er sá að kosningarnar snúast ekki um það hvort 
ríkisstjórnin fær áframhaldandi umboð. Það liggur alveg ljóst 
fyrir. Ef unnt er að tala um kosningaspennu snýst hún um tvær 
spurningar: Sú fyrri er hvort Samfylkingin og VG fái hreinan 
meirihluta. Sú seinni er hvort Sjálfstæðisflokkurinn heldur sæti 
sínu sem stærsti flokkurinn.

Nú hafa allir þeir sem báru ábyrgð sem ráðherrar eða embættis-
menn þann örlagaríka dag sjötta október 2008 látið af störfum 
utan þrír ráðherrar Samfylkingarinnar. Það sýnir hversu almenn-
ingsálitið getur oft á tíðum verið þversagnakennt að áframhald-
andi seta eins þeirra sýnist nú vera sterkasta hald-reipið í klifri 
Samfylkingarinnar til þess að verða stærsti flokkurinn.

Þó að Samfylkingin og VG fái hreinan meirihluta má telja 
víst að Framsóknarflokkurinn verði áfram stuðningsflokk-
ur ríkisstjórnarinnar. Hann hefur tekið af skarið um að sam-
starf við Sjálfstæðisflokkinn komi ekki til greina. Trúlega yrði 
Framsóknarflokkurinn tekinn með í ríkisstjórnina þrátt fyrir 
meirihluta flokkanna tveggja. Það myndi draga úr líkum á að hann 
færði sig nær Sjálfstæðisflokknum þegar á móti fer að blása.

Ef mið er tekið af síðustu kosningum sýnast kjósendur, að frá-
töldum þeim sem horfið hafa frá stuðningi við Sjálfstæðisflokk-
inn, vera sáttir við að hvorki ríkisstjórnin né stjórnarandstaðan 
hafi plön um að endurreisa peningakerfið og svara því hvort það 
verður gert með krónu eða evru. Kjósendur kalla ekki eftir lausn 
og engin pólitísk forysta er sjáanleg.

Því lengur sem þessi ákvörðun er dregin á langinn sekkur þjóð-
in dýpra. Flokkarnir kæra sig kollótta fyrir þá sök að krafa um 
stefnu kemur ekki frá fólkinu. Þetta er brotalöm íslenskra stjórn-
mála eins og sakir standa. 

Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn sem hafa Evrópusam-
bandsaðild á stefnuskrá setja þetta lykilmál ekki sem skilyrði 
fyrir stjórnarþátttöku. Fyrir vikið ráða forystumenn VG hvenær 
á því verður tekið. Þar að mun vitaskuld koma. Eins og nú horfir 
verður það hins vegar of seint.

Sjálfstæðisflokkurinn gaf landsmönnum loforð í nóvember um 
að endurskoða það hagsmunamat sem legið hefur að baki afstöðu 
hans í peningamálum og til Evrópu. Stærsta ríkjandi óvissan um 
pólitíska grundvallarafstöðu bíður þeirrar ákvörðunar. Ný forysta 
hefur tækifæri til þess að brjóta upp alveg lokaða pólitíska stöðu 
í þessu lykilmáli. Hún getur líka eins og forysta Samfylkingar og 
Framsóknarflokks ákveðið að vísa pólitískri leiðsögn yfir á VG 
og einangrað flokkinn með því til lengri tíma. 

Þrátt fyrir áhugaleysi kjósenda ræðst framtíðin af því hver 
tekur forystu um að leysa þetta lykilmál úr pólitískum álögum 
og hversu skjótt.

Breytt valdahlutföll.

Lykilmál í álögum
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Hið rótgróna flokksræði
Ómar Ragnarsson, formaður 
Íslandshreyfingarinnar, hefur verið 
afar gagnrýninn á það sem hann 
kallar „inngróið flokksræði og 
ráðherraræði“ á Íslandi og skrifaði 
síðast um það pistil á heimasíðu 
sína 25. febrúar síðastliðinn. Tveimur 
dögum áður skrifaði hann grein á vef 
Íslandshreyfingarinnar þar sem hann 

tók á sama efni. „Hér á landi 
ríkir alræði flokkanna,“ 
skrifaði Ómar. „Enginn 
getur komist til áhrifa 
í stjórnmálum nema 
að ganga í stjórnmála-
flokk og vinna sig 
upp í gegnum hann.“ 

Íslandshreyfingin er 
greinilega góður 

kostur fyrir þá 

sem sem vilja að tekið sé tillit til 
sjónarmiða almennra flokksmanna 
áður en mikilvægar ákvarðanir eru 
teknar. 

Stjórnin hefur ákveðið …
Yfir í aðra sálma. Í gær sendi stjórn 
Íslandshreyfingarinnar frá sér 
yfirlýsingu um að hún óski eftir að 
gerast aðili að Samfylkingunni. Stjórn 
Íslandshreyfingarinnar skorar enn 
fremur á fylgismenn sína að ljá 
þessu máli stuðning sinn. Flokks-
mönnum verður tilkynnt þetta 
á aðalfundi hreyfingarinnar við 
fyrsta tækifæri. 

Vænlegast til 
ávinnings
Í yfirlýsingu stjórnarinn-
ar kemur einnig fram 

að Íslandshreyfingin sé fyrsti og eini 
græni flokkurinn sem skilgreini sig 
hvorki til hægri né vinstri. Hún liggi 
því nálægt Samfylkingunni í litrófi 
íslenskra stjórnmála og álíti það 
vænlegast til ávinnings fyrir stefnu-
mál hreyfingarinnar að efla þingstyrk 
Samfylkingarinnar. Það er óneitan-
lega kaldhæðnislegt að sama dag 

og Íslandshreyfingin sækir um 
inngöngu í Samfylkinguna, gaf 

ríkisstjórnin út tilkynningu 
um að hún hefði afgreitt 
frumvarp til laga sem heim-

ilar að gengið verði til samn-
inga við Century Aluminum 

Company og Norðurál 
Helguvík ehf. vegna 
byggingar og reksturs 
álvers í Helguvík.
bergsteinn@frettabladid.is

Ferðaskrifstofa

Vika m/v 2 saman í íbúð, stúdíó eða herbergi. 

Innifalið er flug, gisting í 7 nætur, flugvallaskattar 

og íslensk fararstjórn.

Þegar stóráföll dynja yfir í lífi 
einstaklings reynir á hversu 

vel hann er í stakk búinn að tak-
ast á við þau – það kemur í ljós 
skýrar en áður hvernig hann fer 
að því að taka ábyrgð á sjálfum 
sér, hvort hann er yfirleitt fær 
um það.

Sama á við í lífi þjóðar. Undan-
farna mánuði hefur reynt á það til 
hins ítrasta hvernig Íslendingar 
bregðast við stóráföllum. Í meg-
inatriðum virðast viðbrögð ríkis-
stjórnar og Seðlabanka hafa verið 
óglæsileg, og ekki annað séð en að 
þau hafi oftar en einu sinni gert 
illt verra, í stað þess að bjarga því 
sem bjargað varð.

Þá er ömurlegt að það skyldi 
taka marga mánuði af skipulögð-
um hávaða að koma ríkisstjórn-
inni í skilning um að henni var 
ekki sætt (hvers vegna hefði henni 
átt að vera það, Sjálfstæðisflokk-
urinn er ásamt Framsóknarflokki 
höfundur að hruninu, með því að 
skapa forsendur fyrir stjórnlausri, 
ábyrgðarlausri útþenslu, og Sam-
fylking er samábyrg sem stjórnar-
flokkur síðustu árin).

En í þessum hávaða kom í ljós 
að það eru forsendur fyrir nýrri 
hugsun á Íslandi, skapandi hugs-
un um stjórnmál og þjóðmál, meiri 
meðvitund um lýðræði og lýðræð-
islegar aðferðir, skarpari gagnrýn-
in hugsun á breiðum grundvelli 
en áður hefur heyrst. Jarðvegur 
fyrir skapandi samtal og gagnrýna 
umræðu hefur verið sérlega ófrjór 
á Íslandi, m.a. vegna þess að þögg-
un hefur verið í tísku. Ráðamenn 
ekki útausandi á upplýsingar, og 
illvígir ef einhver ætlar að hnýsast 
í „einkamál“ þeirra. Ástand sem 
er ekki til að styðja við umfjöllun 
fjölmiðla á brauðfótum.

Norska trúarjátningin
Þar kom eftir dúk og disk að ný 
ríkisstjórn tók við. Það heyrði til 
góðra nýmæla að ópólitískt fag-
fólk var skipað í mikilvæg emb-
ætti viðskiptaráðherra og dóms-
málaráðherra. Fyrir fram hefði ég 
ekki ætlað þessari stjórn sem virt-
ist að mörgu leyti vel skipuð, með 
Jóhönnu Sigurðardóttur í forsæti, 
að gera sérstök glappaskot.

En það er greinilegt að einn 
Íslendingur er alltaf of saklaus 
þegar hann fer að treysta ráða-
mönnum til þess að gera ekki 
gloríur. Steingrímur J. Sigfússon, 
nú orðinn fjármálaráðherra, að 
mörgu leyti mætur stjórnmála-
maður, fékk þá flugu í höfuðið 
að spyrða íslensku krónuna við 
þá norsku. Þetta leit eiginlega út 
eins og eitthvert glens úr Spaug-
stofunni. Núverandi viðskiptaráð-
herra, sem er fagmaður, orðaði það 
svo að hugmyndin væri langsótt.

Þeir sem mest óttast framsal 
fullveldis, ef Ísland væri í Evr-
ópubandalaginu, eins og Stein-
grímur J. mun gera, ættu að skilja 

að það er íslensku fullveldi þúsund 
sinnum hættulegra að vera í dul-
arfullu, fordæmislausu samkrulli 
við eina ríka olíufrændþjóð en að 
vera innan laga og reglugerða fjöl-
þjóða Evrópusambands, þar sem 
hlutirnir fara þó að minnsta kosti 
fram eftir nótum. Hverjum dett-
ur í hug að Norðmenn séu Jesú 
Kristur og reiðubúnir að fórna 
sér fyrir Íslendinga? En einhverj-
um Íslendingum (Steingrími J.?) 
hefur dottið í hug að gera Norð-
menn að leiðtogum lífsins. Og trú-
arjátningin var innsigluð með því 
að ráða norskan seðlabankastjóra 
í íslenska Seðlabankann.

Óboðleg aðgerð
Hvenær ætla íslenskir ráðamenn 
að læra að taka ábyrgð? Þeir gera 
það ekki með því að setja útlend-
ing í Seðlabankann, þegar nóg er 
af vel hæfum Íslendingum til þess 
að gegna þessu embætti. Ábyrgð-
artilfinningin er svo lítil og lýð-
ræðishugsunin svo sljó að þessi 
gjörningur lítur meiraðsegja út 
fyrir að standast ekki íslenska 
stjórnarskrá, eins og Sigurður 
Líndal prófessor bendir á. (Eða 
væri kannski nóg að hann stæðist 
norsku stjórnarskrána?) Það var 
ekki einu sinni haft fyrir því að 
klína ríkisborgararéttinum prontó 
á Norðmanninn til þess að gjörn-
ingurinn stæðist örugglega. Þetta 
er óboðlegt, og ég legg til að góðir 
Íslendingar taki fram nýjar birgð-
ir af búsáhöldum til að mótmæla 
þessum aðförum.

Þessi stóreinkennilega ráðning 
í stöðu seðlabankastjóra vekur 
fleiri spurningar, til dæmis um 
aðgengi að íslenskum innanríkis-
málum. Er eitthvað sniðugt við 
það að annarra þjóða maður geti 

hrært óheft í gögnum um íslensk 
peningamál og ríkisfjármál? Þetta 
er vonandi ekkert sem minnir á 
landráð.

Hvað um praktíska hluti í 
Seðlabankanum, eins og tungu-
mál? Eiga starfsmenn bankans 
og ríkisstjórnin og aðrir viðkom-
andi, þ.á m. íslenskir blaðamenn, 
að fara á norskunámskeið? Ætlar 
Norðmaðurinn að fara á flýtimeð-
ferð í íslensku? Eða er bara gjör-
völl ríkisstjórn og allir viðkom-
andi svo rosalega góðir í ensku að 
þetta sé sjálfsagt mál? Hvað með 
gögnin sem norski bankastjórinn 
í íslenska seðlabankanum þarf að 
skoða? Eru þau öll til á skiljanlegu 
máli fyrir hann?

Hvenær kemur ábyrgðin?
Íslendingar eiga heimtingu á því 
að vita hvernig það kom til að 
Norðmaður var ráðinn í stöðu 
seðlabankastjóra íslenska Seðla-
bankans. Jú, norski fjármálaráð-
herrann mælti með honum! Er 
þetta skýring sem dugar Íslend-
ingum? Þeir hafa að vísu ekki 
alltaf verið mjög kröfuharðir um 
skýringar, fjölmiðlamenn með-
taldir, en það fer nú vonandi að 
breytast.

Þá væri fróðlegt að velta því 
fyrir sér hvernig þessi embættis-
veiting lítur út í augum heimsins. 
Lítur hún kannski svona út: Já, 
grey Íslendingar, þeir ráða ekki 
neitt við neitt og eiga ekki einu 
sinni nógu hæft fólk þessi anga-
skinn til að gegna mikilvægum 
embættum. Þeir urðu bara að 
leita á náðir Norðmanna, það var 
ekki annað að gera. Kannski Stol-
tenberg geti fært út kvíarnar og 
tekið að sér smáforsætisráðherra-
störf líka hjá litlu grannþjóðinni. 
Hann var að minnsta kosti strax 
kominn að tala norsku við íslensku 
blaðamennina, með norska seðla-
bankastjóranum í íslenska Seðla-
bankanum. Hagstætt hvað þessi 
tungumál eru nauðalík, Íslend-
ingar ættu auðvitað að taka alfar-
ið upp nútímatungumál eins og 
norsku í staðinn fyrir að burðast 
með eldömlu íslenskuna.

Að öllu gamni slepptu (er þetta 
annars ekki gaman?): Hvenær 
ætla íslenskir ráðherrar og ráða-
menn að læra að taka ábyrgð og 
hvenær ætla þeir að læra að virða 
grundvallarreglur lýðræðis? Eins 
og með því að láta reyna á það í 
kosningum 25. apríl 2009 hver 
hugur Íslendinga er til inngöngu í 
Evrópusambandið (til dæmis: vill 
þjóðin þjóðaratkvæðagreiðslu um 
málið?) nú þegar allar forsendur 
eru gjörbreyttar frá síðustu kosn-
ingum – í stað þeirrar ólýðræðis-
legu ákvörðunar að láta ENN bíða 
að kjósa um grundvallaratriði. 
Betri tíma, eða hvað?

Höfundur er rithöfundur.

Eru Norðmenn Jesú Kristur?

Íslendingar eiga heimtingu á 
því að vita hvernig það kom 
til að Norðmaður var ráð-
inn í stöðu seðlabankastjóra 
íslenska Seðlabankans. Jú, 
norski fjármálaráðherrann 
mælti með honum! Er þetta 
skýring sem dugar Íslending-
um? 

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR

Í DAG | Nýr seðlabankastjóri

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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tundum er skammt 
stórra högga á milli og 
ekki gott að vita hvar þau 
lenda. Grímur sigraðist á 
krabbameininu, en besti 
vinur hans, Guðjón Ægir 

Sigurjónsson, sem stóð þétt við bakið 
á honum meðan á baráttunni stóð, 
lést hins vegar í janúar síðastliðn-
um þegar hann varð fyrir bifreið. 
Guðjón og Grímur æfðu meðal ann-
ars maraþon og hlupu mikið saman 
um Selfoss. Grímur veit því betur 
en margur að lífið er óútreiknanlegt 
fyrirbæri. 

Hafði engar áhyggjur
Það kom Grím í opna skjöldu að 
greinast með krabbamein vorið 
2007. „Það er engin saga um krabba-
mein í fjölskyldunni. Ég hélt, eins og 
flestir halda alltaf, að ég væri mjög 
hraustur og taldi mig ekki í neinum 
áhættuhópi. Ég fann ekki fyrir nein-
um slappleika, hita eða veikindum. 
Það eina var að smá kúla kom allt í 
einu á hálsinn sem ég hélt að myndi 
bara fara. Hún stækkaði hins vegar 
smám saman og ég fékk óþægindi 
eins og ég væri með hálsbólgu. Þó 
tengdi ég kúluna og særindin í háls-
inum alls ekkert saman og var ekk-
ert að drífa mig til læknis. Það var 
því mjög skrítið þegar ég fór loks til 
heimilislæknisins, að heyra á honum 
að þetta gæti verið eitthvað alvar-
legt.“ 

Hafði gengið með krabbameinið 
lengi
Krabbameinið sem Grímur greind-
ist með var svokallað flöguþekju-
krabbamein sem birtist oftast sem 
húðkrabbamein utan á líkaman-
um og í þeim tilfellum er auðvelt 
að sjá strax að um frumubreyting-
ar er að ræða. Krabbameinið lagðist 
á slímhúðina í hálsi Gríms og háls-
kirtlana. Því var hann að mati lækn-
is búinn að vera með krabbamein 
lengi, jafnvel allt upp í eitt ár. Háls-
kirtlakrabbamein er mjög sjaldgæft 
en á ári hverju greinast aðeins um 
tveir Íslendingar með þessa tegund 
krabbameins. Fjórum dögum eftir 
sjúkdómsgreininguna var Grímur 
drifinn í umsvifamikinn uppskurð.

Fjögurra barna faðir
„Þetta var mjög óraunverulegur 
tími og hræðslan er mikil fyrstu 
dagana og maður veit ekki hvernig 
meðferðin mun ganga, hverjar líkur 
manns eru eða í raun hvað fram-
haldið býður manni upp á. Læknarn-
ir sögðu mig eiga ágætis líkur þótt 
ekki sé kannski verið að gefa manni 
nákvæmlega upp hverjar þær eru. 
Maður finnur hvernig maður þráir 
að vita allt nánar og fer á netið og 
leggst í rannsóknarvinnu. Mér reikn-
aðist til út frá því sem ég las að ég 
ætti að eiga í það minnsta fimmtíu 
prósent líkur á sigri,“ segir Grím-

ur og bætir við að margar hugsanir 
þjóti í gegnum kollinn þessa fyrstu 
daga sem þó séu þokukenndir. „Ég á 
fjögur börn og það skýrist allt fyrir 
manni hvað það er sem skiptir máli 
í lífinu. Manni finnst maður þurfa 
að nýta tímann með fjölskyldunni 
til hins ítrasta.“

Borðaði hafragraut í marga mánuði 
Krabbameinið var á það alvarlegu 
stigi að opna þurfti háls Gríms 

Áfallið fylgir manni alltaf
Fyrsti vinnudagur Gríms Hergeirssonar á lögfræðistofu á Selfossi varð meira en örlagaríkur en ekki bara vegna nýs vinnuum-
hverfis. Á hádegi fékk Grímur þá greiningu að hann væri með krabbamein í hálskirtlum sem hafði dreift sér í eitla. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir hitti Grím, rúmu ári eftir að meðferð lauk og tveimur mánuðum eftir að besti vinur hans varð fyrir bíl á Selfossi. 

STUTT STÓRRA HÖGGA Á MILLI Líf Gríms hefur tekið óvæntar beygjur síðustu árin og hann segist hafa lært að það er ekki 
hægt að gera ráð fyrir lífinu. Hann sé heppinn að geta farið út að hlaupa og sinnt börnunum sínum.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

og skera í burtu eitla í hálsi, undir 
tungu og niður á bringu. Þetta var 
afar stór aðgerð en hér á landi er 
talið að áhrifaríkast sé að skera 
allt sem hægt er að skera burt við 
krabbameini af þessu tagi. „Þegar 
örið var að mestu gróið tók við 
geislameðferð í sex vikur. Hálsinn 
er afar viðkvæmt svæði og hún var 
því mjög sársaukafull og ég brennd-
ist allur innan í hálsi og koki.“ Mán-
uðum saman var hafragrautur því 
það eina sem Grímur gat nærst á 
og við tók langur og strangur tími. 
„Ég var mjög veikur allt sumarið og 
langt fram á haust. Konan mín er 
ljósmóðir og gat tekið sumarfríið sitt 
og sinnt mér en annars eru veikinda-
réttindi maka engin þegar svona ber 
undir og helst að stóla á liðlega yfir-
menn. Við vorum með yngstu dótt-
ur okkur þarna aðeins rúmlega eins 
árs og svo tvö börn á aldrinum tíu til 
tólf ára. Elsta stelpan okkar var hins 
vegar orðin tvítug svo hún gat hjálp-
að mikið til.“

Hljóp maraþon sex mánuðum eftir 
greiningu
Grímur og kona hans tóku þá ákvörð-
un að setja börnin alveg inn í málin 
eins og þau voru enda ekki hægt að 
komast hjá því að þau fylgdust með 
baráttu föður síns. Grímur ákvað þó 
snemma að þetta væri verkefni sem 
hann ætlaði að setja sér markmið í. 
Þannig var hann í lögfræði í Háskóla 
Íslands, á þriðja ári, þegar hann 
greindist, og tók þá ákvörðun að skrá 
sig í kúrsa um haustið. „Mér hefur 
kannski gengið betur, en ég náði að 
klára. Í nóvember skráði ég mig svo í 
maraþonhlaup sem átti að fara fram 
í London í apríl 2008. Maraþonið 

var þarna sem gulrót. Ég fór smám 
saman að byggja mig upp, gekk stutt-
ar vegalengdir og fór svo út að hlaupa 
með konunni minni og vinum hér á 
Selfossi. Ég á því mikið að þakka að 
ég var í góðu formi þegar ég veikt-
ist og hafði hlaupið mikið áður. Það 
hefur eflaust haft mikið með það að 
gera að ég var fljótari að ná mér en 
menn bjuggust við.“

 Þunglyndi getur sótt á
Þegar sjúkdómurinn hefur verið 
sigraður tekur við strangt eftirlit og 
í dag fer Grímur á tveggja mánaða 
fresti í athugun. Það er mikil spenna 
í kringum þann tíma. „Stundum er 
eins og fólk búist við því að maður 
hafi kvatt krabbameinið að fullu, lifi 
fjarri sjúkdómnum fyrst maður hafi 
sigrast á honum. Það er ekki svo auð-
velt. Sjúkdómurinn fylgir manni alla 
tíð og áfallið sem maður lendir í er 
kannski bara eins og að lenda í snjó-
flóði, maður er breyttur maður og 
hugsanirnar geta ásótt mann: Mun 
sjúkdómurinn taka sig aftur upp? 
Og það er alltaf mikil gleði að vera 
kominn úr skoðun og allt kom vel út. 
Kannski rjátlast þetta af manni. En 
það er alveg hætt við að margir, sem 
hafa kannski ekki góða að tala við, 
finni fyrir þunglyndi þegar slíkar 
hugsanir sækja á.“ Grímur mælir 
eindregið með því að þeir sem eru 
í þessum sporum og eru að há þessa 
baráttu leiti til ráðgjafarþjónustu 
Krabbameinsfélagsins. „Þar eru sér-
fræðingar sem geta hjálpað manni 
alveg ótrúlega mikið og eru alltaf 
boðnir og búnir til að svara öllum 
spurningum.“

Grímur segir að það sé kannski 
ekki alltaf efst á óskalistanum að 
ræða sjúkdóminn í þaula við kunn-
ingja sem maður hitti á götum úti. 
„Maður vill halda áfram og verður 
fljótt leiður á því að svara spurn-
ingum um hvernig manni líði. Ég 
skil það samt alveg, fólk spyr af 
umhyggjusemi. En það kemst upp í 
vana að segja bara að manni líði vel 
þótt maður sé kannski enn þá mjög 
veikur.“ 

Heppinn 
Örið á hálsi Gríms minnir hann á 
hvað er að baki og hvað muni fylgja 
honum næstu árin. „Ég flý ekki sjúk-
dóminn og það er margt breytt. Ég er 
með skerta munnvatnsframleiðslu og 
þarf því að drekka mikið til að mat-
urinn festist ekki í hálsinum. Ég er 
alveg tilfinningalaus öðrum megin í 
andlitinu og langt niður á bringu. Ég 
tel mig hins vegar lukkunnar pamfíl. 
Oft þegar ég fer út að hlaupa hugsa 
ég með mér hvað ég sé heppinn að 
geta verið úti að hlaupa en ekki undir 
grænni torfu. Og að ég gæti háð bar-
áttu, það eru ekki allir sem eiga kost 
á því. Baráttan er verkefni og þannig 
verður maður að líta á það.“

Berlín í haust 
Grímur er þessa dagana að klára 
mastersritgerð úr lögfræði og vinn-
ur með skólanum á lögmannsstofunni 
sem hann byrjaði fyrsta vinnudaginn 
svo eftirminnilega á. Hann hleypur 
mikið og segir að þessa dagana sé 
hann eins og flestir aðrir Íslending-
ar að vona að framtíðin beri eitthvað 
bjartara í skauti sér en flestir ótt-
ast. „Það sem skiptir máli er auðvit-
að heilsan og ef maður nær að eiga 
húsnæði fyrir sig og börnin getur 
maður verið sáttur. Þetta snýst ekki 
um neitt annað. Það er samt auka-
álag að vera veikur get ég ímynd-
að mér á svona tímum. Og ég finn 
það sjálfur að ég hugsa meira um 
hvað verði ef ég veikist aftur. Er ég 
tryggður og hvaða réttindi hef ég á 
krepputímum? Það er erfitt að ganga 
í banka í dag og redda sér yfirdrætti 
hvenær sem er. En ef það kemur að 
því þá kemur bara að því. Maður 
verður bara að gíra sig upp í verk-
efnið sem krabbameinsbaráttan er. 
Nú er ég hins vegar að undirbúa mig 
undir maraþon í Berlín í haust sem 
og að útskrifast í sumar úr lögfræð-
inni. Það skiptir mestu máli á þess-
um tíma að halda vinnu og húsnæði. 
Annað er hjóm eitt.“

Sjúkdómur-
inn fylgir 
manni alla 
tíð og áfallið 
sem maður 
lendir í er 
kannski bara 
eins og að 
lenda í snjó-
flóði, maður 
er breyttur 
maður og 
hugsanirnar 
geta ásótt 
mann: Mun 
sjúkdómur-
inn taka sig 
aftur upp?

Árlega greinast um 630 karlar með krabbamein á Íslandi, almennt gera þeir sér 
seinna grein fyrir einkennunum en konur.

Á morgun hefst formlega átak Krabbameinsfélagsins Karlmenn og krabbamein. 
Yfirskrift viðtalsins í ár er Lífsstíll, heilsa og mataræði og er höfuðáherslan á að 
með því að stunda heilbrigða lífshætti sé hægt að draga úr líkunum á krabba-
meini. 

Þar má benda á þætti eins og heilbrigt mataræði, að vera í kjörþyngd, að forðast 
reykingar, að drekka sem minnst af áfengi og varast sólbruna. 

Mælt er með því að borða mikið af tómötum, hvítlauk og gulrótum. Mikið af 
grænmeti og ávöxtum og eins er gott að neyta mikilla trefja, t.d. grófs korns og 
bauna.

Átakið hefst með pomp og prakt í Vodafone-höllinni á morgun kl. 14 en þá etja 
kappi helstu knattspyrnuhetjur landsins eldri en fjörutíu ára og núverandi lands-
liðshetjur.  

Í tengslum við átakið verður sala á „miðum“ í matvöruverslunum – sem fólk getur 
keypt fyrir 250, 500 eða 1000 kr. Þá verða falleg bindi með litum átaksins (blátt, 
fjólublátt og hvítt) til sölu í verslunum Herragarðsins.  Litlar álnælur (svipaðar og 
bleiki borðinn) verða einnig seldar til fyrirtækja.

Peningurinn sem safnast fer til Ráðgjafarmiðstöðvarinnar, sem veitir körlum og 
konum ókeypis ráðgjöf, námskeið og þjónustu af ýmsum toga, og í frekari forvarn-
ir.

Karlmenn og krabbamein
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ANNA MARTA ÁSGEIRSDÓTTIR OG INGÓLFUR Ö. GUÐMUNDSSON

Þegar Anna Marta og Ingólfur 
Örn gengu í hjónaband árið 2005 
afþökkuðu þau gjafir en báðu gesti 
að leggja sér lið við að gera að 
veruleika verkefnið um ísbjörninn 
Hring. Hringur er vikulegur gestur 
á leikstofu barnaspítalans og er 
kærkomin tilbreyting í lífi barnanna 
sem þar dvelja.

BERGDÍS JÓNSDÓTTIR

Bergdís er snyrtifræðingur í eigin rekstri. Einn 
dag í viku lokar hún stofunni sinni og mætir 
á Dagsetur Hjálpræðishersins þar sem hún 
þvær og snyrtir fætur heimilislausra fasta-
gesta staðarins. Þjónusta hennar er ómetan-
leg þeim sem hana þiggja.

GUÐRÚN ARNDÍS TRYGGVADÓTTIR

Á vefnum Náttúran.is eru á einum stað 
upplýsingar um umhverfismál, sjálfbærni 
og vistvænan lífsstíl. Þar er einnig eina 
heillega samantektin á vottunum og 
viðurkennngum á sviði umhverfismála á 
Íslandi. Vefurinn er til orðinn að frum-
kvæði Guðrúnar sem heldur honum úti 
af metnaði og án mikils stuðnings.

GUNNAR OG KRISTJÁN JÓNSSYNIR

Gunnar og Kristján Jónssynir í Kjötborg á horni Ásvallagötu og Blómvallagötu eru meðal fárra 
kaupmanna sem eru eftir á hornum í íbúðahverfum. Í Kjötborg er boðin persónuleg þjónusta, 
reikningsviðskipti, heimsending vöru og hlýtt viðmót. Íbúum hverfisins gefst kostur á að fara 
gangandi í búðina sína eftir helstu nauðsynjum sem er bæði þægilegt og umhverfisvænt.

SIGRÍÐUR VALDÍS BERGVINSDÓTTIR

Sameinuðu þjóðirnar tileinkuðu árið 2008 kartöfl-
unni. Félag kartöflubænda fékk af því tilefni Sigríði 
Valdísi Bergvinsdóttur til liðs við sig til að leitast við 
að auka veg kartöflunnar á Íslandi. Sigríður stýrði 
átakinu af elju og einstökum metnaði og lagði meðal 
annars mikið upp úr því að hvetja til þess að hin 
rótgróna íslenska kartafla yrði sett í nýjan búning.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt næstkomandi fimmtudag. Verðlaunin eru veitt í fjórum flokkum, auk heiðurs-
verðlauna. Á þessari síðu og næstu verða kynntar fimm tilnefningar í hverjum flokkanna fjögurra.

GYLFI JÓN GYLFASON

Gylfi Jón Gylfason er yfirsálfræðingur hjá 
Reykjanesbæ. Þar hefur hann gengist fyrir upp-
eldisnámskeiðunum SOS – hjálp fyrir foreldra 
en námskeiðin eru ætluð foreldrum tveggja til 
tólf ára barna. Markmið námskeiðanna er að 
kenna þátttakendum að hjálpa börnum við að 
bæta hegðun sína og samskipti við umhverfið. 
Námskeiðin hafa verið kennd frá árinu 2000. Á 
annað þúsund foreldra og starfsfólks leik- og 
grunnskóla hefur sótt þau og þykir árangurinn 
afar góður.

KFUM OG KFUK

KFUM og KFUK hafa í 110 ár helgað starf sitt börnum og unglingum. Félagið rekur fimm sumar-
búðir og stendur fyrir æskulýðsstarfi yfir vetrarmánuðina í meira en 50 deildum víðs vegar um 
landið og er það starf þátttaekndum að kostnaðarlausu. Þá stendur félagið fyrir verkefninu Jól 
í skókassa sem unnið er í samvinnu við KFUM í Úkraínu. Um 500 sjálfboðaliðar starfa á vegum 
KFUM og KFUK og er það rúmur helmingur þeirra sem starfa með börnunum á vegum sam-
takanna.

NORÐLINGASKÓLI 

Í Norðlingaskóla hefur verið bryddað upp á ýmsum nýungum í 
skólastarfi. Lögð er áhersla á líðan barna í skólanum og þar eru allir 
velkomnir og engum ofaukið. Unnið er samkvæmt einstaklings-
áætlun og tekið mið af sterkum hliðum nemendanna og áhugasviði. 
Mikið er lagt upp úr foreldrasamstarfi og er skólaboðunardagur á 
hausti dæmi um það. Þann dag heimsækja kennarar nemendur og 
foreldra þeirra. Áhersla er lögð á útivist og nýtist útikennslustofan í 
Björnslundi vel til þeirrar kennslu. Skólastjóri Norðlingaskóla er Sif 
Vígþórsdóttir.

ÓLAFUR BEINTEINN ÓLAFSSON

Ólafur Beinteinn hefur verið kennari í meira en 42 ár sam-
fellt. Samhliða kennarastarfinu hefur Ólafur unnið viðamikið 
nýsköpunarstarf, meðal annars hefur hann kynnt kennnslu-
aðferðir þar sem samþætting námsgreina og listræn gildi eru í 
hávegum höfð. Um þessar mundir vinnur Ólafur að námsbók 
um viðfangsefnið Fuglaveröld en það námsefni er ætlað bæði 
leikskóla- og grunnskólanemendum.

SVANHILDUR SIF HARALDSDÓTTIR

Svanhildur hefur helgað líf sitt börnum, meðal annars hefur 
hún tekið börn í fóstur og verið stuðningsforeldri. Aðalverkefni 
hennar nú er rekstur sumarbúðanna Ævintýralands sem nú 
hafa starfað í tíu ár. Lögð er áhersla á forvarnir og upp-
byggingu sjálfstrausts í búðunum og starfsfólk gengst undir 
námskeið hjá sálfræðingi áður en það hefur störf. Þar er lögð 
áhersla á virðingu við börnin, auk þess sem sérstaklega er 
farið yfir hvernig best er að hjálpa börnum með ADHD.

HVUNNDAGSHETJA FRÁ KYNSLÓÐ TIL KYNSLÓÐAR



H E I L S U R Ú M

Comfort Zone rúmin aðlaga sig á ótrúlegann hátt
að líkamanum, hafa einstaka þyngdardreifingu

og veita slökun sem er á fárra færi.

FERMINGARTILBOÐ
30% AFSLÁTTUR!

CASTAWAY
Queen size (153x203)

Verð 220.000 kr.

KK-TILBOÐ
165.000 kr.
= 55.000 kr.
 AFSLÁTTUR!

AVERY
Queen size (153x203)

Verð 155.000 kr.

KK-TILBOÐ
116.250 kr.
= 38.750 kr.
 AFSLÁTTUR!

ADVENTURE

COMFORT ZONE

AVERY

CASTAWAY

ADVENTURE
Queen size (153x203)

Verð 303.900 kr.

KK-TILBOÐ
227.925 kr.
= 75.975 kr.
 AFSLÁTTUR!

COMFORT ZONE
(120x200)

Verð 132.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
93.030 kr.

COMFORT ZONE
(97x200)

Verð 116.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
81.830 kr.

Sökum efnahagsástandsins hefur Mark Kolovson, eigandi King Koil verksmiðjunnar
ákveðið að bjóða Íslendingum 25% AFSLÁTT af öllum King Koil rúmum.

Með þessu vill hann þakka fyrir þá tryggð og þau viðskipti sem Íslendingar
hafa átt við hann í gegnum árin. Um er að ræða takmarkað magn.

Komdu og fáðu þér gæða rúm á góðum afslætti.
Með öllum keyptum rúmum er 25% AFSLÁTTUR af öllum aukahlutum í mjúku deild Rekkjunnar.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16 

25%
AFSLÁTTUR!
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ALÞJÓÐAHÚS Í BREIÐHOLTI

Tilgangur Alþjóðahúss í Breiðholti er að 
koma til móts við þann stóra hóp innflytj-
enda sem á heima í Breiðholti. Starfsem-
in byggist á hverfistengdum verkefnum 
sem íbúum af mismunandi uppruna gefst 
kostur á að taka þátt í. Meðal fastra liða 
í starfi hússins eru alþjóðlegir foreldra-
morgnar og íslenskukennsla og heima-
námsaðstoð. Einnig er mikið lagt upp úr 
samstarfi við íbúa Breiðholts, stofnanir og 
félagasamtök. Kamilla Ingibergsdóttir er 
verkefnastjóri Alþjóðahúss í Breiðholti. 

DAGUR STEINN, JÓHANN HAUKUR, JÓN GYLFI OG GUNNAR DARRI 

Dagur Steinn, Gunnar Darri, Jóhann Haukur og Jón Gylfi eru nemendur í Ingunnarskóla í 
Grafarvogi. Drengirnir eru mikið saman bæði innan og utan skólans. Vinátta þeirra er sérstök 
og einkennist af gagnkvæmri virðingu og gleði. Samband drengjanna er gott dæmi um hvernig 
skóli án aðgreiningar getur stuðlað að aukinni víðsýni.

RAUÐI KROSSINN Á AKRANESI  

Í september síðastliðnum komu átta 
palestínskar flóttakonur til Akraness ásamt 
21 barni sínu og settust þar að.  Hitann 
og þungann af verkefninu bar flótta-
mannanefnd félagsmálaráðuneytisins, 
Akranesbær og Rauði krossinn á Akranesi. 
Einkar vel hefur tekist til við að tengja hinar 
nýfluttu konur við ýmsa hópa samfélagsins 
á Akranesi, þar á meðal nemendur við 
Fjölbrautaskólann. Einnig hafa konurnar 
tekið þátt í ýmsum verkefnum á vegum 
Rauða krossins. Niðurstaðan er að aðlögun 
fjölskyldnanna hefur gengið vonum framar. 

SIGRÚN DANÍELSDÓTTIR

Sigrún er sálfræðingur og starfar með börnum og unglingum 
sem stríða við átröskun. Hún er þó fyrst og fremst tilnefnd vegna 
átaks hennar sem beinist að samfélagsviðhorfum í tengslum við 
holdafar. Sigrún leggur áherslu á líkamsvirðingu og virðingu við 
þá staðreynd að það sé eðlilegt að líkamar fólks séu mismun-
andi. Hún leggur áherslu á góða líkamlega umhirðu án áherslu á 
þyngd, eða heilsu óháð holdafari og berst ötullega gegn fordóm-
um sem fólk verður fyrir vegna líkamsvaxtar.

STYRMIR BARKARSON 

Styrmir heimsótti alla grunnskóla í 
Reykjanesbæ árið 2008 og fræddi 
nemendur í 4. bekk um fjölmenningu 
og fordóma. Liður í verkefni hans 
var að afhenda öllum nemendun-
um trélitakassa með fjölbreytilegum 
andlitslitum. Að fræðslustarfinu loknu 
efndi hann til teiknisamkeppni meðal 
barnanna og var afraksturinn sýndur á 
Ljósanótt í Reykjanesbæ.

TIL ATLÖGU GEGN FORDÓMUM SAMFÉLAGSVERÐLAUN

ÁSGARÐUR HANDVERKSTÆÐI

Ásgarður er verndaður vinnustaður fyrir fólk með 
þroskahömlun. Í vinnunni í Ásgarði er áhersla 
lögð á að þroska hinn manneskjulega þátt 
vinnunnar. Framleiðsla verkstæðisins er löguð 
að getu hvers og eins og starfsmönnum hjálpað 
að ná valdi á hugmyndum og verkfærum og 
vinna með þau. Fagleg markmið Ásgarðs eiga 
rætur í uppeldiskenningum Rudolfs Steiner en í 
kenningum hans felst meðal annars að ekki er 
litið á fötlun sem vandamál heldur möguleika. 

EKRON

Ekron er einstaklingsmiðuð atvinnutengd starfsþjálfun og 
endurhæfing fyrir þá sem hafa skerta vinnufærni vegna afleið-
inga áfengis- og vímuefna. Þeir sem koma í Ekron fá aðstoð 
við að vinna úr sínum málum bæði fjárhagslegum og persónu-
legum. Markmiðið með starfinu er að byggja fólk upp til að 
taka á ný fullan þátt í samfélaginu. Mikið og þétt utanumhald 
er um þá sem taka þátt í starfi Ekron. Auk starfsþjálfunarinn-
ar er rekið áfangaheimili á vegum Ekron. Framkvæmdastjóri 
Ekron er Hjalti Kjartansson.

HÖNDIN

Mannúðar- og mannræktarsamtökin Höndin 
eru vettvangur til sjálfstyrkingar og sam-
hjálpar. Markmið samtakanna er að liðsinna 
fólki sem er að feta sín fyrstu skref til nýs lífs 
eftir ýmis konar áföll. Haldnir eru vikulegir 
fundir og einnig fjölsótt málþing þar sem 
tiltekin viðfangsefni eru tekin til umfjöllunar. 
Einnig er starfað í sjálfshjálparhópum og 
veitt persónuleg þjónusta.

LJÓSIÐ

Ljósið er endurhæfingar- og stuðn-
ingsmiðstöð fyrir fólk sem hefur 
fengið krabbamein og blóðsjúkdóma 
og aðstandendur þeirra. Í Ljósinu er 
dagskrá alla virka daga. Húsnæðið er 
mjög heimilislegt og er öll fjölskyldan 
velkomin í margvísleg uppbyggjandi 
verkefni. Ljósið býður upp á sjálfseflandi 
námskeið, fræðslufundi fyrir karlmenn,  
handverkshús, jóga, leikfimi í samvinnu 
við Hreyfingu, gönguhópa, golfhóp, 
slökun, heilsunudd og fleira.  Að jafnaði 
koma um 220 einstaklingar í  Ljósið í 
hverjum mánuði. Erna Magnúsdóttir er 
forstöðumaður Ljóssins.

VINIR INDLANDS

Vinir Indlands hafa haldið úti öflugri starfsemi í Tamil Nadu-fylki á Indlandi. Þar hefur verið byggt 
heimili fyrir munaðarlaus börn, skólakostnaður greiddur og reistar og reknar fræðslumiðstöðvar í 
afskekktum þorpum. Þar að auki er félagið með fósturbarnaverkefni þar sem íslenskar fjölskyld-
ur taka að sér að styrkja indversk börn. Félagið hefur einnig tekið þátt í fjölþjóðahátíðum hér 
heima. Öll vinna á vegum félagsins er í sjálfboðavinnu.  
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Guðmundur Andri:
Ég finn hér fyrir ríkidæmi og fágun, skilaboð um Sjálf-
stæðisflokkinn og íhaldssemi. En svo er þessi furðulega en 
pínulítið vandræðalega tálkvendisstelling með handlegginn 
yfir hárið meðan hinni hendinni er troðið settlega í pilsvas-
ann með þeirri útkomu að stellingin er ekki beinlínis opin, 
afslöppuð eða tælandi heldur eins og hún sé að reyna að 
klóra sér milli herðablaðanna frá öfugum enda. Hún gæti 
verið skrifstofustjóri sem hefur verið beðin um að stilla 
sér upp sem þokkadís.

Svanhildur Hólm: 
Það er svolítil Heiðveig í stellingunni á konunni á þessari 

mynd. Af því og gervinöglinni, sem gægist upp úr vas-
anum, dreg ég þá ályktun að hún hugsi mikið um 
útlitið. Fötin gefa svo sem ekki mikið til kynna, 
nema kannski það að þau eru afar aðsniðin, sem 

bendir til þess að konan sé ekki feimin við að flagga því 
sem til er. Hún gæti haft atvinnu af því að líta vel út, eða 
þurft að koma vel fyrir, verið fyrirsæta, eða eitthvað í 
sambandi við tískubransann.

Margrét Gauja:
Þetta er ung, falleg kona sem hefur þurft 

að líða fyrir það að vera ekki tekin alvar-
lega. Hún þráir að stimpla sig inn sem 
vitsmunalega veru og klæðist því þröng-
um rúllukragabol og þröngu blýantslaga 
„tweed“-pilsi en klúðrar því svo alveg 
með að setja sig í Beyoncé Knowles-
stellingar með hendurnar upp í loft. 
Er augljóslega vön að fara í myndatök-
ur og skella sér í þessa stellingu en þó 

í efnisminni fötum. En það getur 
enginn klætt af sér svona brjóst 

og ljósu lokkarnir liðast þarna 
niður, vel litaðir og krullaðir. 
Það sem toppar rembinginn er 
svo Kvennalista-stórusteina-

hálsfestin sem á að vera rúsínan 
í pylsuendanum. 

Guðmundur Andri:
Ég er kerling í krap-
inu og mér finnst 
gaman að vera ég. 
Halló, sjáið mig. 
Kannski er þetta fyrr-
verandi framakona sem snýr hér 
baki við siðmenningunni, hefur 
lagst til sunds í lífsins ólgusjó 
og er nú komin á nýja fjöru full 
eldmóðs en ögn kvíðin. Kannski 
er þetta stjórnmálakona að láta 
mynda sig. En hér er lífsgleði og 
sjálfsöryggi og hreysti og ein-
hver svona glettni. 

Svanhildur Hólm: 
Það þarf mikinn dug 
til að stunda sjósund 
við strendur Íslands, 
svo þetta er greinilega 
kjarnakona. Hún er 
sennilega pínu flippuð 
týpa, undir íhaldssömu 
yfirborði. Ömmulegur 
sundbolurinn, svörtu 
sokkarnir og svörtu 
hanskarnir eru alveg 
örugglega úthugsuð 
sjettering, smá rokk í henni. Hún er líklega komin nokk-
uð yfir fertugt, en greinilega keppnismanneskja og í góðu 
formi. Það er nánast ómögulegt að veðja á stétt fólks út frá 
sundfatnaði, en ég giska á að hún hafi alltaf stefnt hátt, 
hvað sem hún hefur tekið sér fyrir hendur.

Margrét Gauja: 
Þetta er rosalega flottur sundbolur og í honum er 40 kg 
kona sem veldur manni ugg um að hún sé að stunda mikið 
sjósund. Það þarf mikla krafta til að standast straumana 
og virðist sem enginn sé skortur á sjálfsöryggi á þessum 
bænum. Þarna er vön kona á ferð, með sjósundskó og vett-
linga í stíl og hatturinn er kórónan. Þetta hlýtur að vera 
listakona sem fær innblástur sinn frá hafinu og um leið og 
hún er komin í heita pottinn rumsast upp úr henni rímurn-
ar og hugmyndir í næsta gjörning.  

Guðmundur Andri:
Hér er allt pælt. Hann er að tala í síma sem ekki er bara 
rauður heldur hreinlega með snúru – þetta er útúrhann-

að „low-tech“. Það er slaki í stellingunni eins og hann sé 
að segja eitthvað sem hann meini. Ætli hann fáist ekki 

við hönnun, kannski á músík.

Svanhildur Hólm: 
Þessi ætlar að láta líta út fyrir að hann sé mjög tilviljana-
kennt ekki í neinum litasjetteringum, en það er engin hend-
ing að þessir litir eru hver úr sinni áttinni. Hann hefur að 
öllum líkindum vandað sig mikið við að raða saman sokk-
unum með fjólubláa tástykkinu, blágræna bolnum og rauðu 
peysunni. Svo gæti líka verið að þetta væri Héðinn vinur 
minn, sem er svo hressilega litblindur að hann hélt í mörg 
ár að hann ætti brúnt hjól, þangað til einhver sagði honum 
að það væri rautt. Hann gæti verið að vinna við eitthvað 
skapandi, tónlist, blaðamennsku eða auglýsingagerð, nema 
hann vinni á kaffihúsi eða afgreiði í plötubúð.

Margrét Gauja:
Hann er í hljómsveit og er ekki vanur að koma fram í 
myndatökum því hér er klikkað á algjöru grundvallaratriði 
– þú ferð ekki í myndatöku á sokkaleistunum. Honum finnst 
þetta alveg meiriháttar, er að stimpla sig inn í bransann og 
lætur ljósmyndarann plata sig í að þykjast tala í þennan 
rauða ofursvala retrósíma sem honum finnst frábært, því 
hljómsveitin hans er retró. Allt heila klabbið tónar vel við 

nafn hljómsveitarinnar sem er enskt 
heiti á fyrirbæri sem eng-

inn veit hvað er, ekki heldur 
hljómsveitin sjálf. 

Guðmundur Andri Thorsson:
Ó, ef væri hér bara ein skekkja! Appelsínugulur vasaklút-
ur! Opin buxnaklauf! Flasa! Þó ekki væri nema bara að 
hann hefði hneppt neðri tölunni á jakkanum til að óhlýðnast 
þó einhverju. Kuldi og firring gróðæðisins speglast í gljá-
andi fötunum sem eru jafn ópersónuleg og innlits/útlits-
umhverfið á bak við þar sem við sjáum hið óhjákvæmlega 
stefnumót glers, ljósdeplalýsingar, trés og gólfflísa. Þetta 
er maður í hylki. Hann hugsar ekki heldur er hugsaður. 
Hefur gengið umhugsunarlaust inn í þankagang og verð-
mætamat sem allt er á yfirborðinu. Maðurinn er varla í 
þessum fáránlega búningi enn. Gæti eins labbað um bæinn 
í geimfarabúningi.

Svanhildur Hólm:
Ef þessi er ekki þegar kominn á þing, þá leynist ábyggilega 
innra með honum stjórnmálamaður, sem bíður eftir að fá að 
brjótast út. Hann fer öruggu leiðina bæði í skyrtu og bind-
isvali, en án þess að verða leiðinlegur til fara. Sennilega 
fer konan hans með honum í búðir. Hann gæti verið lög-
fræðimenntaður, en er samt í stellingunni sem mér fannst 
viðskiptamógúlar setja sig í við myndatökur þegar best lét. 
Svolítið „ég er alveg með þetta, svo ég má alveg hafa hend-
ur í vösum“.

Margrét Gauja:
Bankastarfsmaður, ekki 

spurning. Stjórnmálamað-
ur sem ætlar sér formanns-
sæti myndi ekki taka svona 
djarft skref í bindisvali 
og setja sig í þessa stell-
ingu. Þessi mynd var 
tekin um mitt árið 2007 
og sjálfstraustið er á 
blússandi ferð, allt að 
gerast! Hann er nýbú-
inn að kaupa sér 200m² 
íbúð í Skuggahverfinu. 
Hann er í hestunum og 
er á leiðinni út að borða 

um kvöldið með Ungfrú 
Vestfjörðum. Hvar ætli 

hann sé í dag?

Guðmundur Andri: 
Kímonóinn vitnar um að konan 
er heimsborgari og áhugasöm 
um óríental menningu, kann 
skil á skringilegum japönsk-
um popplögum, en innskeif 
stellingin vitnar um spennu 
og höndin meðfram síðunni 
er dálítið stíf, eða kannski 
bara spennt af því hún getur 
ekki beðið eftir að fá að vita 
hvað hinar stelpurnar segja 
um nýju töskuna sem lítur 
svolítið út eins og nýskotið 
löngu útdautt dýr. Kímonóinn 
fer henni vel og hún gæti verið 
í honum þarna af því að hún var í 
þannig skapi - svona kímonóskapi. 
Ég heyri tóna, ímynda mér að hún 
sé í músík, krúttlegri. Það er Björk 
í henni.

Svanhildur Hólm:
Þessi kona virðist hrífast af dálítið aust-
rænum áhrifum og er litaglöð. Hún gæti 
helst verið einhver listamannstýpa, sé 
hana ekki fyrir mér við skrifborð hjá toll-
stjóra frá 9-5. Hún hefur örugglega sjald-
an lent í að hitta einhvern á árshátíð í alveg eins 
fötum og hún. Þessi týpa gæti ekki verið ólíkari þeirri á 
fyrstu myndinni; því þótt hún hafi vafalaust miklar skoð-
anir á fötum og hafi mjög ákveðinn stíl, gengur hann ekki 
út á að sýna sem mest af henni sjálfri. Hún syngur, spilar, 
málar eða skrifar og vinnur sennilega best sjálfstætt.

Margrét Gauja:
Hún er að farast úr smartheitum, ég myndi drepa fyrir 
svona kjól og skó. Hún er á opnun sýningar á Gjörninga-
klúbbnum og ætlar svo beint á Kaffibarinn. Hún á vin sem 
er fatahönnuður og hún lofaði að ganga með töskuna fyrir 
hann í greiðaskyni því hún vissi að hún yrði mynduð. Þetta 
er flott týpa út í gegn sem kann að skemmta sér og hafa 
gaman af lífinu og taka áhættu. Ef sú sem er á þessari 
mynd les þetta einhvern tímann þá á þessi kjóll heima í 
Hafnarfirði, það sést langar leiðir, ég skal geyma hann.

Hvað segja fötin um manninn?
Þá er komið að hinum stórskemmtilega leik Fréttablaðsins: Fatalestri. Andlit þjóðþekktra einstaklinga voru máð út og myndirnar 
sendar nokkrum vel völdum álitsgjöfum til rannsóknar. Júlía Margrét Alexandersdóttir skráði svo niður hvað álitgjafarnir góðu 
þóttust geta séð úr litavali og líkamsstöðu viðkomandi aðila. 

Guðmundur Andri:
Krosslagðir fætur kallast á við krosslagða handleggi svo 
að jafnvægi skapast. En mjóir spóaleggirnir eru í andstöðu 
við þrútna handleggsvöðvana. Þetta er karl í krapinu en um 
leið maður sem hefur gaman af því að sviðsetja sig, jafn-
vel af hæfilegri léttúð. Gallabuxurnar eru spjátrungsleg-
ar en krosslagðir og þóttafulllir handleggirnir sýna ham-
inn styrk, benda manni á að vera ekkert að abbast upp á 
hann. Eitthvað í stellingunni segir samt að þetta sé nú ekki 
þannig meint – hann sé bara að pósa fyrir ljósmyndarann. 
Og hann er örugglega með þaulæfða ygglibrún á andlit-
inu. Þetta er listamaður. Rappari?  Eru þeir ekki alltaf í 
líkamsrækt?

Svanhildur Hólm:
Þessi mynd er alveg ábyggilega tveggja, þriggja ára, ég 

man allavega ekki eftir svona kvartbuxum á karlmanni 
nýlega. Annars er fátt um fatastílinn að segja, 
brennipunkturinn liggur meira í hand-
leggjunum. Þessi maður fer í ræktina að 
minnsta kosti sex sinnum í viku og er 
harðákveðinn í að detta ekki í bumb-
una um fertugt. Hann virðist vera 
áhugamaður um fjarvist líkamshára 
og gæti verið einkaþjálfari, útvarps-
maður, bakari, eða jafnvel í hljóm-
sveit frá Selfossi.

Margrét Gauja:
Eru allir karlmenn stereótýpur? Ég 
sé bara stereótýpu í þessum, mikið af 
gulum strípum og vel snyrt hárið. Búið 
að þróa samsuðu af hárfeiti og geli sem 
virkar hvað best á þennan haus. Er ekki 
frá því hann starfi sem einkaþjálfari. 
Þetta er svaka kroppur sem veit af því 
og myndi aldrei sjást í öðru en í stut-
termabol, þrátt fyrir að búa á Íslandi 
og það er febrúar. Er samt ekki alveg 
að kaupa skóna, allar stelpur í 8. bekk 
eiga svona skó. Að vera í kvart-galla-
íþróttabuxum og svo lágum pumaskóm 
og íþróttasokkum? Nei, þetta er ekki málið en 
handleggirnir fá feitan plús á kantinn, sæææ-
ællllll.
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É
g veit eiginlega ekki 
hvernig á að lýsa 
þessu. Ég kunni eigin-
lega betur við gamla 
lagið. Það var eitt-
hvað sérstakt við það. 

Með bjórnum er eitt síðasta vígið, 
sem einkennt hefur okkur Íslend-
inga, fallið. Nú getum við keypt 
bjór, hlustað á margar útvarps-
stöðvar og séð sjónvarp á fimmtu-
dögum,“ sagði einn viðmælenda 
blaðamanns DV sem tók hús á við-
skiptavinum áfengisútsölunnar við 
Snorrabraut, sem hýsir nú meðal 
annars söluturninn og mynda-
bandaleiguna Ríkið, á bjórdaginn, 
1. mars 1989. 

Þessi ágæti viðmælandi lét efa-
semdirnar um ágæti bjórsölu á 
Íslandi eftir 74 ára bann þó ekki 
aftra sér frá að festa kaup á hinum 
fyrrum forboðna drykk, og ljóst 
að ótal fleiri fóru að dæmi hans á 
þessum tímamótadegi í sögu þjóð-
arinnar.

340.000 dósir fyrsta daginn
Aflétting bjórbannsins sem gilt 
hafði hér á landi frá árinu 1915 
átti sér nokkurn aðdraganda eins 
og gengur. Fram til 1. mars 1989 
stóð skýrum stöfum í tollalögum 
að einungis áhöfnum skipa og flug-
véla væri heimilað að koma með 
nokkurt magn af bjór til landsins í 
hverri ferð. Árið 1979 var lögunum 
breytt á þann hátt að allir ferða-
menn sem aldur höfðu til fengu 
leyfi til að hafa með sér ákveðið 
magn bjórs inn í landið.

Það var svo árið 1988 sem frum-
varpið sem varð að lögum númer 
38/1988 var lagt fram, sem heim-
ilaði ÁTVR að hefja sölu á áfeng-
um bjór. Frumvarp þetta var þó 
ekki samþykkt fyrr en eftir miklar 
umræður og deilur á Alþingi, þar 
sem meðal annars Geir H. Haarde 
barðist fyrir brautargengi frum-
varpsins. Steingrímur J. Sigfús-
son var ekki jafn hrifinn og greiddi 
atkvæði gegn frumvarpinu.

Á bjórdeginum, 1. mars 1989, 
seldust 340.000 dósir í Vínbúð-
um landsins, sem þá voru einung-
is sautján talsins, og fyrstu þrjá 
dagana sem bjór var í boði komu 
60 milljónir króna í kassann hjá 
ÁTVR. Í dag eru Vínbúðirnar 49 og 
selja alla jafna samtals um 250.000 
dósir á hefðbundnum föstudegi í 
mars.

Áhugi heimspressunnar
Fjölmiðlar, innlendir sem erlendir, 
voru í viðbragðsstöðu dagana fyrir 
bjórdaginn og spáðu margir hverj-
ir fullkomnu ölæði og stjórnleysi í 
landinu þegar stóra stundin rynni 
upp. Raunin varð þó sú að þrátt 
fyrir töluverða ölvun á knæpum 
landsins fór allt vel fram. Starfs-
menn lögreglunnar, sem þrátt fyrir 
mannfæð og fjárþurrð höfðu búið 
sig undir mikla aukningu í ölvunar-

akstri, voru á flestum stöðum hæst-
ánægðir með daginn og hrósuðu 
bjórdrekkandi landanum í hástert.

Sums staðar mynduðust biðraðir 
við áfengisútsölur og einhverjir létu 
sig hafa það að sofa í svefnpokum 
fyrir utan næsta ríki til að freista 
þess að ná í bjórinn kjallarakaldan 
af færibandinu, en hvergi mynd-
aðist örtröð nema þá á vinsælustu 
knæpunum þar sem gleði og glaum-
ur ríktu fram eftir kvöldi.

Almenna bókafélagið gaf út „Bók-
ina um bjórinn“ í tilefni dagsins, og 
var lesendum lofað upplýsingum 
um „ … framleiðslu bjórs, mismun-

andi bragð, glös, froðu, bjórkrár 
og, síðast en ekki síst, ... yfirlit yfir 

allt það sem bjórsnobbari þarf að 
vita.“

Skemmtileg hefð
Enn þann dag í dag er haldið upp 
á afmæli bjórsins á Íslandi hinn 
1. mars, til að mynda með ýmsum 
uppákomum og tilboðum á bjór-
krám og skemmtistöðum. Ósagt 
skal látið hvort landsmenn sleppi 
frekar fram af sér beislinu á 
bjórdögum en aðra daga, en víst 
er að hér á landi hefur myndast 
skemmtileg hefð í kringum afmæl-
isdag bjórsins, og vonandi að hefð-
in sú festi sig enn frekar í sessi.

Bjórbylgjan skellur á landanum

SANITAS Þúsundum lítra af bjór skipað 
upp fyrir bjórdaginn. Þrjár tegundir voru 
bruggaðar á Akureyri; Sanitas Pilsner- og 
Lager og Löwenbräu-inn þýski.

BEST Í HEIMI Margir höfðu beðið óþreyjufullir eftir bjórdeginum og skelltu því í sig nokkrum vel völdum um leið og færi gafst á. 
Allt fór þó vel fram og dómsdagsspár sumra fjölmiðla reyndust ekki á rökum reistar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég man heldur betur eftir þessum degi því 
þetta var eitt af okkar mestu ævintýrum í 
sambandi við þættina,“ segir Hermann Gunn-
arsson fjölmiðlamaður, en þáttur af hinum 
geysivinsæla spjallþætti „Á tali hjá Hemma 
Gunn“ var á dagskrá RÚV að kvöldi bjórdagsins 
1989. Gestir Hemma í þættinum voru meðal 
annars söngvarinn Eiríkur Hauksson, sem hélt 
tónleika á Hótel Íslandi þetta kvöld ásamt 
félögum sínum í þungarokkssveitinni ARTCH, 
írska þjóðlagahljómsveitin The Dubliners, 
bandarísku diskóboltarnir í Village People, tón-
listarmaðurinn Finnur Eydal og Lögreglukórinn.

„Það hafði verið þrúgandi spenna í þjóðfé-
laginu, jafnvel árum saman, vegna þess að til 
stóð að bjórbanninu mikla yrði aflétt. Áhorfið 
á þáttinn minn var svo svakalega mikið á 
þessum tíma að við vissum að kveikt yrði á 
sjónvarpinu á öllum krám og skemmtistöð-
um á landinu, þar sem bjórinn átti samtímis 
að flæða. Við ákváðum því að taka þátt í 
veislunni,“ segir Hemmi sposkur.

„Þarna var enn notast við gömlu leikmynd-
ina í þáttunum, þar sem ég kom gangandi 

niður stiga og inn á sviðið í upphafi hvers 
þáttar. Þegar hljómsveitin hóf að spila upp-
hafsstefið slagaði ég niður stigann í helvíti 
fínum hvítum jakkafötum, bindið komið út á 
kant og allt leit út fyrir að ég hefði skellt mér í 

➜ ÞJÓÐARSKELFING Í KJÖLFAR BJÓR-GRÍNS 

HERMANN GUNNARSSON

„Ég man vel eftir þessum degi,“ segir Skjöldur 
Sigurjónsson veitingamaður, sem hefur verið 
lengi í bransanum, eða „fyrir og eftir bjór“ eins 
og hann orðar það.

Á þessum tíma starfaði Skjöldur á veitinga-
húsinu Naustinu við Vesturgötu. „Það var mikil 
stemning í veitingamönnum og menn höfðu 
beðið lengi eftir þessum degi. Það þótti voða-
lega mikið „erlendis“ að geta sest niður og 
snætt og fengið sér öl með, og það gerði það 
að verkum að oft voru nokkrir bjórar teknir í 
hvert skipti fyrstu dagana. Það var því gríðarleg 
ölvun í miðbænum dagana í kjölfar bjórdags-
ins, sem sýndi nú ekki það sem koma skyldi,“ 
segir Skjöldur.

Hann segir komu bjórsins hafa bætt 
drykkjumenningu Íslendinga til muna. „Fram 
að bjórdeginum hafði þetta verið þannig að 
barinn lokaði klukkan hálf þrjú en húsið ekki 
fyrr en þrjú. Þess vegna voru margir í því að 
hamstra á barnum og þau urðu oft ansi mörg 
glösin sem þurfti að þamba úr fyrir lokun. 
Þú getur ímyndað þér ölvunina sem úr varð. 
Friðsömustu menn urðu bandbrjálaðir með 

víni. Síðan hefur menningin þróast á allt 
annan hátt. Nú er þetta orðið meira félagslegt. 
Fólk hittist kannski í einn öl án þess að fara á 
fyllirí.“

➜ BJÓRINN BÆTTI DRYKKJUMENNINGUNA

Bjórsala hófst að nýju á 
Íslandi eftir 74 ára langt 
bann hinn 1. mars árið 
1989. Í tilefni af tvítugs-
afmæli B-dagsins svo-
kallaða rifjaði Kjartan 
Guðmundsson upp þessi 
tímamót í sögu þjóð-
arinnar og ræddi við 
menn sem muna eftir 
atburðum dagsins líkt 
og þeir hefðu gerst í 
gær. Skál í boðinu!

SKJÖLDUR SIGURJÓNSSON

FRAMHALD Á SÍÐU 37

VITA er lífi ð

Alicante
Flugsæti
Verð frá 39.900 kr. 
og 15.000 Vildarpunktar

Beint morgunfl ug

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

Beint flug með Icelandair 
í allt sumar til Alicante, 
Mallorca og Tyrklands

Kynntu þér ferðamöguleikana og skráðu þig 
í ferðaklúbbinn á VITA.is



MÍN BORG

2009

GEYMIÐ BLAÐIÐ

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

28. FEBRÚAR 2009 1. ÁRG. 5. TBL.+ Bókaðu á www.icelandair.is

MANCHESTER

Í takt við skapandi mannlíf, gullsmelli Bítlanna,
fótboltahetjur, sveitasetur, diskótek, verslanir,

mögnuð útvistarsvæði og einstakar náttúruperlur.

frá 14.900 kr.HVER VANN SÍÐAST?
Nafn vinningshafa síðustu helgar er birt í þessu blaði

HVER VANN SÍÐAST?

ÞÚ GETUR UNNIÐ FLUGFERÐ FYRIR TVOÞÚ GETUR UNNIÐ FLUGFERÐ FYRIR TVO
TAKTU ÞÁTT!
ÞÚ GETUR UNNIÐ FLUGFERÐ FYRIR TVO

Borgarlukkuleikurinn



I   BLS. 2 + Bókaðu á www.icelandair.is

Flug til Manchester gefur
2.500–8.000 Vildarpunkta.

Vildarklúbbur

Amsterdam . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.900 kr.
Barcelona . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Boston. . . . . . . . . . . . . . . . . frá 29.720 kr.
Düsseldorf . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Glasgow . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.900 kr.
Halifax . . . . . . . . . . . . . . . . frá 25.400 kr.
Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Kaupmannahöfn . . . . . . . frá 14.900 kr.
London . . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.900 kr.
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Manchester . . . . . . . . . . . . frá 14.900 kr.
Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Minneapolis . . . . . . . . . . . frá 29.720 kr.
München . . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
New York . . . . . . . . . . . . . . frá 29.720 kr.
Orlando . . . . . . . . . . . . . . . frá 31.220 kr.
Osló . . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.900 kr.
París . . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 17.300 kr.
Stavanger . . . . . . . . . . . . . frá 14.900 kr.
Stokkhólmur . . . . . . . . . . . frá 14.900 kr.
Toronto . . . . . . . . . . . . . . . . frá 25.400 kr.

*Verð aðra leiðina með sköttum og gjöldum.

Besta verðið okkar*

+ Bókaðu á www.icelandair.is

M
ÍN

Flug og gisting í 3 nætur frá 41.900 kr.
á mann í tvíbýli á Thistle Manchester ***
Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar, gisting
og morgunverður.

MÍN
Manchester Wheel er í 
miðborginni, 60 metra hátt parísarhjól
þaðan sem er gott útsýni og hægt að 
fá skemmtilega yfirsýn yfir borgina. 
Hjólið er á aðalverslunarsvæði 
miðborgarinnar, Arndale Market, þar 
sem hægt er að finna allar helstu 
verslanir og verslanakeðjur.

Manchester 235 er feikistórt 
og glæsilegt spilavíti á Deansgate, við 
hliðina á nýja Hilton-hótelinu. Þar er 
opið allan sólarhringinn alla daga 
vikunnar og um helgar er boðið upp á 
lifandi tónlist. Fyrir þá sem ekki vilja 
spila mæli ég samt sem áður með
veitingastöðunum tveimur. Þeir eru 
mjög góðir.

Urbis er flott safn fyrir þá sem hafa 
áhuga á arkitektúr og fallegum 
byggingum.

Deansgate er ein aðalgatan í 
Manchester. Þar má finna marga 
góða veitingastaði og skemmtileg
kaffihús sem breytast flest í skemm-
tistaði á kvöldin. Á efstu hæðinni á 
Hilton-hótelinu er flottur bar með 
rosalegu útsýni. Á Deansgate er líka
verslunin Harvey Nichols, án efa 
flottasta búðin í borginni. Veitinga-
staðurinn þar er frábær, bæði
hádegismatur á „brasseríinu“ og 
kvöldmatur á veitingastaðnum sem 
er fyrsta flokks.

MEN Arena – Manchester 
Evening News Arena er
tónleikahöllin í Manchester. Þar er 
alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi,
aðallega tónleikar en líka skemmti-
legar sýningar og íþróttaviðburðir.

Manuela Ósk Harðardóttir

Veitingastaðir
í Manchester

Old Trafford, heimavöll 
Manchester United, þekkja sjálfsagt
allir fótboltaáhugamenn. Stórkostleg 
upplifun fyrir hvern sem er að horfa 
þar á fótboltaleik en á vellinum eru 
einnig í boði skoðunarferðir með leið-
sögn og eins er hægt að skoða 
áhugavert safn um völlinn og liðið.

Chill Factore er skíðasvæði 
innanhúss með nokkrum mismunandi 
brekkum og þar á meðal sérstakri
barnabrekku. Hægt er að leigja allan 
útbúnað á staðnum: skíði, snjóbretti, 
snjóþotur fyrir börnin og allan fatnað. 
Þarna er fjöldi veitingastaða og
verslana og frábær ísbúð, Fredricks,
þar sem er ótrúlegt úrval af góm-
sætum ís. Þetta er æðislegur staður
fyrir skíðafólk og frábær fyrir barna-
fjölskyldur.

The Trafford Centre er ein 
stærsta verslunarmiðstöð í Evrópu, 
afar glæsileg með nærri 300
verslunum, góðum veitingastöðum og 
margs konar annarri þjónustu. Þar er 
líka hægt að fara í bíó, spila míní-golf, 
keilu og „laser tag“ og gleyma sér í 
leiktækjasölum. Það er lítill vandi að 
upplifa góðar stundir í skemmtilegu 
umhverfi í Trafford Centre.

MANC
Reykjavík – Manchester frá 14.900 kr.
Flug aðra leiðina með flugvallarsköttum. Flogið er 2 sinnum í viku.

Sapporo Teppanyaki
er skemmtilegur staður í kínahverfinu. 
Maturinn er eldaður á borðinu sem 
setið er við, sem skapar skemmtilega 
stemningu. www.sapporo.co.uk

The Market 
Restaurant
Góður, hefðbundinn, breskur matur.
www.market-restaurant.com

The Modern
Bresk matargerð með nútímasniði.
www.themodernmcr.co.uk

Grado
Tapas og réttir í anda matreisðslu 
eins og hún tíðakast við Miðjarðarhaf. 
www.heathcotes.co.uk/collection/gra
do/index.php

Vermilion
& Cinnabar
Fjölbreyttir réttir þar sem blandað er 
saman ýmsu í asískri matargerð.
www.vermilioncinnabar.com

Shimla Pinks
Indversk matargerð eins 
og hún gerist best.
www.shimlapinksmanchester.com

Í Manchester er hægt að velja á 
milli meira en þrjátíu mismunandi 
matreiðsluhefða frá öllum 
heimshornum. Prófið til dæmis:



Velkomin í Garðyrkjufélag Íslands!Velkomin í Garðyrkjufélag Íslands!

Skoðaðu kosti þess
að vera félagi Öflug heimasíða www.gardurinn.is

Frakkastíg 9 - 101 Reykjavík - Sími 552 7721 og 896 9922 - gardurinn@gardurinn.isFrakkastíg 9 - 101 Reykjavík - Sími 552 7721 og 896 9922 - gardurinn@gardurinn.is
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Gæludýrin
Nagdýr eru alltaf vinsæl hjá 

krökkum. Kanínur og naggrísir  
eru tilvalin gæludýr fyrir  litla 
krakka en þau minnstu ráða 

ekki við kvikar hreyfingar 
hamstra. Hamstrar eru 
vinsælustu gæludýrin.
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FR
ÉT

TA
BL

A
Ð

IÐ
/S

TE
FÁ

N

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

febrúar 2009

H
anna, dóttir Aðalheiðar Atladóttur, 
er tveggja ára og hætt að nota bleiu, 
reyndar er langt síðan hún fór að 
vera bleiulaus heima hjá sér. „Þegar 

hún var fjögurra mánaða þá byrjaði 
ég að setja hana á kopp, hélt henni 

einfaldlega yfir koppnum og var 
mikið með hana bleiulausa heima 
á daginn,“ segir Aðalheiður. „Svo 
þróaðist þetta og hún fór að ná að 
gefa mér til kynna, svona oftast 
nær hvort hún þyrfti að pissa. Ég 

fór svona aðallega eftir minni til-

finningu og hvernig hún lét. Hún þróaði 
fljótlega sínar tímasetningar og takt, pissaði 
mikið á morgnana en ekkert eftir hádegi.“

Aðalheiður var heima með yngri dóttur 
sína þangað til hún var fjórtán mánaða og 
þegar pabbinn tók við þá hélt hann sama 
striki, hafði hana bleiulausa heima en reynd-
ar notuðu þau bleiu á hana þegar haldið var 
út. 

Aðalheiður notaði tau- og pappírsbleiur 
í bland. „Ég notaði oft gamlar og lélegar 
bleiur heima, til þess að finna þegar hún var 
blaut,“  segir Aðalheiður sem segir engan 

galdur búa á bak við það að sleppa bleium 
að mestu leyti. „Þetta er meira svona tilfinn-
ing, að vera opinn fyrir táknum, ryþma og 
fleiru.“

Stefna um bleiuleysi
Ástæða þess að Aðalheiður fór þessa leið var 
bók sem hún rakst á er hún átti von á dóttur 
sinni, bókin heitir Diaper free eftir Ingrid 
Bauer, og hún segir að hún hafi opnað þessa 
leið fyrir sér. Lítið samfélag hefur mynd-

Á koppinn fjögurra mánaða

FRAMHALD Á SÍÐU 2

Foreldrar barna á bleiualdri velta 
mikið vöngum yfir gæðum og 
verði. Fleiri nota taubleiur 
en áður að mati 
þeirra sem til 
þekkja Svo eru 
þeir til sem sleppa 
bleium alveg.



Fleiri spennandi námskeið fyrir 
göngufólk í mars, apríl og maí. 

Kynnið ykkur göngudagskrá FÍ 
á www.fi .is 

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands  

www.fi .is 

Æfi ngar í Esjunni
 Gönguferðir í mars. 

Fjallaskíðanámskeið með Jökli Bergmann
Göngugleði á sunnudögum

Sjá nánar á www.Fi.is

Mæðgin Þorgerður og Hilmir Páll.Mæðgur Aðalheiður ásamt dætrunum Hönnu og Hrönn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ast í kringum bleiuleysi en þó að 
hugmyndin sé góð eru ekki marg-
ir sem treysta sér til að taka börn 
af bleiu svo snemma.

Því stendur eftir valið á milli 
einnota bleia og taubleia og þó að 
meirihluti velji pappírsbleiur full-
yrða þeir sem til þekkja að notk-
un á taubleium hafi aukist til mik-
illa muna undanfarin ár, og ekki 
síst síðan þrengja tók að hjá fólki 
í kjölfar þrenginga, verðbólgu og 
hruns.

Sparnaðarsjónarmið ráða
Guðbjörg Eggertsdóttir, eigandi 
verslunarinnar Litlu Kistunnar, 
sem meðal annars selur taublei-
ur segir söluna hafa tekið mik-
inn kipp eftir efnahagshrunið. 
„Áður voru kaupendur taubleyia 
fyrst og fremst að velta umhverf-
issjónarmiðum fyrir sér en síðan 
harðna tók á dalnum fóru pening-
arnir að skipta máli,“ Guðbjörg 
bendir á að þó að stofnkostnaður-
inn sé töluverður þá séu bleiur nú 
til dags svo góðar að þær endist á 
fleiri börn en eitt og fólk selji þær 
jafnvel þegar bleiutímabili lýkur 
ætli það ekki að eignast fleiri 
börn. „En góðu taubleiurnar eru 
svo eftirsóttar að þær seljast um 
leið og þær eru auglýstar á vefnum 
hef ég tekið eftir.“ Guðbjörg segir 
kúnnahópinn fjölbreytilegan hjá 
sér, en þó séu mæður eldri en þrí-
tugar algengastar, þær leggist oft 
í dýpri pælingar í kringum barn-
eignir en þær yngri.

Guðbjörg segir að sér virðist að 
þegar mæður venji sig á að nota 
taubleiur þá finnist þeim það ekk-
ert vesen.

Minna vesen að nota tau
Undir það tekur Þorgerður 
Pálsdóttir sem byrjaði að nota 
taubleiur á son sinn, Hilmar Pál, 
þegar hann var sjö mánaða. „Þá 
keypti ég tólf taubleiur, það reynd-
ist vera of lítið og fljótlega bætti 
ég fjórum við, sem er hæfilegt. 
Ég set notuðu bleiurnar í körfu og 
þvæ bleiur annan hvern dag, sem 
er ekkert mál. Sumir spyrja mig 
hvort að þetta sé ekki vesen, en 
mér finnst þetta bara minna vesen 
en að þurfa að fara út í ruslatunnu 
með óhreinar bleiur.“

Þorgerður keypti sínar bleiur í 
Bandaríkjunum, fyrir hrun þannig 
að hennar byrjunarpakki með tólf 
bleium kostaði aðeins fimmtán 
þúsund, síðar bætti hún við fleiri 
bleium en hennar sett kostaði þó 
eigi að síður bara tuttugu þúsund 
sem er mjög vel sloppið reyndar og 
ekki verð sem er raunhæfur stofn-
kostnaður í dag. „Við erum búin að 
spara heilmikinn pening á þessu, 
það er alveg á hreinu,“ segir Þor-
gerður sem segir það þó fyrst og 
fremst hafa verið umhverfissjón-
armið sem ýttu sér af stað á sínum 
tíma. „Ég las að hverju barni 
fylgdu tvo tonn af pappírsbleium 
og ég hafði bara ekki samvisku í 
að fara þá leið.“

Þorgerður myndi þó ekki mæla 
með taubleium fyrstu mánuðina 
á meðan reglan er lítil á börn-
um en það eru skiptar skoðanir á 
því í bleiufræðunum. Þorgerður 
mælir með taubleiunum sem hún 
notar, Bumgenius, en upplýsingar 
um hinar ýmsu tegundir er meðal 
annars að finna á ýmsum netsíð-
um t.d. www.natturulegt.is.

KOPPURINN  Það getur krafist þolinmæði að venja börn á koppinn en skilar sér 
vissulega í miklum létti þegar bleiutímabili lýkur. Koppar fást af ýmsum stærðum 
og gerðum. Sá sem sést á myndinni er frá Babybjörn og er mjög þægilegur, 
Skálin er laus og auðvelt að tæma í klósettið, jafnvel fyrir litla snillinga. 

Taubleia 
Kostir
Minna rusl
Ódýrara þegar upp er staðið
Umhverfisvænt
Börn fá síður útbrot

Gallar
Dýrt í upphafi
Meiri þvottur 
Meiri rafmagns- og vatns-
notkun

Pappírsbleiur 
Kostir
Einfalt og þægilegt 
Hendir bleium eftir notkun

Gallar
Þarft að eiga bleiur.
Dýrar og rándýrar í öðrum 
verslunum en lágvöruversl-
unum.
Svo rakadrægar að börn eru 
lengur á bleiu en þau væru 
ella segja sumir.

KOSTIR 
&GALLAR

MISDÝRAR BLEIUR

Stór pakki af merkjableiu, 54 stk. 2.000 krónur, stykkið kostar 37 kr. Stór pakki af ódýrari gerð: 1.000 
kr., stykkið á 20 kr. Taubleia - 3.500 krónur.

Dæmi 1: Barn notar átta bleiur á sólarhring að meðaltali, eða 2.920 bleiur á ári. Bleiukostnaður yfir 
árið er þá 108.040 krónur ef dýrari bleiur eru notaðar en 58.400 ef ódýrari tegund er valin.

Dæmi 2: Ef keyptar eru 16 bleiur á 3.500 krónur stykkið þá gera það 52.500 kr. Þar með er útgjöldum 
lokið sé þessi fjöldi látinn duga. Flestir nota samt pappírsbleiur með, til dæmis á ferðalögum en það 
eru þá nokkrir pakkar á ári í mesta lagi.

Breytingar á bleiunotkun í dýrtíðinni  
Taubleiunotkun hefur aukist síðan í haust eins og fram kemur í greininni hér á síðunni en það er ekki 
eina breytingin sem hefur átt sér stað. Ýmsar vísbendingar benda til þess að Íslendingar kaupi nú í 
mjög auknum mæli ódýrari gerðir af bleium. Á smábarnaleikskólanum 101 Rvk fengust til dæmis þær 
upplýsingar að eftir hrunið í haust hefði fólk farið að kaupa ódýrari bleiur en áður. Hjá Bónus fengust 
þær upplýsingar að söluaukning væri á Euroshopper, merki sem þeir flytja sjálfir inn og er helmingi 
ódýrara en Pampers og Libero, sem hafa hingað til verið þekktustu bleiumerkin. Þegar neytendafröm-
uður Fréttablaðsins, Dr. Gunni, benti á það sparnaðarráð í pistli að nota ódýrari bleiur til að spara 
spannst mikil umræða um þá færslu á Netinu, fólk hafði mjög sterkar skoðanir á því hvort ódýrari 
merki væru verri eða jafn góð og þau dýru og sýndist sitt hverjum. Ekki skal fullyrt um það hér.

Hvað kosta bleiur fyrir barnið?* 

*Ath. verðið miðast við verð í lágvöruverslun, og eru upphæðirnar 

námundaðar enda er taflan hugsuð til hliðsjónar en ekki sem algildur 

sannleikur.
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umhverfið
veljum grænar vörur...



heimili&hönnun

Fermingartilboð 2009

Sjá nánar á www.betrabak.is

KJÖLFESTA Á HEIMILUM  ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Hvaða lit 
má bjóða 

þér?

LAUGARDAGUR  28. FEBRÚAR 2009

Í SÁTT OG SAMLYNDI 
 Margrét Birna Þórarinsdóttir 

sálfræðingur telur upp kosti þess 
að láta systkini vera saman í 
herbergi.

BLS. 6

SJÁLFBÆRNI  Viðbúið er að 
fleiri Íslendingar snúi sér 
að sjálfsþurftarbúskap á 

næstunni í ljósi breyttra 
aðstæðna í þjóðfélaginu.

BLS. 4-5

FÖGUR FORM
Saltfélagið opnað að nýju í húsakynnum Pennans í Hallarmúla

BLS. 7



 HEIMILISHALD 
 RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR

● Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók mynd í 
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Í SÁTT OG SAMLYNDI 
 Margrét Birna Þórarinsdóttir 

sálfræðingur telur upp kosti þess 
að láta systkini vera saman í 
herbergi.

BLS. 6

SJÁLFBÆRNI  Viðbúið er að 
fleiri Íslendingar snúi sér 
að sjálfsþurftarbúskap á 

næstunni í ljósi breyttra 
aðstæðna í þjóðfélaginu.
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H
eimilisfriðurinn er mikiklvægur hluti í lífi hverrar fjöl-
skyldu og það sem fólk elst upp við á æskuheimilinu hefur 
mótandi áhrif á framtíðina. Meðal annars hversu háan þolin-
mæðiþröskuld fólk hefur gagnvart öðrum. Ömmur okkar og 

afar rifja gjarnan upp þegar margfalt fleiri manneskjur deildu sama 
fermetrafjölda og hver og einn hefur út af fyrir sig í dag. Oft bjuggu 
fleiri en ein fjölskylda saman í íbúð eða húsi og var þá raðað þétt 
í hvert herbergi. Börn deildu herbergjum með eldra fólki. Þessum 
sögum fylgja yfirleitt fullyrðingar um að samkomulag milli fólks hafi 
verið betra í þá daga en nú. Hjónaskilnaðir nánast óþekkt fyrirbæri og 

fjölskyldan hélt saman gegnum súrt og sætt.
Við systurnar sváfum inni hjá foreldr-

um okkar fyrstu árin, áður en við flutt-
um saman í herbergi. Því her-
bergi deildum við í sæmilegri 
sátt allt þar til önnur okkar 
flutti að heiman. Svo gengum 
við í heimavistarskóla 
þar sem við deild-
um herbergi með 
fleiri stúlkum allt 
til unglingsára. 

Ég er ekki frá því að þetta nána sam-
býli hafi aukið á tillitssemi og þannig 
verið til góðs. Hins vegar var ekki 
mikið um næði sem var erfitt, sérstak-
lega á unglingsárum þegar þolin-
mæði gagnvart yngri systkinum 
minnkaði. Þannig  gæti ég eins trúað að 
hið nána sambýli sem eldri kynslóðir vitna til 
með rómantík í augum, hafi ekki alltaf verið dans á rósum. Aðstæður 
buðu bara ekki upp á annað svo fólk lét sér lynda sama hvað á gekk. 

Með meiri peningum hafa aðstæður fólks breyst og kröfurnar þar 
með. Frelsi einstaklingsins og réttur hans á næði varð mikilvægara og 
heil kynslóð hefur alist upp við sérherbergi, sérsjónvarp, nettengingu 
og einkasíma. Nú er aftur á móti spurning hvort við séum að sigla inn 
í svipaða tíma og ömmur okkar og afar töluðu um. Peningar vaxa ekki 
á trjánum lengur og óvíst er um atvinnu margra. Í dag þurfa því marg-
ir að minnka við sig húsnæði og raða þéttar í herbergin. Þá er gott að 
rifja upp sögur ömmu og afa og taka sér þolinmæði fyrri kynslóða til 
fyrirmyndar.

Þú getur sjálfur gert greiðslumat á netinu. Ef 
þú þarft á aðstoð að halda geturðu hringt 
í okkur, komið á staðinn og hitt ráðgjafa 
okkar eða haft samband á netinu.

Þegar þú hefur fundið draumaíbúðina sækir 
þú um lánið á www.ils.is. Lánið er afgreitt á 
fjórum virkum dögum.

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Ýmsar þjónustubeiðnir

Önnur þjónusta á ils.is:

Þolinmæði afa og ömmu

„Eins gæti ég trúað 
að hið nána 
sambýli sem eldri 
kynslóðir bjuggu 
við og vitna til með 
rómantík í augum, 
hafi ekki alltaf verið 
dans á rósum.“ 

„Ég er að sýna leirlistaverk sem 
ég hef verið að vinna síðan árið 
2008. Meðal annars verk undir 
áhrifum frá gömlum hlutum sem 
hafa fylgt mér í gegnum tíðina. 
Ég meira að segja stilli stundum 
verkunum og hlutunum upp hlið 
við hlið til að taka af öll tvímæli 
um þessi tengsl,“ segir listakonan 
Margrét Jónsdóttir, sem sýnir 
leirlistaverk á Listasafninu á 
Akureyri undir yfirskriftinni 
Hvítir skuggar. 

Að sögn Margrétar er hug-
myndin með sýningunni sú að 
afmá hin tilbúnu landamæri milli 
listaverka og nytjalistar. „Það 
er alltaf verið að tala um list og 
nytjalist og muninn þarna á milli. 
Sjálf hef ég verið að vinna með 
hvort tveggja og aðhyllist því ekki 
þessa aðgreiningu. Sem dæmi um 
það er ég þarna með vasa og sæki 
innblásturinn í fjöldaframleidd-
an vasa sem ég keypti eitt sinn og 
hefur fylgt mér um nokkurt skeið. 
Þarna er líka til sýnis borð sem 
kallast Hringborð hvítra skugga, 

en ofan á það hef ég staflað 
ýmsum nytjahlutum svo úr verður 
skúlptúr.“ Margrét segist hafa 
gert ýmsar tilraunir með samspil 
leirs og annarra efna í gegnum 
tíðina, svo sem steinsteypu, kop-
ars, silfurs og mósaíks. Á sýning-
unni heldur hún þessu tilrauna-
starfi áfram. „Í þetta sinn er ég til 
dæmis að vinna með plast í fyrsta 
sinn,“ bendir hún á og bætir við: 
„Svo bað ég nokkra rithöfunda að 
semja texta um hluti sem hægt er 

að leira, vann verk út frá þeim og 
sýni síðan hvort tveggja.“

Óhætt er að segja að marg-
breytileiki sé áberandi á sýning-
unni, en eitt eiga þó allir hlutirn-
ir sameiginlegt og það er liturinn. 
„Verkin eru öll hvít og vísar yf-
irskrift sýningarinnar til þeirrar 
staðreyndar,“ útskýrir Margrét.

Þess skal getið að sýningunni 
lýkur 8. mars næstkomandi. 
Nánar á vefsíðunni www.lista-
safn.akureyri.is. - rve

Tilraunastarf fyrir norðan
● Listakonan Margrét Jónsdóttir sýnir tilraunakennd leirlistaverk á Listasafninu á Akureyri. 
Þar leitar hún ýmissa leiða við að afmá hin tilbúnu landamæri milli listarverka og nytjalistar. 

 

Margrét hefur farið óhefðbundar leiðir í listsköpun sinni í gegnum tíðina.

 Verkin á sýningunni eru undir áhrifum frá nytjahlutum sem Margrét hefur eignast. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

FLOTT HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
LUND tungusófi
Stærð: 232x160cm færanleg tunga
Fáanlegur í 2 litum

Verð: 158.000,-

Titan leður hornsófi
Stærð: 225x210cm
Eingöngu fáanlegur í svörtu leðri

Verð áður: 235.000,-

-15%
Verð nú: 199.750,-

PLAZA tungusófi
Stærð: 285x162cm
Fáanlegur í 3 litum

Verð áður: 248.000,-

-20%
Verð nú: 198.400,-

EAST COAST tungusófi
Stærð: 260x180cm
Færanleg tunga
Fáanlegur í 3 litum

Verð: 187.000,-

COMO HNOTA

Stækkanlegt borð
Stærð: 200cm(288cm)X110cm

Verð 139.000,-
Vegghengdur skenkur
Stærð: Br:180cm D:42cm H:62cm

Verð: 108.000,-

DIVANY TV skenkur
í hvítu eða svörtu háglans
Stærð: 180cm

Verð: 105.000,-
Einnig fáanlegur í 120cm 
og 240cm

Borðstofuborð
220x100cm

Verð: 87.000,-
Vegghengdur skenkur

183cm

Verð: 108.000,-
Spegill
140x90cm

Verð: 32.000,-
KLUNKER ljósakróna

120cm

Verð: 38.000,-

OPAL leðurstóll
Einnig fáanlegur í brúnu og hvítu

Verð: 15.800,-

RIO stóll
Fáanlegur í nokkrum litum

Verð áður: 14.800,-

-15%
Verð nú: 12.580,-

DIVANY
Í hvítu eða svörtu háglans

Borðstofuborð
200x100cm
Einnig til í 140x140cm

Verð: 118.000,-
Spegill
140x90cm

Verð: 32.000,-
Borðstofuskenkur
240cm

Verð: 178.000,-
Einnig til í 180cm

COMO – HVÍTTUÐ EIK – SVART GLER
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466 1016
www.ektafiskur.is

frumkvöðlafyrirtæki ársins          -             fiskvinnsla frá árinu 

10 daga
verðsprengja

*gildir ekki með öðrum tilboðum

30%
afsláttur*

Öll ljós

Lýkur 
um helgina!

Garðyrkjunámskeið
Ræktun ávaxtatrjáa
Tvö kvöld, þri. 3. og 10/3 kl. 19:00-21:30. 
Verð kr. 12.500.-
Matjurtarækt
Tvö kvöld, mið. 4. og 11/3 kl. 19:00-21:30. 
Tvö kvöld, þri. 17. og 24/3 kl. 19:00-21:30. 
Verð kr. 12.500.- hvort námskeið.
Ræktun berjarunna og -trjáa
Tvö námsk., mið. 4/3 kl. 17-18:30.
Tvö námsk., Þri. 17/3 kl. 17-18:30. 
Verð kr. 3.750.- hvort námskeið.
Kryddjurtarækt
Miðvikudaginn 11/3 kl. 17-18:30. 
Verð kr. 3.750.-
Klipping trjáa og runna 
Miðvikudaginn 18/3 kl. 17:00-21:30. 
Verð kr. 11.500.-
Ræktun í sumarhúsalandinu
Miðvikudaginn 25/3 kl. 17-21:30. 
Verð kr. 11.500.-

Leiðbeinendur:
Auður I. Ottesen, garðyrkjufr.
Jón Guðmundsson, garðyrkjufr.

Skráning og upplýsingar 

í síma 578 4800
og á www.rit.is

í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi

„Þetta er í fyrsta sinn sem hald-
ið er námskeið í ávaxtatrjárækt á 
Íslandi. Þar förum við yfir hvaða 
ávaxtategundir er hægt að rækta 
utandyra og segjum frá yrkj-
um sem búið er að prófa og sann-
reyna að geti þrifist á Íslandi,“ 
segir Auður I. Ottesen garðyrkju-
fræðingur, sem heldur námskeið 
í ávaxtatrjárækt í næstu viku 
ásamt Jóni Guðmundssyni garð-
yrkjufræðingi. „Jón er með garð 
uppi á Skaga sem er 30 metra frá 
flæðarmálinu en ræktar margar 
eplasortir og hefur sérstaklega 
valið nokkur yrki sem eru norð-
læg og hafa reynst vel í Rússlandi 
og Kanada.“

Auður segir eplin ná fullri 
stærð, sum séu súr en henti 
vel í matargerð og niður-
suðu, önnur séu 
ljúffeng beint af 
trénu. Kirsuberjauppskera 
sé líka mjög góð og berin ekkert 
síðri en þau innfluttu. „Þessi yrki 
eru ágrædd á stofn. Þá er valin 
harðger rót sem þolir mikið frost 
og umhleypinga og svo græddur 
á hana sproti af yrki. Þannig þarf 
ekki að bíða eftir að tréð nái ákveð-
inni stærð. Yrkin eru seld á nokkr-
um gróðrarstöðvum svo að þeir 
sem koma á námskeiðið geta fljótt 
hafist handa og tínt svo ávexti í 
garðinum sínum í sumar.“

Auður og eig-
inmaður henn-
ar, Páll Jökull 
Pétursson, gefa 

út blaðið Sumar-
húsið og garðurinn 

og segist Auður verða 
vör við aukinn áhuga á matjurta-
rækt og nytjarækt, sérstaklega 
eftir að áhrifa kreppunnar fór að 
gæta. „Fólk hefur mikinn áhuga á 
að rækta sitt eigið og verður mjög 
hissa á að hægt sé að rækta ávexti 
á Íslandi.“ Auður og Páll Jökull 
standa fyrir ýmiss konar nám-
skeiðum varðandi ræktun á mat-
jurtum, kryddum og berjum. Á 

Ræktun ávaxtatrjáa verður fjall-
að um hentugar tegundir og upp-
runa þeirra, umhirðu, jarðveg, 
vökvun og áburðargjöf og fleira. 
Ávextirnir sem teknir verða fyrir 
á námskeiðinu eru epli, plómur, 
kirsuber og perur og munu þátt-
takendur einnig fá leiðbeiningar 
um uppskeruna, geymsluþol og 
uppskriftir með íslenskum ávöxt-
um. Námskeiðið verður haldið í 
Gerðubergi næstkomandi þriðju-
dags- og miðvikudagskvöld klukk-
an 19 til 21.30 og kostar 12.000 
krónur. Nánari upplýsingar og 
skráningarform má finna á vefn-
um www.rit.is. - irb 

Ávaxtatínsla í íslenskum 
görðum möguleg í sumar
● Auður I. Ottesen ætlar að kenna Íslendingum að rækta epli, plómur og kirsuber og annað 
góðgæti úti í garði, á sérstöku námskeiði sem haldið verður í Gerðubergi í næstu viku. 

Auður ætlar að kenna landsmönum ræktun ávaxtatrjáa.

Ræktun kirsuberja verður tekin fyrir. 

Sum epli eru súr, önnur sætari á bragðið.

Eplatré geta við réttar 
aðstæður orðið stór 
og tignarleg.

Hægt verður að tína ávexti strax í sumar.

● HUNANG Í BÚIÐ  Flugur eru sælkera-
bændur frá náttúrunnar hendi. Hérlendis hefur 
myndast samfélag býflugnabænda sem orðið 
hafa reynslu í umgengni við bý og kúnstinni að 
nýta afurðir þeirra til hunangsframleiðslu. Þeim 
sem vilja rækta sitt eigið býflugnabú má meðal 
annars benda á www.byflugur.is.
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Icelandic beerlovers association 
var nú bara brandari sem vatt upp 
á sig,“ segir Hjörtur Guðnason sem 
ber þó enn titilinn formaður félags-
ins. 

„Hálfu ári áður en bjórinn var 
leyfður bað vinur minn mig að 
hanna lógó á boli sem hann var að 
selja. Ég skellti upp lógói með yfir-
skriftinni Icelandic beerlovers ass-
ociation og bolurinn varð langvin-
sælasti bolurinn það árið. Þá var 
farið að rukka mig um félagið.“

Hjörtur rifjar upp að til að ganga 
í félagið hafi þurft að svara einni 
spurningu rétt; Finnst þér bjór 
góður? Ekki var nóg að segja „já“ 
heldur þurfti svarið að vera „ég 

elska bjór“! „Menn fengu boli og 
barmmerki og við bjuggum til ein-
hverjar grínreglur og félagsskír-
teini. Svo átti ég mína fimmtán 
mínútna frægð á bjórdaginn því 
blaðafólk frá erlendum fjölmiðl-
um leitaði mig uppi í viðtöl sem for-
mann félagsins. Ég varð því heims-
frægur í smástund.“

Þar sem tuttugu ár verða liðin á 
morgun frá því bjórinn var leyfður 
á Íslandi er Hjörtur inntur eftir því 
hvort eitthvað standi til hjá félag-
inu vegna tímamótanna.

„Ég hafði nú bara alveg gleymt 
þessu þar til þú hringdir í mig 
núna, var bara að koma úr rækt-
inni. Ef mínir gömlu félagar vissu 

hvað ég er lélegur í bjórdrykkj-
unni þá myndu þeir sjálfsagt reka 
mig sem formann félagsins,“ segir 
Hjörtur og hlær. „En, jú, ég verð 
nú að fá mér einn til að verða mér 
ekki til skammar. Nú er kominn 
svo góður íslenskur bjór á markað-
inn svo að sjálfsögðu verður hann 
fyrir valinu, og dásamlegt að það 
séu svona margar tegundir til. Ég á 
líka einhvers staðar safn af bolum 
og merkjum frá þessum tíma. Ég 
fletti kannski í gegnum þetta á 
morgun til að rifja upp. Manni 
finnst ótrúlegt í dag að það hafi 
einu sinni verið bannað að drekka 
bjór á Íslandi.“

 heida@frettabladid.is

Grín sem vatt upp á sig
Á morgun eru tuttugu ár frá því bjórinn var leyfður á Íslandi. Hjörtur Guðnason var formaður Félags 
íslenskra bjóraðdáenda á sínum tíma og ætlar að fá sér einn kaldan í kvöld í tilefni tímamótanna.

Hjörtur Guðnason ætlar að fá sér einn kaldan í tilefni þess að tuttugu ár eru liðin frá því bjórinn var leyfður á Íslandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KLAUSTURKAFFI  á Skriðuklaustri verður opið í allan dag þar 

sem árlegur lomberdagur stendur yfir. Spilað verður frá hádegi og 

fram á nótt og eru byrjendur boðnir sérstaklega velkomnir en þeir 

munu fá leiðsögn um lomber og lítið kver til stuðnings. 

Námskeið um hvernig á að útbúa einfaldan 
en næringarríkan mat fyrir börn frá 6 mánaða 
aldri.  Farið verður yfir hvaða fæðutegundum 
er gott að byrja á og hvenær. 

… Svo eitthvað sé nefnt.  

Leiðbeinandi: 
Ebba Guðný Guðmundsdóttir kennari 
Verð: 3.500 kr. 
Upplýsingar og skráning: 
síma 694-6386 og á netfanginu
ebbagudny@internet.is

Hvað á ég að gefa 
barninu mínu að borða? 

Miðvikudagur 4. mars kl. 20:00–22:00
hjá Maður lifandi Borgartúni 24

Námskeiðið nýtist einnig vel þeim 
sem eru með eldri börn. Nýjar 
uppskriftir og fróðleiksmolar fylgja 
með námskeiðinu og verða nokkrir 
réttir og “drykkir” útbúnir 
á staðnum. 

EINN
AF RAFTÆKJUM

 SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF!
30% afsláttur af öllum Nettoline 

innréttingum í 3 vikur

OPIÐ

www.friform.is

Glæsileg páskaferð um Austur-Tírol, en nú er vorið komið og gróðurinn 
í blóma. Gistum fyrstu nóttina í Ingolstadt og höldum svo 
heilsubæjarins Matrei þar sem við gistum í 5 nætur á góðu heilsuhóteli. 
Skemmtilegar skoðunarferðir verða farnar þaðan, t.d. að Misurina- 
vatni og til Cortina d´Ampezzo sem er heimsfrægur ferðamannabær 
við endann á stóru Dólómítaleiðinni.  Einnig verður frjáls tími í Matrei til 
að njóta alls þess sem hótelið hefur upp á að bjóða en hótelið er með 
sundlaug, gufu, nuddpottum og einnig er hægt að panta sér nudd og 
spa meðferðir. Jón Árni harmonikkuleikari  mun halda uppi fjöri í 
ferðinni. Gistum eina nótt í nágrenni við Frankfurt í lok ferðar.

Fararstjóri: Hólmfríður Bjarnadóttir
Verð: 156.100 kr. á mann í tvíbýli
Innifalið: Flug, skattar, hótelgisting, allar skoðunarferðir með rútu, 
hálft fæði og íslensk fararstjórn. 

VOR 2

12. - 19. apríl 
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í Stóruklukknahéraði

s: 570 2790 www.baendaferdir.is
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Harmonikkuleikur

Með hálfu fæði og öllum skoðunarferðum!

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

Landsins mesta úrval af íslenskum  sófum

Patti húsgögn
Íslensk framleiðsla - Íslensk hönnun - Íslensk framtíð



 28. febrúar 2009  LAUGARDAGUR2

Gunnlaugur Bragi Björnsson er 
tvítugur sjálfboðaliði Rauða kross 
Íslands. Í komandi viku ætlar hann 
að heimsækja stríðshrjáð börn í 
Palestínu.

„Þetta verður eflaust mjög 
spennandi þótt ómögulegt sé að 
vita við hverju á að búast, því Pal-
estína er allt annar heimur en 
fóstur jörðin hér. Þetta verður án 
efa mjög gefandi um leið og átak-
anlegt og erfitt, en ég hef heyrt að 
Palestínubúar séu ótrúlega opnir, 
skemmtilegir og léttlyndir, miðað 
við þær aðstæður sem þeir lifa við, 
en trúlega er það eina leiðin til að 
komast í gegnum þær,“ segir Gunn-
laugur sem í gærmorgun hélt utan 
í félagi við Sólveigu Ólafsdóttur, 
sviðsstjóra upplýsingasviðs RKÍ, 
og Kristínu Helgu Magnúsdóttur 
sjálfboðaliða, en bæði standa þau 
Gunnlaugur á tvítugu.

„Rauði kross Íslands vinnur með 
Rauða krossi Ítalíu, Frakklands og 
Danmerkur að þessu verkefni sem 
hefur verið í gangi síðan 2002, en 
samtökin halda úti stöðvum í Pal-
estínu þar sem stríðshrjáðum 
börnum er veittur sálrænn stuðn-
ingur. Árlega sendir svo hvert land 
tvo unga sjálfboðaliða á svæðið, 
sem ferðast um og hitta krakka í 
skólum og öðru umhverfi þeirra. 

Markmið ferðarinnar er að kynna 
aðstæður palestínskra barna í 
okkar heimalöndum, opna augu 
landa okkar og auka víðsýni þeirra 
gagnvart stríðandi þjóð.“

Fylgjast má með ferðabloggi 
þeirra Gunnlaugs Braga og Krist-
ínar Helgu á www.palestinufarar.
blog.is.

thordis@frettabladid.is

Augu opnuð og víðsýni 
aukin fyrir þjóð í nauð
Rauði kross Íslands tekur þátt í samstarfsverkefni franskra, ítalskra og danskra systurfélaga sinna með 
því að veita stríðshrjáðum börnum í Palestínu sálrænan stuðning, en þangað héldu tvö ungmenni í gær.

Gunnlaugur Bragi Björnsson hefur starfað með Rauða krossi Íslands síðan 2005. 
Hann vonast til að geta farið aftur utan til Palestínu og lagt ungmennum þar lið í 
framtíðinni, sem og öðrum þjóðum sem eiga um sárt að binda. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GRÆNIR DAGAR  Norræna hússins og Gaia, félags 

nemenda í umhverfis- og auðlindafræði, verða haldnir 

2. til 6. mars. Á Grænum dögum verður meðal annars 

boðið upp á málþing, fatamarkað og kvikmyndasýningu. 

Námskeið byggt á reynslusögum 
mæðra hefst í Kramhúsinu.

Leikkonan og leikstjórinn 
Charlotte Böving er að fara af stað 
með námskeið í Kramhúsinu sem 
er ætlað mæðrum í fæðingarorlofi 
og ungbörnum þeirra. Þar verður 
megináhersla lögð á að þátttak-
endur næri sálina með sköpun og 
hreyfingu. Á námskeiðinu verður 
unnið með reynslusögur þátttak-
enda og annarra af móðurhlut-
verkinu í bland við hreyfingu. 

„Hugmyndin byggir á leikritinu 
Mamma mamma sem ég leikstýrði 
í Hafnarfjarðarleikhúsinu en það 
var byggt á reynslusögum leikar-

anna og viðtölum við konur. Þá er 
ég sjálf tiltölulega nýbökuð tví-
buramamma og finn hversu auð-
velt er að einangrast í fæðingar-
orlofi og hversu mikilvægt er að 
næra sjálfa sig og fá tækifæri til 
að skapa.“ 

Að sögn Charlotte er markmiðið 
með námskeiðinu ekki endilega að 
búa til leikrit þó að það sé ekki úti-
lokað. „Við erum umfram allt að 
opna á gleðina og virkja sköpun-
arkraftinn með börnin okkur við 
hlið en þau hafa gaman af því að 
fylgjast með og róast þegar móð-
irin nærir sjálfa sig. Námskeiðið, 
sem stendur í fjórar vikur, hefst 
mánudaginn 9. mars.        - ve

Skapandi mæður

Charlotte segir mikilvægt að mæður fái tækifæri til að næra sálina og skapa. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Velkomin í 
Skrúfudagur Tækniskólans er í dag, laugardaginn 28. 

febrúar, frá kl. 12 – 16. Komdu í heimsókn og taktu þátt 

í skemmtilegri dagskrá og kynntu þér um leið það nám 

sem er í boði. Þú gætir unnið útsýnisflug, tíma í flug- 

hermi eða námskeið.

• Flugskólinn.

• Véltækniskólinn.

• Skipstjórnarskólinn.

• Endurmenntunarskólinn.

• Stálsmiðjan Framtak.

• Slysavarnaskóli sjómanna.

• Barkasuða Guðmundar. 

• Scubaiceland köfunarskóli.

• Opnar vinnustöðvar í Vélasölum.

• Siglingahermir.

• Vélahermir. 

• Kökuhlaðborð.

• Leiðsögn um húsið.

• Opið í flughermi.

• Siglingastofnun.

• Félag skipstjórnarmanna.

• Kælismiðjan Frost.

• Eimskip.

• Fjórhjólaævintýri.

• Danfoss.

• Antlantsolía.

• Kafbátur.

Dagskrá á Háteigsvegi (Sjómannaskólahúsinu)
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„Þetta er einn liður í því að nálg-
ast almenna félagsmenn sem hafa 
ekki nýtt sér þjónustu Fáks til 
þessa,“ segir Jón Finnur Hansson, 
framkvæmdastjóri Hestamanna-
félagsins Fáks í Reykjavík, sem 
hefur tekið upp á þeirri nýjung í 
vetur að bjóða upp á ókeypis reið-
kennslu á miðvikudagskvöldum 
fyrir félagsmenn sína.

„Þegar við fórum að skoða hverj-
ir það eru sem sækja reiðnámskeið 
og nýta Reiðhöllina komumst við 
að því að það er yfirleitt fólk fjöru-
tíu ára og yngra. „Til að koma til 
móts við þann hóp sem þorir ekki, 
eða er ekki vanur því að vera með 
reiðkennara ákváðum við að bjóða 
upp á fría reiðkennslu. 

Fyrirkomulagið verður þannig 
að reiðkennarinn verður í Reið-
höllinni öll miðvikudagskvöld á 
milli klukkan átta og tíu fram að 
páskum. Félagsmenn í Fáki geta þá 
fengið aðstoð í reiðkennslu og upp-
lýsingar um allt sem þeim liggur á 
hjarta og viðkemur hestum.

„Með þessu erum við líka að 
koma fólki á bragðið og fá það til 
að fara á reiðnámskeið,“ segir Jón 
Finnur og telur að hestamennskan 
verði ánægjulegri eftir því sem 
fólk læri meira. 

Fákur stendur fyrir reiðkennsl-
unni í samstarfi við reiðkennara 
og reynslumikla knapa á svæð-
inu. „Reiðkennararnir eru mjög 
jákvæðir enda sjá þeir einnig tæki-
færi til að mynda tengsl við ákveð-
inn hóp sem ekki hefur sótt til 
þeirra áður,“ segir Jón Finnur sem 
telur mun meira líf vera á Fáks-
svæðinu í Víðidal í ár en í fyrra
.„Það er almennt mjög jákvæður 
andi hjá fólki í hestamennskunni 
og mikið riðið út.“

solveig@frettabladid.is

Koma fólki á bragðið
Fjölmargir hestamenn í Hestamannafélaginu Fáki hafa lagt leið sína í Reiðhöllina í Víðidal á miðviku-
dagskvöldum þar sem boðið er upp á að fá aðstoð reiðkennara endurgjaldslaust.

Jón Finnur Hansson, framkvæmdastjóri Hestamannafélagsins Fáks, segir mikið líf í 
hestamennskunni og að jákvæður andi ríki hjá hestamönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mímir-símenntun býður upp á 
námsleiðina „Aftur í nám“ fyrir 
fólk með lesblindu.

Aftur í nám kallast 95 klukku-
stunda námsleið hjá Mími-símennt-
un fyrir fólk með lestrar- og skrift-
arörðugleika. „Aftur í nám tekur 
yfir níu vikna tímabil og hefst 
næsta námskeið 7. apríl næstkom-
andi,“ segir Jóna Margrét Ólafs-
dóttir, félagsráðgjafi og verkefna-
stjóri hjá Mími-símenntun. „Námið 
felst í sjálfsstyrkingu, einkatímum 
í lesþjálfun, íslenskunámi og tölvu-
notkun,“ segir hún en að loknu 
námi er markmiðið að nemendur 
hafi yfir að ráða aðferðum til að 
vinna bug á lesblindu sinni. Jóna 
Margrét segir það þó ráðast af því 
að fólk nýti aðferðirnar áfram til 
þjálfunar. 

„Í náminu eru notaðar óhefð-
bundnar aðferðir sem byggja meðal 

annars á þrívíddarskynjun, en ein-
staklingar með lesblindu hugsa 
jafnan á myndrænni hátt en aðrir,“ 
segir Jóna Margrét og bætir við að 
algengt sé að fólk hafi ekki fengið 
greiningu á lesblindu sinni og eigi 
því stundum slæmar minningar úr 
skóla. Það geti því reynst erfitt að 
stíga fyrstu skrefin og fara aftur í 
nám. Hún segir starfsmenn Mímis 
hafa mikla reynslu af því að taka á 
móti fólki sem glími við erfiðar til-
finningar tengdar námi.

Alls hafa á þriðja hundrað full-
orðinna einstaklinga lokið nám-
inu. Breidd nemendahópsins er 
mikil en þeir eru á aldrinum 18 
til 67 ára, jafnt karlar sem konur. 
„Þátttakendur í Aftur í nám hafa 
verið mjög ánægðir með námið og 
sumir telja það jafnvel hafa breytt 
lífi sínu,“ segir Jóna Margrét og 
bætir við að flestir hafi ákveðið að 
fara í frekara nám eftir að náminu 
hjá Mími lauk.  - sg

Nám fyrir lesblinda

Jóna Margrét Ólafsdóttir, félagsráðgjafi og verkefnastjóri hjá Mími-símenntun, segir 
námskeiðin „Aftur í nám“ vera góða leið fyrir lesblinda til að setjast aftur á skóla-
bekk. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

heimsókn

www.tskoli.is

• Upplýsingatækniskólinn.

• Margmiðlunarskólinn.

• Upplýsinga- og fjölmiðlagreinar.

• Tískublöð.

• Motion capture verkefni nemenda.

• Tölvubraut.

• Ómar Guðjóns spilar á gítar.

• Kaffi.

• CCP Games (EVE Online) - hvernig getur þú lært að
 verða tölvuleikjafrömuður.

• Opnar vinnustöðvar um allan skóla.

• Opnar vinnustofur í teikningu og hönnun.

• Verkstæði og verkefni nemenda í gull-  og silfursmíði.

• Kökuhlaðborð.

• Verðlaunaafhending og sýning á myndum í  
 ljósmyndasamkeppni.

• Skartgripagerð.

• Nemendur í Fjölmenningarskólanum kynna
 heimalönd sín.

• Opið ljósmyndastúdíó.

• Hársnyrtiskólinn.

• Fjölmenningarskólinn.

• Byggingatækniskólinn.

• Raftækniskólinn.

• Tæknimenntaskólinn.

• Endurmenntunarskólinn.

• Kynning frá HÍ og HR.

• Sýning á lampagítarmagnara sem smíðaður 
 var í skólanum.

• Orkuherbergi með áherslu á lýsingarhönnun.

• Ratleikur.

Dagskrá á Skólavörðuholti (gamla Iðnskólanum í Reykjavík) Dagskrá í Tölvuhúsi Tækniskólans (Vörðuskóli)
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SKRAUTSPÖNG  getur fullkomnað útlitið þegar eitt-

hvað mikið stendur til. Þessi leðurspöng er frá gbeta 

og fæst fyrir 8.000 krónur í Krista/Quest í Kringlunni.

Bergþór Bjarnason flutti til Par-
ísar fyrir fjórtán árum og hefur 
meirihluta þess tíma starfað sem 
sölumaður nokkurra vel þekktra 
tískuverslana. Hann hefur miðlað 
af reynslu sinni úr háborg tísk-
unnar til lesenda Fréttablaðsins í 
fjögur ár með vikulegum pistlum 
um tísku. 

„Það var nú í síðustu kreppu 
sem ég ákvað að fara til Parísar 
enda var þá ekki margt í spilunum 
á Íslandi og mig langaði að prófa 
eitthvað nýtt,“ segir Bergþór sem í 
dag vinnur sem sölumaður hjá Val-
entino en áður hefur hann unnið 
hjá Yves Saint Laurent og Chanel.

Helstu þekkingu sína á tísku 
hefur Bergþór úr umhverfi sínu. 
„Ég er ekkert menntaður á tísku-
sviðinu. Ég er með BA í íslensku og 
diplómu úr hagnýtri fjölmiðlun og 
það er líklega eins langt frá tísk-
unni og mögulegt er,“ segir hann 
og bætir við hlæjandi að hann hafi 
í raun aldrei haft mikinn áhuga á 
tísku. „Ég var reyndar að vinna 
í tískubúð í Reykjavík á háskóla-
árunum en það var nú bara til að 
borga leiguna,“ segir Bergþór sem 
bjó þó að þeirri reynslu þegar hann 
kom til Parísar og var að leita sér 
að vinnu. „Í rauninni hefur tísk-
unni verið þröngvað upp á mig,“ 
segir hann hlæjandi.

„Það sem mér finnst skemmti-
legt við tískuna er að skoða sög-
una á bak við hana. Hér í landi er 
tískan mjög mikilvæg og miklu 
fremur listgrein en framleiðsla. 
Því er gaman að rekja sögu ein-
hvers stíls, persónu eða flíkur,“ 
segir Bergþór og nefnir til að 
mynda rykfrakkann eða „trench 
coat“ sem á uppruna sinn að rekja 
til skotgrafanna í fyrri heimsstyrj-
öldinni. 

Inntur eftir vor- og sumartísk-
unni segir Bergþór: „Það verður 
áfram, eins og hefur verið, nokk-
urt afturhvarf til fortíðar enda 
held ég að á krepputímum verði 
það enn meira áberandi að leitað 
sé leiða út úr vandanum með því að 
horfa til baka,“ segir Bergþór og 
bætir við að með harðnandi efna-
hagslífi verði tískan einnig mikið 
praktískari. „Fantasían er á sýn-
ingarpöllunum en í búðunum eru 
einfaldari föt til að tryggja sölu,“ 
útskýrir hann. En hvaða litir verða 
á fötum í vor og sumar? „Hvítt 
og ljóst verður áberandi. Einnig 
mynstur og jafnvel sterkur plómu-
litur litur í bland við föla pastelliti. 
Svo verður mikið meira af sterkum 
litum í herratískunni en oft áður,“ 
segir Bergþór sem er síður en svo 
útbrunninn þrátt fyrir ötul pistla-

skrif síðustu ár.
„Stundum líður mér reynd-

ar eins og ég viti ekkert hvað 
ég ætla að skrifa um næst. 
En á öðrum tímum hef ég 
óteljandi hugmyndir,“ 
segir Bergþór sem 
fær innblástur úr 
umhverfinu en 
hann er dug-
legur að líta 
í  k r i ng-
um sig og 
safna áhuga-
verðum 
greinum úr 
blöðum.

Bergþór segist 
hafa fengið mun meiri 
viðbrögð við pistlum 
sínum en hann hefði 
getað ímyndað sér. 
„Sumir þakka fyrir 
eða eru að spyrja út í 
eitthvað. Ég hef jafn-
vel lent í því að fólk 
sendir mér póst til að 
spyrja hvar það eigi 
að versla í París,“ 
segir Bergþór glett-
inn.

solveig@frettabladid.is

Hafði ekki áhuga á tísku
Bergþór Bjarnason, sem býr og starfar í París, hefur skrifað tískupistla í Fréttablaðið í fjögur ár. Hann 
segir að áfram muni ríkja afturhvarf til fortíðar í vor- og sumartískunni.

Hvítir og ljósir litir 
verða áberandi 
í vor og sumar. 
Á vor- og 
sumarsýningu 
Elie Saab var 
nokkuð um 
hvíta kjóla á 
borð við þennan.

Bergþór Bjarnason býr í París og starfar sem sölumaður hjá Valentino. Hann hefur 
skrifað vikulega tískupistla í Fréttablaðið í fjögur ár.

For-
tíðarþrá 
hefur verið 
áberandi á 
tískupöll-
um síðustu 
mánuði 

og verður 
áfram 

að mati 
Bergþórs. Hér 
er fyrirsæta í 
kjól úr vor- og 
sumarlínu 
Jeans Pauls 
Gaultier.

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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Þjóðgarðsvörður á Kirkjubæjarklaustri

Önnur verkefni þjóðgarðsvarðar eru: 

• Umsjón með landvörslu og yfirstjórn landvarða.
• Að aðstoða svæðisráð við gerð tillögu að 

verndaráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði.
• Að koma verndaráætlun þjóðgarðsins til 

framkvæmda innan þess fjárhagsramma sem
viðkomandi rekstrarsvæði er ætlaður hverju sinni.

• Að hafa eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum 
laga og reglugerðar um
Vatnajökulsþjóðgarð og að ákvæði verndaráætlunar 
fyrir þjóðgarðinn séu virt.

• Fræðsla um náttúruvernd á sínu rekstrarsvæði og 
um Vatnajökulsþjóðgarð.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu 
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við 
val á umsækjendum:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem
nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur

• Mikil þekking á umhverfismálum og náttúruvernd.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum

• Reynsla eða þekking á fræðslu til mismunandi hópa
• Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari 

tungumálakunnátta er kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:
• Tekur ákvarðanir og fylgir þeim eftir.
• Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Er skipulagður og með ríka þjónustulund.
• Sýnir lipurð í mannlegum samskiptum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar eru hvött 
til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf 1. maí 2009.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Klappastíg 25-27, 101 
Reykjavík, eigi síðar en 16. mars nk.

Upplýsingar um starfið veita Elín Heiða Valsdóttir,  formaður 
svæðisráðs Vestursvæðis, elinhv@simnet.is og 
Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,  
thordur@vatnajokulsthjodgardur.is  eða í síma 575 8400.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf þjóðgarðsvarðar á Kirkjubæjarklaustri laust til umsóknar.  
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem tók fyrr á þessu ári við rekstri landsvæða sem ná 
alls yfir u.þ.b. 12.000 km2  og tilheyra Vatnajökulsþjóðgarði.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, 
Suðursvæði og Vestursvæði. Starf þjóðgarðsvarðar á Kirkjubæjarklaustri tilheyrir Vestursvæði.

Á öllum rekstrarsvæðum starfa svæðisráð sem eru þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til ráðgjafar 
um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði.  Svæðisráðin gera tillögu um ráðningu þjóðgarðsvarðar. 
Næsti yfirmaður þjóðgarðsvarðar er framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs.

Þjóðgarðsvörður annast daglegan rekstur og stjórn Vestursvæðis í samráði við framkvæmdastjóra og ræður 
starfsfólk á sínu svæði.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið atvinna@N1.is fyrir 13. mars næstkomandi.

STÖÐVARSTJÓRI
N1 ÍSAFIRÐI

Hæfniskröfur:

Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
 Rekstrarþekking
 Almenn tölvukunnátta
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Leiðtogahæfni og samskiptalipurð
 Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur 
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál
 Innkaup og samskipti við birgja
 Birgðastýring og kostnaðareftirlit
 Önnur verkefni á stöðinni

N1 óskar eftir að ráða stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun 
þjónustustöðvar N1 á Ísafirði.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 
110 Reykjavík, sími 530 4200

Vanur kranastjóri óskast á Demag AC kranabíl 
sem verður í notkun á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknum skal skila um heimasíðu ÍAV,merkt 
kranastjóri.

Umsóknum skal skila fyrir 7. mars n.k. 
Upplýsingar veitir Stefán B. Guðjónsson í síma 
660-8127.
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Hjá Félagsþjónustu 
Kópavogs er 
lögð áhersla á 
fagleg vinnubrögð 
og jákvæðni í 
samskiptum.  
Leitast er við að 
styðja starfsmenn 
í starfi, m.a. 
með símenntun 
og þátttöku í 
námskeiðum og 
annarri fræðslu.

www.kopavogur.is 

Félagsþjónusta
Kópavogs

Lögfræðingur
Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar 50% starf lögfræðings 
Félagsþjónustu Kópavogs. 

Megin verkefni eru ma:
• Yfirlestur greinargerða starfsmanna í barnaverndarmálum
• Er ritari félagsmálaráðs og gerir sem slíkur drög að bókunum og úrskurðum
• Undirbýr mál frá félagsmálaráði til bæjarlögmanns eða þess lögmanns sem 

annast fyrirsvar og kröfugerð í málum fyrir dómstólum 
• Annast umsagnir um lagafrumvörp  
• Annast leiðsögn til starfsmanna sem varða lagalega ígrundun
• Annast ákvarðanatöku varðandi beiðnir um aðgang að gögnum
• Annast gerð vinnu- og verklagsreglna í öllum deildum Félagsþjónustunnar
 í samvinnu við viðkomandi deildarstjóra 
• Annast um ráðgjöf til starfsmanna í gerð ýmissa verklagsreglna um þjónustu
• Svarar opinberum bréfum er varða löggjöf og reglugerðir

Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættispróf í lögfræði eða masterspróf í lögfræði
Mikilvægt er að umsækjandi hafi reynslu og haldgóða þekkingu á
opinberri stjórnsýslu og sérstaklega á meðferð barnaverndarmála  
Lögfræðingur þarf að búa yfir sjálfstæði, frumkvæði,skipulögðum vinnubrögðum 
og góðri færni í ritun íslensku

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Aðalsteinn Sigfússon, 
félagsmálastjóri 
(adalsteinn@kopavogur.is) 
og Hildur Jakobína Gísladóttir 
(hildurjg@kopavogur.is)  
Umsóknir um starfið 
skulu berast 
Félagsþjónustu Kópavogs,  
Fannborg 4, 200 Kópavogi, 
fyrir 2.mars. n.k.  

verslunarstjóra, á milli 09:00 og 16:00 

Prjónakona



Annata hf. þróar viðamiklar hugbúnaðarlausnir sem notaðar eru af fyrirtækjum um allan heim. 
Stöðug eftirspurn og auknar kröfur markaðarins um nýja virkni og stuðning við viðskiptavini á 
ólíkum markaðssvæðum gerir okkur kleift að bæta við okkur forriturum og styrkja hópinn okkar.

Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingum sem hafa áhuga á því að verða hluti af þróunarhóp 
Annata.  Óskað er eftir tölvunar-, verk- eða kerfisfræðingum og við hvetjum sérstaklega þá sem 
eru nýútskrifaðir (eða við það að útskrifast) að sækja um. Leitað er að einstaklingum með metnað 
fyrir hönnun og smíði hugbúnaðar, sem eiga auðvelt með að tileinka sér tækninýjungar. Við 
leitum að einstaklingum sem gera kröfur til síns sjálfs og hafa vilja til að vaxa í starfi. Lausnir 
okkar eru   skrifaðar í Microsoft Dynamics AX og Microsoft Visual Studio þar sem notast er við 
hlutbundin forritunarmál eins og X++ og C#. Áhersla er lögð á metnað, gæði, gott vinnuumhverfi 
og góðan starfsanda.

Lausnir okkar eru gæðavottaðar undir ”Certified for Microsoft Dynamics”.

Áhugasamir sendi umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu á netfangið 
johann@annata.is. Nánari upplýsingar veitir Jóhann Jónsson í sama netfangi. Fullum trúnaði heitið.

Annata veitir þjónustu til viðskiptavina hér á landi og í fjölmörgum löndum utan Íslands. Skrifstofur okkar eru á Íslandi, 
Bretlandseyjum, Svíþjóð og Danmörku og eru starfsmenn ríflega 60 talsins. Við störfum náið með samstarfsaðilum víða um 
Evrópu, í Bandaríkjunum, Mið-Austurlöndum, Suður-Afríku, Suður-Ameríku og Ástralíu. Starfsumhverfið er óþvingað og   
afslappað. Umbunin er fyllilega í takt við framlag og mjög samkeppnishæf. Mikil áhersla er lögð á þjálfun starfsmanna og 
faglegur aðbúnaður er fyrsta flokks. Þótt vinnan sé tekin alvarlega, skemmtum við okkur reglulega og starfsmannafélagið er 
mjög virkt.

 www.annata.is 

Komdu
í lið með
okkur

Hugbúnaður | Ráðgjöf
Mörkinni 4  108 Reykjavík  Sími 412 1000  Fax 568 4201

Ísland | Bretland | Svíþjóð | Danmörk

Forritarar í vöruþróun á Microsoft 
Dynamics AX viðskiptalausnum

www.alcoa.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í véla- eða 

rafmagnsgreinum.
• Vélfræðimenntun er æskileg.
• Krafist er minnst fimm ára starfsreynslu.

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Alcoa Fjarðaál leitar að viðhaldssérfræðingi í áreiðanleikateymi álversins við 
Reyðarfjörð. Starfið felst meðal annars í umsjón með bilanagreiningum, 
sérhæfingu í ákveðnum kerfum álversins og sértækum verkefnum. Hluti af 
starfinu er að sinna útkallsþjónustu vegna bilanagreiningar.

Ef þú hefur áhuga á þessu starfi hafðu þá samband við Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á 

netfangið tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

Viðhaldssérfræðingur í áreiðanleikateymi
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Skólastjóri nýrrar skólastofnunar 
í Dalabyggð

Laust er til umsóknar starf skólastjóra nýrrar skólastofnunar Dala-
byggðar. Ráðið verður formlega í starfi ð frá og með 1. ágúst 2009 
en æskilegt er að nýr skólastjóri geti komið til skipulagsvinnu eigi 
síðar en 1. maí 2009.

Starfssvið:
•  Fagleg forysta skólastofnunarinnar 
•  Skipulag og undirbúningur nýrrar stofnunar
•  Stuðla að framþróun í skólastarfi  
•  Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 
skólastofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Kennaramenntun á grunnskóla -og/eða leikskólastigi er skilyrði. 
•  Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og uppeldis- 
   og kennslufræða æskileg  
•  Reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum skilyrði 
•  Reynsla og þekking á rekstri tónlistarskóla æskileg
•  Reynsla af stjórnun og rekstri 
•  Einlægur áhugi á skólastarfi  
•  Sjálfstæði í starfi  og skipuleg vinnubrögð 
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Framangreindum atriðum er ekki raðað eftir mikilvægi. 
Laun samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ vegna/SÍ eða FL.
Samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar Dalabyggðar þann 24. febrúar 
2009 sameinast Grunnskólinn í Búðardal og Grunnskólinn í 
Tjarnarlundi auk Tónlistarskóla Dalasýslu og leikskólans Vinabæjar, 
í nýja skólastofnun sem tekur formlega til starfa þann 1. ágúst 
2009.  Frekari upplýsingar gefur Grímur Atlason, sveitarstjóri í 
síma 430-4700 eða grimur@dalir.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars nk. Umsóknir sendist 
á skrifstofu Dalabyggðar Miðbraut 11, 370 Búðardal eða á 

tölvupósti á grimur@dalir.is. 

HÓTELSTÖRF Í BOÐI 
Starfsfólk óskast á Hótel Höfðabrekku í Mýrdal í vor og 

fram á haust. Um er að ræða störf við matreiðslu, 
herbergjaþrif, veitingasal, eldhús, þvottahús. Húsnæði í boði.  

Áhugasamir sendi umsóknir á hotel@hofdabrekka.is

www.hofdabrekka.is

TRÉSMIÐIR
ÓSKAST

- Sköpun að verki

Ans ehf.
Þverholti 11
105 Reykjavík
Sími: 552 1920
ans@ans.is
www.ans.is

Verkþættir
Ans sem aðalverktaki fyrir 
Miðbæjarhótel (Center hotels) 
leitar eftir smiðum sem 
undirverktakar til þess að taka 
að sér uppsetningu á gipsveg-
gjum og loftum.

Verkið
Verið er að breyta fyrstu fjórum 
hæðum Aðalstrætis 6-8 í hótel sem 
tengjast mun við núverandi Hótel 
Plaza. Um er að ræða 75 herbergi, 
auk eldhúss, morgunverðarsalar og  
annarra rýma samtals um 3500 m2.

Áætluð verklok fyrsta áfanga 
(herbergi tekin í notkun) er 15. maí 
2009.

Áhugasamir aðilar sendi 
fyrirspurn og upplýsingar 
um sig á netfangið 
tilbod@ans.is

Óskum eftir vönum 
bifreiðasmið/réttingamanni.  

Upplýsingar sendist á 
netfangið: rettjoa@rettjoa.is

Stekkjarlundur ehf. óskar eftir að ráða 
í rekstrarstjóra fyrir Hótel Bjarkalund.

Hótel Bjarkalundur er sumarhótel og því um tímabundna 
ráðningu að ræða.

Starfssvið:  Daglegur rekstur Hótelsins, starfsmannahald, 
reikningagerð og uppgjör, samskipti við byrgja ofl .

Hæfniskröfur:  Verslunarpróf eða sambærileg menntun, 
reynsla af rekstri, haldgóð tölvuþekking, reynsla af dk bók-
haldskerfi  æskileg, ásamt góðri íslensku og ensku kunnáttu, 
góð samskiptahæfni, þolinmæði, jákvæðni og hæfni til að 
vinna sjálfstætt.

Ráðningartími er frá 1. maí - 30. september. Nánari upplýs-
ingar veitir framkvæmdastjóri Stekkjarlundar ehf. Mikael í 
s: 618 9990. Umsóknir sendast merktar “Rekstrarstjóri” á 
bjarkalundur@bjarkalundur.is. Umsóknarfrestur er til 
14. mars 2009.

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf
• Gott og öruggt vinnuumhverfi
• Góður starfsandi
• Fullt starf

Ábyrgðarsvið:
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Ráðgjöf, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Rekstrarstjóri óskast á Ísafjörð

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn
út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra,

Húsasmiðjan óskar eftir öflugum rekstrarstjóra á Ísafirði Atvinnuumsóknir berist til starfsmannastjóra, 
Elínar Hlífar Helgadóttur, Holtagörðum við 
Holtaveg,104 Reykjavík 
eða á netfangið elinh@husa.is fyrir 16. mars n.k.
Einnig er hægt að sækja um starfið á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar www.husa.is.



Maintenance management, 
Telemark Springwater

Telemark Springwater is one of the leading producers og 
natural mineralwater and softdrinks in Norway. We are 
located in the beautifull Fyresdal in Telemark county.

We produce private labelled soft drinks and water to 
some of the biggest retailers in both Norway and Swe-
den and contract pack BonAqua Silver for The Coca Cola 
Company in Norway.

Responsibilities:
• Overall responsibility for al technical and mechanical  
  instalations 
• Service and maintanance
• Identifying and implementing time- and costreducing  
  actions bringing cost-per-bottle to a minimum
• Training of shiftleaders and operators
• Reporting to plant manager

Qualifi cations:
• Strong technical, herunder also electro/ pneumatic,  
  knowledge.
• Experience from similar operations
• High working capacity
• Team worker

Start date: asap
Apply to: e.fossheim@tkv.no

We can assist in fi nding appropriate housing for single 
as well as families.

Please visit www.tkv.no for further information of the 
company and surroundings

Telemark Kildevann AS, 3870 Fyresdal, Norway. 
Tel +47 35 06 70 60

Vísir hf óskar eftir 2.Stýrimanni á línuskip 

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 856 5700  Vélavörður óskast 
til afl eysinga 

á Núp BA 69 í a.m.k.  3 vikur.  
Upplýsingar í síma 869 8681 eða sverrir@oddihf.is

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf
• Gott og öruggt vinnuumhverfi
• Góður starfsandi
• Fullt starf

Ábyrgðarsvið:
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Ráðgjöf, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Rekstrarstjóri óskast í Vestmannaeyjum

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn
út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra,

Húsasmiðjan óskar eftir öflugum rekstrarstjóra í Vestmannaeyjum Atvinnuumsóknir berist til starfsmannastjóra, 
Elínar Hlífar Helgadóttur, Holtagörðum við 
Holtaveg,104 Reykjavík 
eða á netfangið elinh@husa.is fyrir 15. mars n.k.
Einnig er hægt að sækja um starfið á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar www.husa.is.
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Ræsting í Borgartúni 12 – 14. EES Útboð.
Í þessu útboði er boðið út 10.218 m2 sem skiptast 
í 312 rými, húsið er 7 hæðir, 2 kjallarar og 3 álmur. 
Í húsinu eru 4 lyftur. Vinnutími verksala skal að öllu 
jöfnu vera frá kl. 8:20 til 16:15 alla virka daga.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000, frá og 
með þriðjudeginum 3. mars 2009, í síma- og upplýs-
ingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Vettvangsskoðun verður fi mmtudaginn 5. mars 2009, 
kl. 15:00.
Opnun tilboða: 23. mars 2009 kl 11:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
 
Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is mru@studlar.is

Sálfræðingur
Staða sálfræðings við meðferðarstöð ríkisins fyrir 
unglinga að Stuðlum er laus til umsóknar.  Um er 
að ræða afl eysingastöðu í eitt ár.

Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga og 
reglugerðar um meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar 
sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðu-
narvanda.

Meðal verkefna sálfræðings er greining og meðferð 
unglinga, gerð og framkvæmd meðferðaráætlana, 
ráðgjöf og stuðningur við foreldra, barnaverndarnef-
ndir og skóla sem og samvinna við ýmsar aðrar stof-
nanir, ráðgjöf og handleiðsla við starfsfólk Stuðla og 
þátttaka í almennri stefnumótun.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sálfræðingafélags 
Íslands og ríkisins.  Umsóknarfrestur er til  15. mars 
2009.  

Umsóknir berist til Stuðla - meðferðarstöðvar ríki-
sins fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík eða í 
tölvupósti á mru@studlar.is á eyðublaði sem fi nna á 
heimasíðu Stuðlar. 

Upplýsingar veitir Sólveig Ásgrímsdóttir forstöðu-
maður netfang: solveig.asgrimsdottir@studlar.is 
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Garðyrkjustjóri 
Mosfellsbæjar

Laus er til umsóknar staða garðyrkjustjóra Mosfellsbæjar

Í Mosfellsbæ er mikil nálægð við náttúru og umhverfi  sem býður upp á 
fjölbreytta möguleika fyrir starf garðyrkjustjóra. Óskað er eftir röskum, 
dugmiklum einstaklingi með brennandi áhuga á garðyrkju og reynslu 
af stjórnun vinnufl okka. Garðyrkjustjóri hefur aðsetur í Þjónustustöð en 
stærsti hluti starfsins fer fram utandyra.

Helstu verkefni
Garðyrkjustjóri hefur umsjón með öllum opnum svæðum, 
skrúðgörðum, stofnanalóðum og skógrækt. Hann stýrir garðyrkjudeild, 
hefur umsjón með hönnun og skipulagningu gróðursvæða og sér um 
útfærslu opinna svæða. Hann tekur einnig þátt í gerð útboðsgagna, 
sér um kostnaðareftirlit á rekstri deildarinnar og hefur eftirlit með 
framkvæmdum verktaka. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun á sviði skrúðgarðyrkju er skilyrði
• Viðbótarmenntun á sviði umhverfi sfræða eða landslagsarkitektúrs  
   er kostur
• Reynsla af garðyrkjustörfum er nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun vinnufl okka er skilyrði
• Góð íslensku- og tölvukunnátta
• Góð samskiptafærni

Umsóknarfrestur er til 17. mars 2009. 

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum skulu 
berast skrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ. Einnig má 
senda umsóknir á netfangið mos@mos.is.

Upplýsingar um starfi ð veitir Sigríður Indriðadóttir mannauðsstjóri í 
síma 525 6700.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags. 

Mosfellsbær hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfi ð.

Mosfellsbær býður upp á hvetjandi starfsumhverfi  og setur sér það markmið 

að vera eftirsóknarverður og aðlaðandi vinnustaður þar sem atvinna og fjölsky-

lduábyrgð fara vel saman. Gildi Mosfellsbæjar eru virðing, jákvæðni, framsækni 

og umhyggja sorpa.is

SORPA bs., Gufunesi, 112 Reykjavík, 
óskar eftir tilboðum í verkið Breiðhella 8–10 

í Hafnarfirði – Endurvinnslustöð SORPU. 

Helstu verkþættir og magntölur 
í verkinu eru eftir farandi:

 Gröftur 1.200 m3

 Fylling 3.400 m3

 Steinsteypa 350 m3

 Lagnir í jörðu, 50-150mm,  820 m
 Skurðir fyrir ídráttarrör og strengi 900 m
 Rafstrengir 1.200 m
 Töflu- og tengiskápar 4 stk.
 Lampar 22 stk.
 Malbikuð plön 8.800 m2

 Hellulögn 100 m2

 Handrið  360 m
 Girðingar 430 m

Útboðsgögn fást afhent á bílavog SORPU, 
Gufunesi, frá og með 2. mars 2009 gegn 

15.000,- króna óafturkræfu gjaldi. 

Opnun verður 24. mars 2009, 
kl. 11:00 á skrifstofu Sorpu bs. í Gufunesi. 

Verktaki skal skila verkinu eigi síðar 
en 12. nóvember 2009.

Húsfélög
Námskeið í undirbúningi 

viðhaldsframkvæmda
Verksýn ehf. býður forsvarsmönnum húsfélaga til nám-
skeiðs í undirbúningi viðhaldsframkvæmda. Á námskeið-
inu verður farið yfi r það ferli sem þarf að setja í gang 
þegar ráðist er í viðhaldsframkvæmdir á fjölbýlishúsum. 
Námskeiðið verður haldið í húsakynnum Verksýnar ehf. 
að Síðumúla 1, Reykjavík. Námskeiðið er opið öllum 
stjórnarmönnum húsfélaga, þeim að kostnaðarlausu.

Áhugasamir geta skráð sig á námskeiðið með því að 
senda tölvupóst á verksyn@verksyn.is eða með því að 
hringja í síma 517 6300.

Verksýn ehf. er ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfi r sig í 
viðhaldi á fasteignum. Fyrirtækið var stofnað í upphafi  
árs 2006 og hefur sinnt fjölda verkefna fyrir einstaklinga 
og húsfélög. Hjá fyrirtækinu starfa sérfræðingar með 
áratugareynslu í mannvirkjagerð og viðhaldi fasteigna.

Verksýn ehf.
Síðumúla 1
108 Reykjavík
www.verksyn.is

Forstjóri Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti forstjóra Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins.

Undir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins heyra 
m.a. fimmtán heilsugæslustöðvar í Reykjavík, Sel-
tjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ 
og Hafnarfirði.

Forstjóri ber ábyrgð á að Heilsugæsla höfuðborgar-
svæðisins starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrir-
mæli og erindisbréf sem heilbrigðisráðherra setur. 
Forstjóri ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem stofnunin 
veitir, að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í 
samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á 
árangursríkan hátt. Forstjóri ræður aðra starfsmenn 
stofnunarinnar. 

Forstjóri skal hafa háskólamenntun og/eða reynslu 
af rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi. 
Hann skal einnig hafa víðtæka þekkingu og reynslu 
á sviði heilbrigðisþjónustu. Gerð er krafa um góða 
samskipta- og leiðtogahæfileika. 

Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til fimm ára 
frá 1. maí 2009. Um kjör forstjóra fer skv. ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð.  
Konur, jafnt sem karlar, eru hvött til að sækja um 
embættið.

Upplýsingar um starfið veita 
Berglind Ásgeirsdóttir, ráðuneytisstjóri 
(berglind.asgeirsdottir@hbr.stjr.is) og 
Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofustjóri 
(sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.is) 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, 
Vegmúla 3, 150 Reykjavík eða á 
postur@hbr.stjr.is eigi síðar en 16. mars 2009. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um skipun liggur fyrir. 

HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ
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Auglýsing um skipulag í Kópavogi
Skipulags- og umhverfi ssvið 

Deiliskipulag Kársnesbrautar 106
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að deiliskipulagi Kársnesbrautar 106. Í 
tillögunni felst að í stað verslunarrýmis er þremur íbúðum komið fyrir á 1. hæð og 7 íbúðum á  2. hæð í suðurenda 
hússins í stað skrifstofu. Gert er ráð fyrir geymslum fyrir íbúðirnar í kjallara í suðurenda hússins. Engar breytingar eru 
gerðar á útliti hússins. Grunnfl ötur og heildarfl ötur hússins er óbreyttur. Reiknað er með 1 stæði per 50m2 í atvinnu-
húsnæði eða alls 28 stæðum. Íbúðum fylgir 10 stæði. Nýtingarhlutfall er óbreytt. Tillagan er sett fram á uppdrætti í 
mkv. 1:1000 dags. 12. febrúar 2009. Nánar vísast til kynningargagna.

Breyting á deiliskipulagi Kópavogstúns, Kópavogsbrún 1.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi Kópavogsbrúnar 
1. Í tillögunni felst fjölgun íbúða úr 4 í 6. Grunnfl ötur hússins stækkar úr 282 m² í um 320 m² og heildarbyggingar-
magn eykst úr 564m² í um 640m². Byggingareitur stækkar til austurs, suðurs og vesturs. Bílakjallari stækkar og fjölgar 
bílastæðum í kjallara og á lóð úr 8 í 12. Nýtingarhlutfall breytist úr 0.60 í 0.66. Hámarkshæð húss er óbreytt. Tillagan 
er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 14. febrúar 2009. Nánar vísast til kynningargagna.

Breyting á deiliskipulagi Smiðjuvegar 68 - 72.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi Smiðjuvegar nr. 
68 til 72 Í tillögunni felst að sótt er um breytingu á nýtingu þriðju hæðar hússins (húsanna) að Smiðjuvegi 68 til 72 
á þann veg að í stað verslunar og þjónustuhúsnæðis komi gistiheimili/ hótel. Breytingin tekur eingöngu til notkunar 
húsnæðisins og hefur ekki áhrif á útlit eða umfang byggingar né skipulag lóðar og bílastæða. Tillagan er sett fram á 
uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 28. janúar 2009. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fi mmtu-
daga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00 frá 3. mars 2009 til 31. mars  2009. Einnig má sjá tillögunar á heimasíðu 
bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skrifl ega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 
15:00 þriðjudaginn 21. apríl 2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs 
á auglýstum tillögum að deiliskipulagi og breyttu aðalskipulagi.

Kópavogsbær

Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst 
afgreiðsla bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögum:

Arnarnesvegur, deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar sam-
þykkt þann 24. febrúar 2009 tillögu að deiliskipulagi Arnarnesvegar. Athugasemdir bárust og hefur þeim aðilum sem 
sendu inn athugasemdir verið send umsögn skipulagsnefndar og greinargerð með endanlegri áætlun. Málsmeðferð 
var skv. 1. mgr. 26 . gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind 
lög mæla fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu 
til úrskurðarnefndar með kæru sbr. 8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda.

Kópavogstún 2-4, breytt deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar 
samþykkt þann 27. janúar 2009 tillögu að breyttu deiliskipulagi við Kópavogstún 2-4. Athugasemdir bárust og hefur 
þeim aðilum sem sendu inn athugasemdir verið send umsögn skipulagsnefndar. Málsmeðferð var skv. 1. mgr. 26 . 
gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. 
Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar 
með kæru sbr. 8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar 
um samþykkt deiliskipulagsins, sjá B- deild Stjórnartíðinda þann 27. febrúar 2009.

Vatnsendahlíð – Þing, deiliskipulag. 
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar 
samþykkt þann 14. október 2008 tillögu að deiliskipulagi í Vatnsendahlíð – Þingum. Málsmeðferð var skv. 1. mgr. 26. 
gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Ekki voru talin koma fram atriði í athugasemdum og ábendinum sem 
fram komu á auglýsingartíma skipulagstillögunnar sem gáfu tilefni til breytinga á henni í grundvallaratriðum. Með 
breytingunni fylgdi umhverfi sskýrsla dags. í júlí 2008 og greinargerð með endanlegri áætlun. Uppdrættir hafa hlotið 
þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er 
heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar með kæru sbr. 8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Kæru-
frestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins, sjá B- deild Stjórnartíðinda þann 27. 
febrúar 2009.

Í samræmi við 3. mgr. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst 
afgreiðsla bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi aðalskipulagi:

Dalvegur 24. Breytt aðalskipulag. 
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar 
samþykkt þann 24. febrúar 2009 tillögu að breyttu aðalskipulagi við Dalveg 24. Málsmeðferð var skv. 18. gr. Skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Ekki voru talin koma fram atriði í athugasemdum og ábendinum sem fram komu 
á auglýsingartíma skipulagstillögunnar sem gáfu tilefni til breytinga á henni.
Gögnin um breytingu á aðalskipulagi  hafa verið send Skipulagsstofnun  til yfi rferðar. Auglýsingin um gildistöku 
aðalskipulagsins mun birtast í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfi rferð Skipulagsstofnunar og staðfestingu umhverf-
isráðherra.

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar skipulagsáætlanir er hægt að nálgast á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fann-
borg 6, 200 Kópavogi milli kl. 8:30 og 16:00 mánudaga til fi mmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00.

Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Frá Orlofsnefnd húsmæðra
 í Reykjavík

KYNNINGARFUNDUR Á FERÐUM SUMARSINS

 verður haldinn í Víkingasal Hótels Loftleiða 
þriðjudaginn 3. mars nk. kl. 20:00

Orlofsferðir sumarið 2009

Austurland og Vestfi rðir  19.-22. júní
Snæfellsnes 17.- 18. júlí
Suðurland 4.- 7. sept.

Prag-Dresden-Berlín 14. - 21.maí
Toskana-Flórens-Elba 30. maí - 6. júní

Alparnir  23. - 30.júní

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo: 

“Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 
forstöðu án launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 

að sækja um orlof”.

Stjórnin

Nýr leikskóli við Aðalþing í Kópavogi óskar eftir 
leikskólakennurum eða öðru starfsfólki sem 
hefur brennandi áhuga á skapandi og gefandi 
starfi með börnum. Umsóknir sendist á 
netfangið sigalda@sigalda.is fyrir 15. mars nk. 
Um er að ræða reyklausan vinnustað. Allar 
frekari upplýsingar um starfið í leikskólanum er 
að finna á www.sigalda.is

Störf
í nýjum 
leikskóla

Kjarvalsstofa í París er íbúð með aðgengi að 

vinnuaðstöðu, sem ætluð er til dvalar fyrir 

íslenska listamenn.  Stofan er í eigu Reykjavíkur-

borgar, menntamálaráðuneytisins og Seðlabanka 

Íslands og er staðsett í miðborg Parísar, skammt 

frá Notre Dame dómkirkjunni. 

Þeir sem í stofunni dvelja greiða dvalargjöld sem 

ákveðin eru af stjórn Cité Internationale des 

Arts er rekur stofuna og miðast við kostnað af 

rekstri hennar. Á árinu 2009 verða þau 350 evrur 

á mánuði fyrir einstakling en 445 evrur á mán-

uði fyrir tvo. Úthlutun er lágmark tveir mánuðir 

í senn en vegna fjölda umsókna undanfarin 

ár hefur dvalartími að jafnaði verið 2 mánuðir. 

Dvalargestir skuldbinda sig til að hlíta reglum Cité 

Internationale des Arts varðandi afnot af húsnæði 

og vinnuaðstöðu, þ.á m. er ætlast til að þeir nýti 

stofuna allan úthlutunartíma sinn. 

Auglýst er eftir umsóknum um afnot Kjarvalsstofu 

tímabilið 1.8.2009 til 31.7.2010. Umsóknareyðu-

blöð má fi nna á www.reykjavik.is/menningog-

ferdamal. Einnig má nálgast umsóknareyðublöð, 

ásamt reglum um afnot af Kjarvalsstofu, í upp-

lýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. Umsóknir 

skulu stílaðar á stjórnarnefnd Kjarvalsstofu, 

Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar, 

Ingólfsnausti, Vesturgötu 1, 101 Reykjavík.   

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi miðvikudag-

inn 1. apríl 2009. 

Stjórnarnefnd Kjarvalsstofu 

KJARVALSSTOFA Í PARÍS



BMW X5 SPORT. Árgerð 2004, ekinn 
100 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Tilboð 2890 þús stgr

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Vespur frá 229.000 kr. eigum Snjótennur 
á bílana og fjórhjól.

UTV 700 4x4 götuskráður 1.190 þús

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323
www.sportx.is

Porsche Cayenne árg 2005 ek 60.þ,Um-
boðsbíll.Upphitaðstýri-abs hemlar-akst-
urstölva-dráttarkúla+rafmagn-álfelgur-
filmur fjarlægðarskynjarar-fjarstýrðar 
samlæsingar-geislaspilari-glertopplúga-
hiti í sætum-leðuráklæði-hleðslujafn-
ari-hleðslujafnari-kastarar-líknarbelg-
ir-loftkæling -loftpúðafjöðrun-stillan-
leg fjöðrun-minni í sætum-rafdrifin 
framsæti-rafdrifnar.Skoða ýmis skipti. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 s 
588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Vespur
Vorum að fá Ítalskt hannaðar vespur 
á verði sem þekkist ekki lengur kr 
285,000,- 50cc kr. 335,000,- 125cc 
svartar og hvítar. Sjón er sögu ríkari

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

TILBOÐ 2.590 þ.
VOLVO XC70 2.5T 4WD, árg 11/2004, 
ek 102.þ km, Sjsk 210 Hö, Leður, 
Magasín, Dolby Hljómkerfi, Filmur, 
Bakkskynjarar, Loftkæling, Ásett verð 
3.990 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 
5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

MAZDA TRIBUTE LUXURY 4WD. Árg. 
2009, ek. 1þús.km, BENSÍN, Ssk. 
Gott staðgr. verð. Upplýs. 896-9616. 
Rnr.102868.

LAND ROVER DISCOVERY. Árg. 
1999, ek. 195þús.km, BENSÍN, Ssk. 
Gott staðgr. verð. Upplýs. 864-8866. 
Rnr.102929.

LYNX SM RAVE XTRIM 800 PT. Árg. 
2008, ek. 1þús.km, BENSÍN, Ssk. 
Gott staðgr.verð. Upplýs. 896-9616. 
Rnr.102908

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar 
bíla á söluskrá og á staðinn.

www.x4.is

Dodge Magnum SXT, árg 2007, 
ek.27þús.km, sjálfsk, rafmagn, álfelgur, 
ofl. Flottur bíll og mjög góðu verði!! 
Tilboðsverð aðeins 1990 þús.kr!!

(NB215) Ford EXPLORER EDDIE BAUER 
4WD, árg.2004, ek. 90þús.km, sjálfsk, 
rafmagn, leður, bakkskynjarar, loftkæl-
ing, omfl. Ásett verð 2490 þús.kr, Tilboð 
1990þús.kr stgr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

BMW 323ci 4/“00 Ek. 157þ. leður, 18“ 
M6 felgur, filmur, 12“ keila ofl. Flottur 
bíll. Yfir. á láni. afborgun 35þ. S. 866 
6766.

VW Golf GL Variant station. Árg. ‘98 
ek. 114 þús. Einn eigandi. Sk. 3/9/’08 
Nýleg tímareim og reglulegt viðhald. 
Uppl. í s. 892 1570.

Volvo S40 12/2002. ekinn 100 þús. 
Dekurbíll, Toppviðhald. Tilboð óskast. 
S 8645681

Tilboðsverð 195 þúsund
Daewoo Lanos 1,3 árg. ‘01 ek. aðeins 
96 þús. Cd, sk. Ásett verð. 350 þús. 
Tilboð 195 þús. stgr. S. 860 6610.

Plastmódel í miklu úrvali. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 
5870600, www.tomstundahusid.is

Land Cruiser 120GX árg. ‘07 ek. 27 
þús. 46“ dekk. Dana 60 hásingar o.fl. 
Til sýnis á Bílasölu Íslands, Skógarhlíð. 
Uppl. í s. 898 4988.

Citron Berlingo árg. ‘04. Ek. 100 þ. 
Ásettv. 1 millj. Söluv. 600 þ. S. 693 
0422.

BMW 730 1999 ek 196 ny skoðaður 
blár leður lúga sjónvarp Tilboð 990 þús. 
S. 691 4441

Land Cruiser GX ssk. disel. Árg. ‘08 ek. 
15þ.km. 8 manna. Krókur. Áhv. 5,5 
myntkörfulán.V. 6,9. S. 820 0693.

nissan patrol, breyttur 35“. Nýtt hedd 
allur yfirfarinn tilb. 1250þúsund ísl. 
lán frá lýsingu. Uppl. í .s.860 2021 og 
899 2762.

Subaru legacy 2l ‘02 ssk 9600km ný 
tímareim nýskoðaður Verð 790.000 
S:8214995

Frábært eintak!
Econoline 350 Super Duty chataeu árg. 
2000. Ekinn aðeins 84 þús. 4x4, 35“, 
Dana 60 framh, Borg Warner Millikassi 
o.fl. Allt viðhald og smurningar til fyrir-
myndar. Er eins og nýr hvar sem á er 
litið! Verð 3 millj. eða tilboð óskast. S. 
895-8684

Góður bíll á TILBOÐI
Opel Astra 1200 GL Ecotec nýskr 4/2000 
ekinn 99 þ km 5 gíra heilsársdekk sk 09 
góður bill mikið endurnýjaður eyðir ca 
5-7 á 100km verð 586.000- TILBOÐ 
390.000- upplí síma 863-0149

Ofurtilboð á fjarstýrðum GS Bensínbíl 
kr 25,999,- Hagkaup Garðabæ 563 
5000

Íslenskt lán!!!!
Ford Explorer v8 Limited, 6. manna. 
árgerð 2005 ekinn 68.000 Verð. 2.990 
þús áhvílandi 2.730.000 þús. Uppl. í s. 
891 6401.

Chrysler Dodge Neon ‘99 ek. 145 þús. 
V. 109 þús. S. 862 5727.

Toyota Hiace 4x4 disel árg. 1997 ekinn 
160.000km. skráður fyrir 5 manns, 
(hluti flutningsrými afþiljað) hinn hluti 
fluttningsrými með plötu í gólfi og 
klætt upp á miðjar hliðar. Góður og 
heillegur bíll staðgreiðsluverð 650.000. 
upplýs í gsm 8640998. Engin skipti.

Til sölu Plymoth Grand Voager ‘96. 
Þarfnast smá viðgerðar. Verðtilboð. 
Einnig til sölu Ford Econline 350 ‘92. 
Verðtilboð. S: 893 4254

Nissan Xtrail Sport ‘06 ek. 21þ. til 
sölu eða mögul. skipti á ódýrari. S. 
698 4774.

Volvo ‘99, ek.100 þús. Í góðu ástandi, 
ný tímareim, aðeins 2 eig. Skipti mögul. 
á ódýrari. 565 9017 / 844 8764 / 691 
9281

 0-250 þús.

TILBOÐ 240 ÞÚS!
Opel Astra 1,2 árg ‘98 ek.125 þús
.3ja dyra,ný skoðaður 2010,eyðir mjög 
litlu,listaverð 400 þús TILBOÐ 240 þús. 
s.691 9374

Audi a4 1800cc. Árg. ‘95 ek. 212þ. sjálf-
skiptur, filmur. Uppl. Kári 696 5140.

Nýskoðaður 2010 verð 
160 þús.

Suzuki Vitara árg ‘93, ek. 165 þús, 
nýskoðaður 2010, 5 d, dráttarkrókur 
óryðgaður bíll. Lítur vel út, gott eintak. 
Verð 160 þús. S. 691 9374

Huyndai Lantra árg. ‘00 ek. 149.000 
km. sjálfsk. dráttarkrókur, naglad. S. 
820 0878.

Toyota corlla 1,4 ‘94 ek.195þús ssk. 
Sumar/vetra dekk. Ný tímareim, 
skoðaður ‘09. Tilb. óskast —-þús. 
sími:8425671

Toyota Corolla station ‘96 hvítur. 
Vetrardekk, sumardekk á álfelgum, nýr 
rafgeymir, fínn bíll 110 þús. GSM 669 
1004.

Fult að bílum til sölu
Solubilar.4x2.net/ Bílar, jeppar, sendi-
bílar, bátar, rafskutlur. Verð frá 250-9 
millj S. 691 4441

Opel Corsa á 200.þús! OPEL CORSA 
2000, ekinn 108.þ.uppl 895-8454/847-
4577

 250-499 þús.

Vinnubíll Renault Kango árgerð 2000 
ekin 152þús 5 manna vinnubíll. Verð 
390þús. Uppl. í síma 896-2005

Lancer Wagon 4WD árg. ‘99 ek. 170 
þús. 5 gíra. Nýskoðaður án athugas. ný 
tímareim, nýtt púst og nýjar bremsur 
að aftan. Gott lakk og eins og nýr að 
innan. Verð 320 þús. stgr. Uppl. í s. 
868 3030.

Til sölu Yamaha Virago XV1100 ‘95. 
Hjólið er mjög vel með farið og hefur 
fengið góða umhirðu. Verð kr. 500 
þús. Uppl. gefur Gunnar, s: 861-7981, 
gad1@hi.is

Toyota Yaris ‘99 3d 1.0L ek. 137.000 
Til sölu Yaris ‘99 ek. 137.000, 3dyra, 
1.0L Silvurgrár og vel með farinn. Verð 
420.000.- Næsta skoðun 2010. Myndir 
af bílnum á vef Bílalífs. Upplýsingar í 
síma 898-959

Subaro Legacy 4x4, árg, ‘98. Mikið upp-
færður. Uppl. í s. 846 7305.

 500-999 þús.

Aaab 9-5 árg. 2000 ek. 115þ. km. 2,0t 
BENSÍN, ssk. Tilboð 830 þús. S. 565 
5714 & 699 0395.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til söluÞjónusta
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Toyota Corolla 1400 VVT-i 2001 ek. 
136 þús. km. 5 gíra. Nýskoðaður án 
athugas. Ný kúpling og lítur vel út að 
innan og utan. Ásett verð 650 þús. og 
550 þús. stgr. Uppl. í s. 868 3030.

Nissan Primera árg.’02 Vél 2000. ssk. 
leður. Tilboð óskast. S. 894 9226.

 2 milljónir +

Hyundai Tucson 2,7 V6 2007 ek aðeins 
28þkm sjálfskiptur Verð 2600.000,- 
síma 5878888. Bilasala Reykjavikur

Dökkgrár Rav 4 GX til söluÁrgerð 
2006Keyrður um 30 þús kmSjálfskiptur, 
skyggðar rúður, dráttarkúla, gúmmím-
otta í skotti og heilsársdekk.Skoðum 
uppítöku á ódýrari bíl.Upplýsingar gsm. 
8402867 

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Staðgr. 1,0-1,2 millj.
Óska eftir vel með förnum bíll t.d. Yaris, 
Getz, Swift eða svipuðum bíll, beinsk. 
Aðeins lítið ekinn bíll með góðum 
afslátti kemur til greina. S. 849-3584

Óskum eftir bíl í skiptum fyrir vinnu 
iðnaðarmanna. Skoða allt. Uppl. í s. 
770 5451.

‘Oskar eftir ódýrum bíl 30-70 þús má 
þarfnast lagfæringar. skoða allar teg-
undir. UPPL í s:8678028

Vantar vél í Ford Transit : Má vera vél 
frá 2001 til 2006 árg,. 2,4 og er 125 
hestöfl fyrir afturhj,dr, bíl. Guðmundur 
s: 864-6600.

0-50þús kr bíll óskast ! Má þarfn.smá-
lagf. Ekki eldri en ‘97! Uppl. 864-9296

Óska eftir ódýrum bíl, 30-90 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

50-150þús ekki eldri en ‘99 Mega 
þarfnast lagfæringar eða skoðunar. 
Sendið mér skilaboð eða mail-ið á mig 
bcool@talnet.is upplýsingar um hvað 
þið eruð með.Bjarki 8989795

Óskum eftir eftirfarandi 
bifreiðum til kaups:

Allt staðgreitt .Toyota Hi lux, Toyota 
hiace ,Mcc L-200, MMC Pajero, Toyota 
landcricer, Toyota Camry, Nissan 
pikkup, Nissan sunny, Honda crv. 
Árgerðir Frá 1986-1997 Verð frá 15-
400 þús Bílabankinn 588-0700 bilar@
bilabankinn.is Bílarnir þurfa ekki að 
vera í topp standi, mega vera ryðgaðir 
og bilaðir.

 Jeppar

38“ Grand með öllu til sölu, tilboð ósk-
ast. Skoða skipti. Sími 893 7518.

Toyota Land Cruiser 120 GX 5/2004 
ekinn 140Þ. ssk, diesel, krókur. Mikið 
endurnýjaður. Listaverð 4.350Þ. Ásett 
3.890. Gott stgr.verð. S: 660-6425

Nissan Terrano árg. ‘01 ek. 65 þús. 7 
manna. Mjög gott eintak. Möguleg 
skipti á ódýrari. Ásett v. 1.500þ. eða 
gott strg. verð. S. 892 8511.

Tveir fyrir einn !! Óska eftir tveimur 
fólksbílum í skiptum fyrir Mitsubishi 
Montero, 2006 módel. Lítið keyrður og 
í mjög góðu standi. Hringið í Sigurð í 
síma 896-2312

Suzuki Grand Vitara 2,0 sjsk. árg. 
05 ekin 31Þ ásett 2M. tilboð 1490Þ 
s.6640368

100% lán. Passat 4x4 dísel. ekinn 
93000. Highline. verð 1900 þús. Afb 
45 þús

Willis CJ5 árg. ‘77 8cc. 38“ dekk. Bíll 
í góðu standi. V. 500 þús. S. 860 7200.

Parket Plankar, alltaf besta verðið. 
Parketslípun, parket lagnir frá 1.750 
kr. Gegnheilt parket frá 2.200 kr. Kiktu 
in á www.parketplankar.is eða hafðu 
samband í dag í sima 772 8100.

Toyota Corolla STW ‘95. 230þ.km. Góð 
sumar-og vetrardekk. 140þús. Uppl.í 
síma 8561852

 Sendibílar

WV LT35 (kælibíll). Árgerð 2002, ek. 
210 þ. Nýleg kúpling. Verð 400 þ. með 
vsk. Uppl. s: 6962336

Benz Atego árg. ‘05 til sölu. Ekinn. 
rúml. 60þ.km. Yfirtaka á láni. Uppl. í 
s. 893 7871.

 Hópferðabílar

Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ. 
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl í s. 5888660 
og 8928672

 Mótorhjól

Honda Shadow VT1100, 2005,2 þ.míl. 
topp hjól, nýjar töskur. 960 þ. kr. Uppl. 
867 1198.

KTM 125 sx 6/2008 ek 30 tíma hjól 
sem lítur vel út tímamælir ásett verð 
890 nyvirði 1300 þús Tilboð óskast. 
S. 691 4441

Gamalt mótorhjól óskast má þarfnast 
uppgerðar uppl í síma 8944274( Flest 
kemur til greina)

 Fjórhjól

KYMCO. HJÓLIÐ SEM HEFUR FARIÐ 
SIGURFÖR UM HEIMINN. GÆÐI Í 
GEGN OG FRÁBÆRT VERÐ. VDO EHF 
BORGARTÚN 36 588 9747 www.vdo.is

 Hjólhýsi

Hjólhýsi, Hobby Exselsior 560, árg 2007 
og ekið 84km, er eins og nýtt og með 
leðri á sófa. verð 2.800.000. Uppl. í 
síma 894-6188

 Fellihýsi

Vantar fellihýsi, Cheyenne eða samb. 
með fortjaldi. Stgr. í boði. Inga 693-
0850.

 Vinnuvélar

Eigum fyrirlyggjandi 
notuð tæki á lager.

Salt og sanddreifari 5rm árg 2007 
ATC 7,5 tonna malbikskassi árg 2008 
Schmidt Cirron SL32 snjótönn árg 
2007 Tækin líta mjög vel út og eru 
í topp lagi. Aflvélar ehf, Vesturhraun 
3, 210 Garðabær. www.aflvelar.is S: 
480-0000

Traktor óskast !
Óska eftir að kaupa traktor, yfir 50 hest-
öfl. Má ekki vera breiðari en 130cm. 
Uppl. í s. 896 6151.

Nýl. hjólaskóflur, „Búkollur“ valtari, 
þjöppur, skotbómulyftari, ljósavél-
ar, fleygar, ýmsar skóflur, ofl. til sölu. 
Uppítaka mögul. Ísl. fjárm. Uppl. s. 824 
1840. Landsverk ehf.

 Bátar

Til sölu 17 f. Shetland plastbátur m. 
selva 100 hö. utan b. mótor. Sk. mögul. 
ód. slöngub. Uppl. í s. 695 9543.

 Hjólbarðar

Til sölu DiCK CEPEK MUD COUNTRY 
38x15,5x15 Mícroskorinn á 15x13 felg-
um 6 gata, Uppls í síma 8600076.

Dekk og felgur! Til sölu 4 stk. 38“dekk 
Radial Mudder hálfslitin. Til sölu 4 
stk 15x14 stálfelgur Cragar morton 
með krönum til að hleypa úr, passa 
undir Nissan Patrol. Upplýsingar 895-
8454/847-4577

 Varahlutir

Nýkomnir í niðurrif:
BMW 318/ diesel ‘04, Volvo S40 
‘01, Subaru Impresa ‘00, Pajero 

Sport diesel árg’ 00.
Uppl. í s. 893 5517

Til Sölu Vél í Nissan Patrol 2.8L í 
góðu standi. Hægt að setja í gang 
S:8484019

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00-
’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06. 
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia, 
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen 
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið 
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

Notaðir varahlutir
Eigum til og getum útvegað varahluti í 
VW, Skoda, Getz, Yaris o.fl. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 534 1045.

Er að rífa Santa Fe, Tucson, Raf-4 og 
Trooper. S. 893 7203.

 Hreingerningar

Tek að mér hreingerningar í heima-
húsum er vön og vandvirk. S. 894 
2891, Ola.

Woman cleaning houses and apart-
ments. Teaching play the guitar. S. 
844 8927.

 Garðyrkja

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

Trjáfellingar
Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Úti og inni. S. 869 3934.

 Bókhald

Geri skattframtöl fyrir 9.900 kr. Er viðsk.
fræð/endursk. frá HÍ. m/reynslu. S. 
661-3703. www.ragnaru.is

Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör, 
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Mikil 
reynsla -Hagstætt verð. S. 517 3977.

Bókhaldsstofa Óskars 
Sigurðssonar ehf.

S.557 6672 & 865 9328 sigurdsson.
oskar@gmail.com www.oskarsig.com

TÓMAS BÓKARI & 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Bókhald - Skattauppgjör - Stofnun Ehf 
Fyrirtækja. Vönduð þjónusta / Þýsk 
nákvæmni. S. 659 5031 tomas.bokari@
gmail.com

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Fjármál

Viltu losna við skattframtalið í ár? Sé 
um gerð framtala fyrir einstaklinga. 
Er viðskiptafræðingur, M.sc. og með 
reynslu. Fullum trúnaði heitið og MJÖG 
gott verð. Vinsamlega leitið upplýsinga 
á skattframtal2009@hotmail.com

 Búslóðaflutningar

Alhliða flutningaþjónusta, allar stærðir 
bíla. Ódýr þjónusta. S. 561 3333

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

Búslóðaflutningar Stór 
bíll. S. 692 7078 

 Millibíll S. 659 1047.
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð 
alla daga !!

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

 Nudd

Whole body massage. Check the girl 
from Czech.S.8411837

Nudd Nudd Nudd- Full Service Melissa 
or Barbara. S.616 2170

Whole body massage. S. 841 8529.

Þjónusta
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 Húsaviðhald

Þarf að skipta um rennur eða glerja? 
Tilboð/tímavinna. S. 553 2171.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

G.M. Byggir ehf, pípulagningaþjónusta. 
Tökum að okkur nýlagnir, viðhald og 
breytingar. Uppl í síma 8636301.

Byggingarfélag
Getur bætt við sig verkefnum bæði í 
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni, 
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.

A - Ö smíðar ehf.
Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sum-
arhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn 
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430, 
Júlíus.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Spádómar

Ljósið s. 908 6060
Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður. 
Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn 
visa/euro

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.

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

45 ára,heiðarleg og traust kona 
getur tekið að sér;þrif í heimahús-
um,barnapössun,aðstoða eldri borgara 
t.d. þrif,keyrsla,versla eða bara góður 
félagsskapur,dag/kvöld/helgar. gsm 
8446660

 Viðgerðir

Viðhald skrifstofustóla, setjum undir 
parketthjól. E G Skrifstofuhúsgögn 
Ármúla 22 www.skrifstofa.is

 Til sölu

Fundarhamrar og listavel gerðir tré-
rennihlutir upplýsingar í síma 8962773 
Eddi

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

Nýjar yfirfelldar innihurðir 5 stk. Hvítar 
með beyki körmum. 70 cm. 20 þús. 
stk. 1 stk. 80 cm. eldtefjandi hurð. Uppl. 
í s. 696 6909.

Þvottavélar, varahluti
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkarar 
og uppþvottavélar. Tökum bilaðar upp 
í. Einnig mjög ódýrir VARAHLUTIR í 
þvottavélar. S. 847 5545. OPIÐ um 
helgina.

Sel Evrur fyrir íslenskar krónur. 
Upplýsingar á Evrurogkronur@gmail.
com

Til sölu Grásleppuleyfi á Gáska 1000, 
niðurleggjari og skífuspil. S. 893 3295.

Heima er bezt tímarit
Fróðlegt og skemmtilegt mánaðarrit. 
Nýtt hefti á sölustöðum. Áskrift s. 553 
8200 - www.heimaerbezt.net

Útsala!
Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem 
hringir í síman þinn og tvö önnur síma-
númer sem þú velur ef brotist er inn hjá 
þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr 
Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt 
í uppsetningu fyrir heimili og smærri 
fyrirtæki.

Útsala!
Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3 
verk, ryksugar moppar og sótthreins-
ar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í 
hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar 
sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerð-
ir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður 
48.900.-kr verð nú 37.900.- kr.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Óskast keypt

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Óska eftir að kaupa A-liner árg. ‘07 eða 
‘08. Uppl í s. 866 0337.

Er að leita mér af leðursófasetti í topp-
standi. Helst hvítu og gæða merki. S. 
690 5484.

Trésmíðavél
Óska eftir lítilli borðsög, sleðaland þarf 
að fylgja. Verðhugmynd ca 100-120 
þús. Uppl. í s. 663 2463.

Óska eftir LCD-TV. 32-42“ Verð. 60 
- 100þ. Uppl. 8491756 eða einar@
samey.is

Óska eftir rafmagnshituðum heitum 
potti helst frá USA eða Kanada s. 
6600102 eða haraldurt@hotmail.com

 Hljóðfæri

Til sölu vegna flutninga antík píanó af 
gerðinni Danemann. Mjög sérstakur 
gripur. Upplýsingar í síma 6598996.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

50.000 kr. verðlaun !
Hver sá/sú sem getur gefið upplýsingar 
um innbrot í bifreiðina Opel Astra NV-
963 þann 24. feb er heitið 50 þús. kr. 
Hægt er að skila því sem stolið var til 
lögreglu eða hringja í s. 862 8980 og 
ég mun geta sótt þýfið.

Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott 
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 
6735.

 Til bygginga

Til sölu 2x4 L360/L510, sökkulstoðir, 
dokaplötur og 20 feta gámur Uppl.863-
7249

Óska eftir plötulyftu, brettatrillu og 
vinnupöllum (plettac) hafið samband 
við hannes í síma 862-9192 eða hann-
es@k16.is

 Verslun

 Heilsuvörur

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

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

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

- Heilunarnámskeið - 
Dáleiðsla - Bowen -

www.lifoglikami.is - Brynjólfur 
Einarsson Bowen tæknir - S. 866 
0007.

Tilboð
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Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá 
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema 
sunnud. S. 823 8280.

Heilnudd Heilnudd. 
Uppl. í s. 616 7232.

Vinsælu Comfort ferðanuddbekkirnir. 
Nokkrir eftir á gamla verðinu. Uppl. 
8916447 Óli.

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Ýmislegt

Jóga með Kristbjörgu
Gerðuberg 17.15 - 18.30 mánu og 
miðvikudaga Elliðavatn 12.00 - 13.15 
Hugleiðsla 18.40 - 19.40 mánudaga 
Blómadropaþerapistanám hefst í mars 
Nánar í 861 1373

 Námskeið

Láttu drauma þína rætast 
2009

Nýtt námskeið hefst 5. mars og verður 
frá kl.20-22 alls í 9 skipti og byggist á 
bókinni þín hjartans þrá. nánar upp-
lýsingar www.upptök.com og í síma 
698 9952.

AM/PM ! INTER-LINGUAL 
 LEARNING TECHNIQUE 

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
16/3. & 10-11:30 AM start 13/4. Level 
II: 4 w Md-Frd; 10-11:30 AM & 7w: 
20-21:30; start 16/3 Level III: 10w: Tsd/
Thsd: 20-21:30: 28/4. Level IV:10w: 
Sat 14-16: 13/3. Ármúli 5, s.588 1169 
- www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Ökukennsla. Akstursmat. 
Endurtökupróf. S. 893 4515.

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Húsgögn

Brúnn leður hornsófi á 5000 kr. 2 
svartir hægindastólar 5000 kr stk. Hvítt 
rúm 90x2 á 1000 kr. uppl 567-1113, 
896-7825.

Er að leita mér af leðursófasetti í topp-
standi. Helst hvítu og gæða merki. S. 
690 5484.

Til sölu fallegt sófasett úr ljósu leðri m/
við, velmeðfarið. verð:80.þús. upplýs. í 
s:845-8991

Óska eftir að kaupa Polder sófa frá 
VITRA. Uppl. 6977216

Gegnheilt litað eikar borðstofuborð og 
8 stólar til sölu. Uppl. í 663-2832 og 
www.barnaland.is/barn/85564

 Antík

Samoyed hvolpar fæddir 16.jan. 2009. 
afhenntir eftir miðjan mars. laxfoss@isl.
is s. 8562715

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyr-
ing.is S. 897 5484 & 897 3327.

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 894 0735.

Svartur mini partý poodle hvolpur til 
sölu, strákur. Uppl. í s. 896 2114

Aðalfundur Chihuahuadeildar - HRFÍ 
verður haldin þri. 10 mars. 2009 kl. 
20.00 í húsakynnum HRFÍ Síðumúla 
15. Sjá nánar á heimasíðu HRFÍ. www.
hrfi.is

Til sölu tvær Silki Terrier tíkur. Uppl. í 
s. 659 5521.

Hamstradagar
Öll hamstrabúr á 30% afsl. Hamstur 
frítt, með hverju búri. Dýragarðurinn 
Síðumúla 10 S:517-6525

 Ýmislegt

Flottar nýjar vörur. www.pylones.is 
PYLONES Smáralind, komið og skoðið 
:-)

 Gisting

Orlando - Glæsilegt einbýlishús á 
Eagle Creek til leigu - einkasundlaug. 
Upplýsingar í síma 8940003

 Hestamennska

 Húsnæði í boði

Til leigu
Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis Gott verð og traust þjón-
usta. Nánari upplýsingar á www.leigui-
budir.is

Herbergi í 101!
Til leigu fullbúið herbergi með 

sérinngangi í miðbæ Rvk. 
Aðgangur að baði,eldhúsi, 

þvottahúsi og fríu interneti. 
Laus strax. Á Besta stað í 

bænum.
Upplýsingar í síma 661 7015 og 

898 8685.

www.leiguherbergi.is

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent. 

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ 
og Funahöfða RVK. Long term 
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT 
TV, laundry room. Price from 
35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 

www.leiguherbergi.is

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja her-

bergja íbúðir, lausar strax. 
Heimilistæki fylgja.

Allar frekari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 

www.heimkynni.is

Þjóðhátíð 2009
230 fm 6 herb. einbýlishús til 
leigu yfir þjóðhátíðina eða frá 
fim.-mán. Húsinu fylgir stór 

sólpallur m/gas og kolagrilli. Á 
hæðinni eru stórar svalir með 
kamínu. Ásett verð 260 þús. 
pláss fyrir allt að 14 manns.
Uppl. í s. 897-9674 Geymið 

auglýsinguna

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar 
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar 
ekkert.

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði www.
LMH.is. Sími 517 0150.

Lúxus íbúð í glerhúsinu 
við Klapparstíg

89fm íbúð á 3. hæð með hús-
gögnum. V. 158 þús. með hússjóð. 
Langtímaleiga. http://www.fasteignir.
is/fasteignir/eign/105250/ Uppl. í s. 
898 0066.

Herbergi í 105 - Skipholti
Herbergi með vask og ísskáp, hell-
um, aðgang að þvottavél. Internet, 
rafmagn og hiti. V. 39 þ. á mán. Er 
laust. Uppl. í s. 898 0066.

2ja herb íbúð, vel skipulögð. 50 fm í 
Kef. V 50 þús. Einn mán fyrirfr. Hússj 
innifalinn. Laus strax. Uppl í s 863 4980 
og 557 9409

30.fm stúdíóíbúð til leigu í Hfj. Internet, 
allt innifalið. Uppl. í s. 770 5451

2 herb. íbúð í Austurbergi til leigu. Verð 
89 þús. Hússjóður/hiti innif. 64 fm. 
Uppl. í s. 899 8986 & 770 5451.

pokoj do wynajecia dla 1 osob-30tys. 
Od zaraz w haf. Tel 894 2891.

101 Reykjavík
22.fm herb. m/ eldhúskrók , sturtu og 
WC. Leiga 47 þús. m/hita. S:821 4978 
& 555 4968

Notaleg 74fm. 2-3 herb. íb. á jarðhæð 
m/ palli í Hfj. til leigu. V. 105þ. S. 899 
9477 eða 696 6920.

Herb. til leigu í 101. Allt innifalið. Uppl. 
í s. 692 1681.

Room for rent now in 101 rvk. With 
everithing. S. 692 1681.

Notaleg 4h. íbúð v. Hverfisg. í miðbæ 
Hafnarfj. laus strax Reyklaus. Stutt í 
skóla & leiksk. Kristján 698 5497.

65 fm 2 herb. íbúð með sérinng. í 
tvíbýli til leigu, Reykjanesbæ. Laus strax 
eða frá og með 1. mars. Uppl. í s. 841 
7139.

Glæsileg 3ja herb. sérhæð með útsýni 
yfir Nauthólsvík og Perlu. Leigist á 
150þ. með rafm.+hita og innbúi. Uppl. 
í s. 868 5171

2 herb. íbúð í Hraunbæ. 80þ. á mán. + 
80þ. tryg. S. 557 5058 & 866 4754.

Garðabær, 2. herb, sérinngangur, útsýni, 
55fm, ísskápur, 80þ/mán. Laus 1. mars. 
s. 891-6134, Bergur

160fm íbúð ásamt 60fm bílsk. með 
mikilli lofthæð til leigu. Verð 220þús. 
pr. mán. Uppl. í s. 891 6768

Snyrtil herb m/húsgög og aðg að wc 
m/sturtu+þvhús. Laust strax. 28þús. 
820-3515

15fm herb. í Hlíðum. Nálægt HR, Versló 
og MH. 25þús. hugi@hljodheimur.com 
8995855

Stór glæsileg 3.herb 100fm.íbúð á 
Völlunum í Hfj. Stæði í bílageymslu, 
uppþvottavél, ískápur o.fl. o.fl. Verð 150 
þús. Uppl. í síma 496-0406.

Stórglæsileg 150fm 4 herb. íbúð á 2 
hæðum til leigu í Grafarholti. Suðursvalir 
og sólpallur. Mjög stutt í skóla. V. 150þ. 
per mán. Laus 1 mars. S. 898 0083.

Herbergi til leigu í Kóp. 14 fm fyrir 
einstakl. inni í íbúð á 45þ. aðgangur að 
öllu + net, S. 6945573.

Íbúð í Seljahverfi til leigu Íbúðin er í 
kjallara í þríbýli. Leiga 105 þús. á mán. 
með hita. Nýleg eldhúsinnrétting, park-
et og flísar. Sérinngangur og aðgangur 
að garði. Upplýsingar Gunnar s: 821 
7722, Bryndís s: 821 7725

Til leigu: Einstaklingsíbúð að 
Háteigsvegi, 60 þús á mán. tveir mán 
fyrirfr. uppl í s: 690-8466.

2 herbergja íbúð Vesturbergi 195 laus 
kr70000 tveir mánuðir fyrirfram lang-
tímaleiga hundar og kettir velkomnir 
861 4142 kl 10.00 til 16.oo en ekki á 
öðrum tímum

3ja herb íbúð til leigu. Nálægt 
Smáralind, flott hverfi. 897-9161. 
Verðhugmynd 120þús.

Rúmgott herbergi í 101 Rvk. til leigu. 30 
þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt 
net, engin gjöld. S. 661 5154.

75 fm íbúð í 105 Rvk. Hagstætt verð. 
Laus strax. Uppl. í s. 696 1855.

TENERIFE, 3ja-4ra herb. 100fm íbúð í 
einbýlishúsi til leigu. jonadis@hotmail.
com

Íbúð fyrir 60ára og eldri til leigu í 101. 
64m2, 8 hæð, lokaðar svalir. Uppl: 
brekkuas@hotmail.com

4 herb. 75 fm íbúð á 2.h í 101 verð 120 
þúsund + rafm. og hiti. Langtímaleiga. 
Sími 899 2230.

Til leigu 4ja herbergja íbúð við Svöluás. 
Frábært útsýni. Uppl. gefnar í s. 694 
1800.

KEFLAVÍK- 4 herb.íbúð laus strax.Allar 
innréttingar nýjar í íbúðinni, verð 80 
þús. innif. hússjóður. Uppl 694-2526

Íbúð til leigu í miðbænum Sæt íbúð 
á Njólsgötu Um 50fer 85þús. laus 
S:8981117

Studio apt. and rooms with private 
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hf. 
Kitchen, washer, dryer and free inter-
net. Furniture if needed. Tel 893 6060.

60.fm 2.herb íbúð í Hlíðunum á 
1.hæð,95þ+hússj. 2650 og rafm&hiti. 
sími:6604526

Notaleg 74fm. 2-3 herb. íb. á jarðhæð 
m/ palli í Hfj. til leigu. V. 105þ. S. 899 
9477.

ÓDÝR STÓR OG FULLB.HERB.MEÐ 
ADSL SAMEIGINL. ELDUNAR BAÐ 
OG ÞVOTTAAÐST. SJÁ HOTELFLOKI.IS 
BJARNI S.869-7799

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.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3 herb. íbúð á höfuðborgarsv. 
Einnig kæmi lítið einbýli til greina. Uppl. 
í s. 695 0839.

2-3 herb. íbúð óskast til leigu á höfuð-
borgarsv. Á verðb. 80-100 þ. Verður að 
vera björt og snyrtileg. Vinsamlegast 
hafið samband í s. 896 7611.

46 ára kk. óskar eftir lítilli íbúð eða 
herbergi til leigu,í rvk eða Hafnaf. Uppl. 
í síma 692 8320.

Mjög reglusamur og skilvís kk óskar 
eftir 2 herb. íbúð í 104, 105 eða 108. 
50-80 þús. 770 6651.

37 ára kona frá þýskalandi óskar eftir 
íbúð til langstíma, helst miðsvæðis í 
Rvík. Uppl. í s: 8239141

Fullorðin reglusöm kona óskar eftir 
góðri 2. herb. íbúð. Langtímaleiga. Ekki 
í kjallara. S. 661 3342 & 561 3342.

Óska eftir íbúð til leigu í Kórahverfinu 
Kóp. 3-4 svefnherb. Öruggar greiðslur. 
Sími 821-7289

 Húsnæði til sölu

Yfirtaka möguleg á 80% láni á 
4,15% vöxtum. Falleg 4ra herbergja í 
Hraunbænum. Leiga einnig hugsanleg. 
S. 893 9384.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður óskast í nágr. RVK. Í 
skiptum fyrir bíl og yfirtöku skulda. 
Uppl. í s. 891 6768 og 695 1095.

Sumarhús
Óska eftir tilboðum í 60-80 fm. fullbúið 
sumarhús. Tilbúið til flutnings. Uppl. í s. 
453 8012 & 892 8012.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir iðnaðar húsnæði 80-120fm 
á svæði 110 eða Kópavogi.undir léttan 
iðnað. (Sanngjarna leigu) uppl í síma 
8240235

Til leigu mjög gott verslunarpláss á 
besta stað við laugaveginn. 45 fm. 
Uppl. í s. 898 0227 & 861 6016.

 Óska eftir atvinnuhúsnæði með inn-
keyrsludyrum, ca. 90-150 fermetra að 
stærð. Tilboð sendist á bjorn.k@sim-
net.is

Til sölu

Námskeið

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Tvö samliggjandi herbergi(lítil íbúð) til 
leigu í hverfi 104. Sér inngangur.Verð 
65.000.Upplýsingar í síma 8686493 
eftir kl 18.00

Til leigu við Helluhraun Hafnarf. 290 
fm. innk.bil. Hagstæð leiga. S.8983420

Snyrtilegt 150fm atvinnuhúsnæði við 
Skemmuveg til leigu. Innkeyrsludyr, 
skrifstofa, kaffistofa og gott plan. Uppl. 
í s. 862 5050.

Hluti af iðnaðarhúsnæði til leigu. Stærð 
30fm. Hurð 3,0x4,2. Laust. Uppl. í s. 
891 9900.

Snyrtileg skrifstofuherbergi til leigu, 
Síðumúla. Aðgangur að fundaraðstöðu 
og neti. Uppl. í s. 894 1949.

Ungur, reglusamur maður óskar eftir 
iðnaðarhúsnæði til búsetu. Er með 
trommusett og kött. Uppl. í síma 
8955250 eftir 16

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

 Bílskúr

Bílskúr til sölu. Upplýsingar í síma 694 
9440.

 Gisting

Gestahús á Dalvík, tilvalið í skíðaferð-
ina. Fallegt hús, notalegt andrúmsloft. 
Upplýsingar í síma 865-8391/bjarnig-
unn@hive.is

3ja herb íbúð í Reykjavík - skamm-
tímaleiga. www.123.is/gisting eða 
8998220

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben. 
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gisti-
heimilid.dk S. 0045 2460 9552.

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

 Atvinna í boði

Salon Ritz
Óskar eftir snyrtifræðingi/nema 

til starfa.
Umsóknir sendist á 

salonritz@internet.is 
fyrir 5. Mars

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Bakari óskast í 30% starf í kvöld og 
helgarvinnu. Reynsla er áskilin, 18 ára 
aldurstakmark. Umsóknir á: http://
umsokn.foodco.is

Kvöld og helgarvinna Við leitum að 
duglegu fólk vinna á veitingahús 105 
Rvk Auka eða aðalvinna 8963536

Fánasmiðjan óskar eftir að ráða starfs-
mann með reynslu af sölumennsku og 
góða tölvu- og tungumálakunnáttu. 
Fjölbreytt og spennandi vinna. Starfið 
er á Þórshöfn og nánari uppl, gefur 
Karen í s: 897 5064 - www.fanar.is 
- fanar@fanar.is. Uppl. um Þórshöfn er 
að finna á www.lnb.is

Atvinnutækifæri
Snyrtistofa í fullum rekstri 

óskar eftir starfsfólki til starfa. 
Um er að ræða snyrti-, fóta-, 
förðunar- og naglafræðinga. Í 

boði er fullt/ eða hlutastarf eða 
eftir samkomulagi.

Áhugasamir sendið mail og 
ferilskrá á 

godsnyrting@gmail.com

Tækifæri á spáni.
Meðeigandi/fjárfestir óskast að veit-
ingastað á Costa blanca. s:6598277

Starfskraftur óskast í Videohöllina 
Lágmúla 7, umsóknaeyðublöð á staðn-
um. Ekki yngri en 18 ára.

Óska eftir ritara eða manneskju sem 
getur tekið að sér smáverkefni 2-3 
kvöld. Verður geta ritað á íslensku jafnt 
sem ensku. Uppl. í s. 897 1776.

 Atvinna óskast

verkamaður ýmsu vanur óskar eftir 
vinnu.s8485071

Karlmaður vanur járnsmíðavinnu og 
vélavinnu t.d. á kranabíll, vörubíll + 
trailer, payloader og fl. Hef kennslurétt-
indi á vinnuvélar, er laus strax. Er með 
sendibíl til umráða, meðmæli ef óskað. 
S. 896-3331.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Tapað - Fundið

VEGLEG FUNDARLAUN 
Í BOÐI VEGNA HORFINS 

STEYPUMÓTAPAKKA
Í nóvember sl. var steypumóta-
pakka stolið af afgirtri lóð að 
Hellismýri 16 á Selfossi, ásamt 

vinnupöllum og mótatimbri.
Vegleg fundarlaun eru í boði 
fyrir upplýsingar sem leiða 
til fundar á ofantöldu bygg-
ingarefni. Nánari uppl. veitir 

Kjartan Sigurgeirsson 
í s. 699 6630.

 Tilkynningar

100fm 3ja herb, sérhæð í Kórunum í 
Kópavogi. 2 svefnh. stór stofa og gott 
eldhús. Glæsilegt útsýni. V. 100 þús 
á mán. Trygging æskileg. Uppl í síma 
895-1998.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur S. 908 6666, 
opið allan sólarhringinn.
Öll stærstu símafyrirtækin ná 

nú í gegn.

Sexychat.is
Sexychat.is er vefur fyrir fólk sem vill 
sýna sig og sjá aðra. Líttu við.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666. opið 
allan sólarhringinn

Við erum hérna og viljum heyra í þér í 
kvöld. Það er alltaf einhver á vaktinni, 
morgna, kvölds og nætur. Við erum 
hlýjar og mjúkar og langar að láta 
drauma þína rætast í gegnum símann. 
S. 908 2000.

Fyrirsætur á Sexychat.is
Nú þegar má skoða myndir af íslenzk-
um fyrirsætum á Sexychat.is. Kannaðu 
málið.

Símadömur á Sexychat.is
Hinar yndislegu símadömur Rauða 
Torgsins birta prófíla sína og myndir á 
Sexychat.is. Njóttu vel.

Magni Bernhardsson D.C.
hefur hafið störf 
hjá Kírópraktorstöðinni 
að Sogavegi 69.

Tímapantanir í síma 
588-8085.

Skemmtanir

AtvinnaTilkynningar

Sýningar

Fasteignir

Glæsilegar eignir úr söluskrá RE/
MAX Lind

Kjarrvegur 9   - 108 Reykjavík

Opið hús 2. mars kl 18:00-18:30

5 herb. parhús á 2.hæðum ásamt bílskúr á
frábærum stað í Fossvoginum. Húsið lítur vel út
og er með stórum pallalögðum bakgarði með
heitum potti. Sölumaður Snorri 699-4407

Verð: 6.890.000

Herbergja: 5

Stærð: 213 fm 

Opið

Hús

Tómasarhagi 42 - 107 Reykjavík

Opið hús 1. mars kl 14:00-14:30

Falleg 3-4 herb risíbúð á frábærum stað í
vesturbænum. Eignin er mjög vel skipulögð.
Sölumaður Hannes 699-5008

Verð: 19.900.000

Herbergja: 4

Stærð: 60,7 fm 

Opið

Hús

Barónsstígur 18 - 101 Reykjavík

Opið hús 1. mars kl 15:00-15:30

SJARMERANDI, BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ
EIGN. FRÁBÆR STAÐSETNING. EIGN Í
SÉRFLOKKI!! Sölumaður Hannes 699-5008

Verð: 37.900.000

Herbergja: 4

Stærð: 108,4 fm 

Opið

Hús

Sólvallagata 18 - 101 Reykjavík

Opið hús 1. mars kl 16:00-16:30

Rúmgóð Forstofa Fallegt eldhús með borðkrók.
Tvær samliggjandi parketlagaðar stofur . Nýtt
gegnheilt parket á allri íbúðinni. Sölumaður
Hannes 699-5008

Verð: 26.900.000

Herbergja: 4

Stærð: 99 fm 

Opið

Hús

Þingholtsstræti 17  - 101 Reykjavík

Opið hús 1. mars kl 17:00-17:30

Glæsileg hæð í miðbæ REykjavíkur. Húsið
hefur nýlega veriðendurnýjað á glæsilegan hátt.
Sölumaður Hannes 699-5008

Verð: .

Herbergja: .

Stærð: 91,9 fm 

Opið

Hús

Þorláksgeisli 5  - 113 Reykjavík

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu
fjölbýlishúsi.  Um er að ræða 3 íbúðir á hæð í
lyftuhúsi, með sérgeymslu í kjallara og stæði í
upphituðu bílahúsi.

Verð: 34.400.000

Herbergja: 5

Stærð: 139,9 fm 

Baugakór 14  - 203 Kópavogur

Skemmtilega 4ja herb. Með palli 116,7m2 íbúð
á fyrstu hæð í fjórbýlishúsi. Vandaður frágangur
í alla staði.Stutt í alla þjónustu nánari uppls
gefur Páll í sima 8619300

Verð: 29.900.000

Herbergja: 4

Stærð: 116,7 fm 

Holtagerði 41  - 200 Kópavogur

Stórglæsilegt einbýlishús á einum besta stað í

Verð: 69.900.000

Herbergja: 7

Stærð: 251,7 fm 

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

699-5008

861-9300

hannes@remax.is

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

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

Lind



OSRAM sparperurnar fást í næsta stórmarkaði eða byggingavöruverslun     www.osram.is

SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

ALLT AÐ  

80 %
ORKU-

SPARNAÐUR

Sparaðu með OSRAM
sparperum.
Sparperurnar frá OSRAM lækka lýsingarkostnað um allt að 80 %
samanborið við jafn bjartar ljósaperur og endast þar að auki allt
að 15 sinnum lengur.* OSRAM sparperurnar eru til í mörgum
stærðum, gerðum og litum og eru umhverfisvænar.

* Miðað við venjulega heimilisnotkun í 2,7 klst á dag.

Að mörgu þarf að huga þegar 
halda skal hænur. Þær þurfa 
vel búinn kofa til að þrífast í 
og líða vel. Kofa eða skúra má 
kaupa í verslunum eins og Byko 
og Húsasmiðjunni og innrétta 
þá sem hænsnakofa, en einnig 
er hægt að byggja kofann frá 
grunni. 

Hænsnakofi þarf að standa á 
góðum grunni og vera vel fest-
ur til þess að mýs eða minkar 
komist ekki inn. Vel innrétt-
aður hænsnakofi hefur varp-
kassa sem er í um metrahæð 
og miðað er við fjórar hænur 
á hvern varpkassa. Hænur 
þurfa líka prik til að sitja 
á. Þær leita að hæsta 
punkti og því þarf 
kofinn að hafa um 
tveggja metra loft-
hæð og prikin hátt 
uppi. Snyrtilegra 
er fyrir hænurn-
ar að hafa ekki 
vatns- og fóður-

ílát á gólfinu heldur hengja þau 
upp. Þá er gott að dreifa sagi 
á gólfið til að auka á hreinlæt-
ið. Einnig má setja kattasand 
undir prikin, hann drekkur í 
sig rakann og dregur úr amm-
óníakslykt. Kofinn þarf að hafa 
gat eða lúgu svo hænurnar geti 
gengið inn og út, auk þess þarf 
að sjálfsögðu hurð fyrir eigand-
ann. 

Yfir vetrartímann þarf að sjá 
til þess að ekki verði of kalt í 
kofanum en 8 stiga hiti er mjög 
passlegur. Sumir hænsnaeig-

endur setja rauða hitaperu 
í kofann yfir vetrartím-

ann, en aðrir hafa sjálf-
virka ofna sem stýra 
hitastiginu. Annars 

hita hænur vel sjálf-
ar og ef kofinn er 
vel einangraður og 

hafður lokaður í 
mesta kuldanum 
þarf lítið að hita 

aukalega. - rlf 

„Þegar við stofnuðum þetta félag 
árið 2004 vissi fólk bara ekkert um 
þessar landnámshænur,“ segir Jó-
hanna Harðardóttir, formaður 
Eigenda- og ræktendafélags land-
námshænsna, en vinsældir hæn-
unnar hafa aukist mjög á síðustu 
árum og er hún í dag svo vinsælt 
gæludýr að sumir dýralæknar eru 
farnir að gera ráð fyrir þeim á 
stofum sínum.

„Hún hefur dreifst svolítið, 
nú er fólk með fáa fugla og er 
með þá sér til ánægju,“ segir 
Jóhanna og bætir glettin við 
að kostur hænunnar sé sá að 
hún borgi húsaleigu. 
Má búast við að 
landnámshæna 
verpi allt að 
270 eggjum á 
ári, fyrstu ár 
ævi sinnar.

Jóhanna 
segir gríðarmik-
inn mun á landnáms-
hænunni og innflutt-
um hænum og þá 

eigi hún ekki aðeins við útlitið. 
„Þær hafa sinn karakter og eru 

einstaklingar. Þær eru ólíkar í 
geðslagi og mjög gaman að þeim. 
Þess utan eru þær bráðfallegar því 
eins og önnur íslensk húsdýr eru 
þær alls konar á litinn. Svo eru 
sumar með toppa, aðrar með fjaðr-
ir á fótum og engar tvær eins.“

Hún segir sáralítið mál að halda 
hænur og tekur fram að margir 

séu með hænur í garðinum 
við húsið sem enginn viti 
af. „Hins vegar er mál að 
vera með hænur ef hani er 

með þeim. Þeir hafa hátt og 
hænur haga sér allt öðru-

vísi þegar kominn er 
hani, þá fer hann 

að ráða en ekki 
maður sjálf-
ur,“ Jóhanna 
glettin.

Leikskólinn Krakkakot á Álftanesi er með hænsnahald sem hefur gefist vel hjá börn-
unum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Að hanna góðan kofa
● Hænur eru heimakærar hópsálir og huga þarf vel að 
híbýlum þeirra sem þurfa að vera mink- og músheld.

Hænan borgar leiguna
● Íslensk landnámshæna verpir um 270 eggjum á ári. Lítið 
mál er að halda hænur jafnvel í görðum í Reykjavík.

Jóhanna með 
hanann Grámann 

og hænuna Rjúpu.
MYND/ÚR EINKASAFNI

WWW.GAP.IS

HLAUPABRAUT ENTIRE-6106FC
•Hagnýt, hljóðlát, og fyrirferðarlítil hönnun 
 sem að skilar frábærri æfingu 
 án þess að taka mikið gólfpláss 
•Mótor: 2,0 Hp DC (Continues) 
•Hlaupaflötur: 44 x 131 cm 
•Hraða svið: 0.8-16 KM/HR 
•1 Skjár LCD 
•Tími/Vegalengd /Hraði
  /Púls/Forrit 1-25 
•Hand Púls 
•Hraðstillingar á hraða og halla 
 3/6/9/12 km/hr & 0/5/10/15% Halli 
•Samanbrjótanleg
•Svalandi vifta. 

Verð kr. 210.000

VILTU VINNA MILLJÓN? 
“Nei miklu frekar tapa 12 kílóum”

178.500
kynningartilboð

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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● heimili&hönnun

heimili
● ÓDÝR EN SKEMMTILEG VEGGSKREYTING  Auða veggi má 
auðveldlega skreyta á ódýran og fallegan hátt. Nældu þér í gamla muni 
úr geymslunni, leikfangakassa barnanna, eldhússkúffunum eða úr fjöl-
skyldualbúminu.

 Þú getur notað myndir, leikfangadýr, sleifar, playmo-karla eða gamlar 
blúndur. Raðaðu hlutunum saman 
á smekklegan hátt og festu á vegg-
inn. Með lakkúða er hægt að 
lakka hlutina í sama lit, en 
oft er fallegast að leyfa 
hlutunum bara að 
njóta sín eins og 
þeir eru.

Þróunin hin síðari ár hefur verið í 
þá átt að börn hafa fengið sérher-
bergi jafnvel frá unga aldri. Við 
því er að búast að sú þróun snúist 
við nú þegar fólk hefur ekki eins 
mikil ráð á að stækka við sig hús-
næði eins hratt og það gerði áður. 
En hverjir eru kostir og gallar þess 
að vera með systkini saman í her-
bergi? Til að svara þeirri spurn-
ingu var leitað til Margrétar Birnu 
Þórarinsdóttur sálfræðings. 

„Við megum ekki gleyma því að 
sú þróun að börn hafi sérherbergi 
hefur aðeins verið undanfarna ára-
tugi. Hefðin er kannski frekar sú 
þegar litið er til lengri tíma að fólk 
búi frekar þétt. Sérstaklega var 
það þannig að fólk bjó oft þröngt, 
nándin var mikil og þeir sem eru 
af eldri kynslóðinni deildu jafn-
vel rúmi með öðrum. Það er ekki 
endilega sjálfsagt að fjölskyldu-
meðlimir hafi heilt herbergi út af 
fyrir sig,“ segir Margrét Birna og 
telur upp kosti þess að deila her-
bergi: 

„Það eru margir kostir við það 
að systkini deili herbergi. Börn 
læra að taka tillit til annarra, 
sýna virðingu og umburðarlyndi. 
Þau læra ákveðna samningatækni, 
þurfa að vera virkari í að finna far-
sælar lausnir og semja. Til dæmis 
hvernig eigi að skipta rými, hver 
megi ganga í hvað og hvernig eigi 
að leika. Svo læra börn örugglega 
að passa hlutina sína betur þegar 
einhver annar getur komist í þá,“ 
segir Margrét Birna sem telur 
mesta kostinn þó vera þann 
að við að deila 
herbergi sé lík-
legt að systkini 
hafi félagsskap 
hvort af öðru og 
þá myndist svig-
rúm til þess að 
styrkja tengslin 
enn frekar. 

Margrét segir 
að það geti verið 
erfitt fyrir stálpuð 
börn sem eru vön 
því að vera ein í 
herbergi að þurfa 
að fara að deila 
rými. „Það er al-
mennt erfitt fyrir 
fólk að gera breyting- ar þegar 
það hefur á annað borð vanist ein-
hverju en það er alveg gerlegt. Það 
þarf bara að setjast niður og ræða 
hlutina. Hvernig þeir eigi að vera 
og af hverju, og þá geta börnin 

komið með hugmyndir um hvernig 
best sé að standa að hlutunum 
og hvaða væntingar og þarfir 
þau hafa,“ segir Margrét. Hún 
telur þó mikilvægt fyrir börn 
að eiga eitthvert pláss sem þau 
eiga ein þótt þau deili herbergi. 
Til dæmis eigin skúffu með 
fötum, pláss í hillum og á skrif-
borði.  

„Þau þurfa að eiga eigið pláss 
sem þau eru viss um að fá að 
eiga í friði og að þau viti að rétt-

indi þeirra verði virt,“ 
segir Margrét Birna 

sem sér því fátt nei-
kvætt við að systkini 
deili herbergi. - sg 

Systkini í sátt og samlyndi
● Þegar systkini deila herbergi læra þau að taka tillit hvort til annars. Þó er nauðsynlegt að 
börnin eigi eitthvert pláss sem þau eiga ein og fá að hafa í friði.

Gott getur verið fyrir 
systkini að eiga sínar eigin 
skúffur. Þessari kommóðu 
geta börnin auðveldlega 
skipt á milli sín. Hún fæst 
í Ikea.

Systkini geta haft gott af því 
að deila herbergi. Þau læra að 

taka tillit auk þess sem þau 
hafa félagsskap af hvort öðru.
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Flestum kojum má breyta í hvort 
sitt rúmið. Hér er hvítlökkuð koja 
frá Húsgagnaheimilinu.
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Rýmum lagerinn fyrir nýrri hjólasendingu
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FJÖLÞJÁLFAR
frá aðeins
kr. 49.900

HLAUPABÖND
frá aðeins

kr. 149.900

„Sérstaða Saltfélagsins er fag-
urt úrval toppklassa hönnunar-
vöru eftir fræga hönnuði og vöru-
merki sem í sífellu leita nýs hæfi-
leikafólks til að hanna fyrir sig 
það heitasta sem fæst, í bland við 
sígilda gripi eldri hönnuða,“ segir 
Dóra Ingunn Vilhjálmsdóttir, inn-
anhússarkitekt í Saltfélaginu, sem 
nú hefur opnað á nýjum stað en í 
smækkaðri útgáfu í húsnæði Penn-
ans í Hallarmúla 4.

„Fólk getur enn gert sér glað-
an dag og skoðað heimilisvörur í 
kunnuglegu Saltfélagsumhverfi, en 
í Hallarmúla höfum við skipt upp 
sýningarsalnum í heimilisvörur og 
skrifstofuvörur.“

Að sögn Dóru Ingunnar mun 
Saltfélagið áfram leggja áherslu á 
þjónustu með vörur sem áður feng-
ust í gamla Saltfélaginu, enda enn í 
traustu sambandi við öll af sínum 

gömlu umboðum.  „Vitra-vörurnar 
verða í aðalhlutverki í nýja Saltfé-
laginu, enda í miklu uppáhaldi hjá 

Íslendingum, og á næstu dögum 
tökum við upp nýja sendingu með 
þeirra vinsælustu vörum. Úrvalið 
verður því áfram það sama, en lag-
erinn minni þótt hægt sé um vik að 
sérpanta vörur að utan, auk þess 
sem við bjóðum áfram teikniþjón-
ustu og allt sem þarf í sambandi við 
innréttingar frá Polyform/Varenna 
og Arc Linea,“ segir Dóra Ingunn 
um eina af vinsælustu hönnunar-
búðum landsins, þar sem verðmiði í 
hærri kantinum velktist ekki fyrir 
kaupendum í góðærinu.

„Við verðum með fjölbreytt 
úrval ódýrari muna í bland við 
dýrari mublur, en vonumst, eins og 
allir Íslendingar, til þess að krónan 
styrkist á ný svo verðið hjaðni til 
hins eðlilega aftur. Evran er öllum 
kaupmönnum dýr í þessu árferði, 
en vonandi fer élin að stytta upp.“
 - þlg

Besta fáanlega hönnun í heimi
❁ Saltfélagið stimplaði sig rækilega inn með formfagrar mublur og æðisgengna hönnun 
fyrir íslensk heimili. Nú hefur það flutt sig um set en í engu slegið úr í metnaði eða lúxus.

Hér sést Dóra Ingunn Vilhjálmsdóttir 
innanhússarkitekt í nýjum húsakynnum 
Saltfélagsins í Pennanum við Hallar-
múla.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Porcupine-skrifborð fyrir listelsk börn eftir 
Hella Jongerius frá 2007. Porcupine þýðir 
broddgöltur, en eins og sjá má er hægt að 
stinga litapennum ofan í borðið eins og 
hárum broddgaltar, og geyma í því pappír 
og fleira til listsköpunar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Trédúkkurnar Wooden Dolls sem Alex-
ander Girard hannaði árið 1963.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Diamond Clock og Watermelon Clock 
sem George Nelson hannaði 1953-54.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Auglýsendur vinsamlegast hafi ð samband við:
Bjarna Þór Sigurðsson - sími: 512-5471 

& 822-5062 - bjarnithor@365.is

Stjórnarskrá Íslands

Afl landsbyggðarinnar Össur Skarphéðinsson:
Íslensk fyrirtæki geta ekki keppt í klofstígvélum krónunnar í sprett-hlaupinu á mörkuðum heimsins., að mati iðnaðar- og utanríkisráð-herra. Eina færa leiðin sé Evr-ópuleiðin að upptöku evru sem framtíðar gjaldmiðli. Hann telur að með aukinni fullvinnslu sjávarfangs felist nýir tekjumöguleikar fyrir landsbyggðina í fullum og tollfrjáls-um aðgangi að markaði ESB.

Umræða á villistigumGunnar Karlsson:
Hefði beint lýðræði forðað Íslandi frá efnahagslegum óförum? Lík-lega ekki, segir Gunnar Karlsson, prófessor í sagnfræði. Fulltrúalýð-ræði Vesturlanda er sannarlega ófullkomið segir hann en væri ekki vænlegra ef við reyndum að tala okkur í átt til lausnar innan þess, í stað þess að hafna því fyrir eitthvað sem við vitum lítið hvert kann að leiða?

Betra Ísland 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Birkir Jón Jónsson og Eygló Harð-ardóttir:

Öll rök hníga að því að lækka stýri-vexti, að mati forystu Framsóknar-flokksins, sem reifar nýjar tillögur flokksins í efnahagsmálum. Þau telja forsendur fyrir Íbúðalánasjóð að fella niður 20 prósent skulda og vilja að erlendir kröfuhafar eignist hlut í bönkunum. Stjórnmál verði þó að hætta að snúast um smámuni. 

EFNI BLAÐSINS MIðvikudagur 25. febrúar 2009

Í einu af grundvallarritum síðari tíma lög-fræði, The Province of Jurisprudence Determined (1832), taldi höfundurinn, John Austin, að stjórnlög væru í raun réttri ekki eiginleg lög, enda væru afleiðingar brots gegn þeim aðeins pólítískar og siðferðileg-ar. Hvað sem segja má um kenningu Austins, varpar hún ljósi á mikilvægt einkenni stjórn-laga: Þeim verður ekki framfylgt og virðing við þau tryggð með sama (einfalda hætti) og almenn lög. Ástæðan er sú að í stjórnlögum er einmitt kveðið á um stofnun og skipan þess samfélagsvalds sem stendur að baki hvers kyns lagareglum samfélagsins og tryggir framkvæmd þeirra. Í þessu felst raunar einn-ig það meginviðfangsefni stjórnlaga að beisla þetta vald og koma í veg fyrir misbeitingu þess. 

Hollusta við grunngildin
En hvað koma okkur við pælingar réttar-heimspekinga um eðli stjórnlaga? Jú, grein-ing fræðimanna á stjórnlögum, svo og (hin tiltölulega stutta) saga ritaðra stjórnarskráa, hnígur öll að sömu niðurstöðu: Orð og texti stjórnarskráa eru til lítils ef ekki er fyrir hendi hollusta við grunngildi stjórnskipun-arinnar, þ.e. stjórnmálasiðmenning þar sem skilningur ríkir á því að hver stofnun þarf að virða sín stjórnskipulegu mörk. Í ljósi glað-beittra yfirlýsinga undanfarið um meinbugi á íslensku stjórnarskránni og að sjálfsagt sé að huga að grundvallarbreytingum, t.d. varð-andi þingræði og hlutverk forsetans, á vett-vangi stjórnlagaþings er óhjákvæmilegt að spyrja hversu hollir Íslendingar hafa verið núgildandi stjórnarskrá. Hugleiðum eftirfar-andi dæmi:

Orðalag 26. gr. stjórnarskrárinnar um málskotsrétt forsetans er skýrt og í stjórn-

skipulegu samhengi gegnir ákvæðið þýð-ingarmiklu hlutverki við dreifingu valdsins – forsetinn er eina stofnunin sem getur grip-ið (lagalega) inn í lagasetningarferli þings-ins og þannig veitt „ráðherraræðinu“ aðhald. Sömuleiðis fer tilefni ákvæðisins ekki á milli mála (þ.e. afnám konungsveldis og stofnun lýðveldis) og tiltæk lögskýringagögn (athuga-semdir við frumvarp og umræður) styðja ótvírætt orðalagið. Allt þetta kom þó ekki í veg fyrir, þegar reyndi á ákvæðið fyrir alvöru, í svokölluðu fjölmiðlamáli árið 2004, að lá við stjórnskipulegri kreppu vegna rétt-aróvissu um raunveruleg völd forsetans. Þótt þeim, sem vildu valdreifingu og hlut forseta lýðveldisins í stjórnskipuninni sem minnst-an, hafi ekki tekist ætlunarverk sitt, höfðu þeir þó það upp úr krafsinu að flestir telja nú að vafi ríki um túlkun 26. gr. stjórnarskrár, skýra þurfi hlutverk forsetans að þessu leyti eða þá fella það niður. Sú rödd heyrist hins vegar hvergi að sýna mætti ákvæðinu og 

rökum þess hollustu, m.a. með þeim hætti að setja almenn lög því til skýringar og fram-kvæmdar.

Stjórnskipuleg óvissuferð
Er það sanngjörn niðurstaða að stjórnarskrá-in hafi brugðist íslensku samfélagi í megin-atriðum og það hljóti að vera óhjákvæmileg-ur þáttur í viðreisn Íslands að byrja hér upp á nýtt? Eða hefur okkur hugsanlega mistek-ist að sýna núgildandi stjórnarskrá nægi-lega hollustu og ræktarsemi? Hér verður því haldið fram að án skilnings og trúnaðar við grunngildi stjórnskipunarinnar sé hætt við að ný stjórnarskrá fögur ásýndar verði létt á metunum og þegar frá líði geti sótt í gamalt far. Yfirvegaðar breytingar á afmörkuðum atriðum stjórnarskrárinnar eru af hinu góða og það eru vissulega atriði í íslenskri stjórn-skipun sem þarf að koma til betri vegar. Öðru máli gegnir um stjórnskipulega óvissuferð á umbrotatímum sem kann að lykta með því 

Hefur stjórnarskráin brugðist? 
SKÚLI MAGNÚSSON
Lögfræðingur

NÝJA ÍSLAND - HVENÆR KEMUR ÞÚ?  Hálfköruð háhýsi og átök milli lögreglu og mótmælenda hafa sett svip 

sinn á Ísland eftir bankahrunið síðasta haust. Á þingi er boðið í nefið.

Eldhúsdagur er nýtt vikulegt fylgirit Fréttablaðsins sem leggur áherslu á umræðu og skoðanaskipti um stjórnmál og þjóðmál . Leitast verð-ur við að birta vandaðar og upp-lýsandi greinar um ýmis álitamál. Leitað verður eftir sjónarmiðum valinkunnra einstaklinga auk þess sem senda má gagnorðar greinar á netfangið greinar@frettabladid.is.  

Afl landsbyggðarinnar Össur Skarphéðinsson:
Íslensk fyrirtæki geta ekki keppt í klofstígvélum krónunnar í sprett-hlaupinu á mörkuðum heimsins., að mati iðnaðar- og utanríkisráð-herra. Eina færa leiðin sé Evr-ópuleiðin að upptöku evru sem framtíðar gjaldmiðli. Hann telur að með aukinni fullvinnslu sjávarfangs felist nýir tekjumöguleikar fyrir landsbyggðina í fullum og tollfrjáls-um aðgangi að markaði ESB.

Umræða á villistigumGunnar Karlsson:
Hefði beint lýðræði forðað Íslandi frá efnahagslegum óförum? Lík-lega ekki, segir Gunnar Karlsson, prófessor í sagnfræði. Fulltrúalýð-ræði Vesturlanda er sannarlega ófullkomið segir hann en væri ekki vænlegra ef við reyndum að tala okkur í átt til lausnar innan þess, í stað þess að hafna því fyrir eitthvað sem við vitum lítið hvert kann að leiða?

Betra Ísland 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Birkir Jón Jónsson og Eygló Harð-ardóttir:

Öll rök hníga að því að lækka stýri-vexti, að mati forystu Framsóknar-flokksins, sem reifar nýjar tillögur flokksins í efnahagsmálum. Þau telja forsendur fyrir Íbúðalánasjóð að fella niður 20 prósent skulda og vilja að erlendir kröfuhafar eignist hlut í bönkunum. Stjórnmál verði þó að hætta að snúast um smámuni. 

„Eldhúsdagur“
er nýtt vikulegt fylgirit Fréttablaðsins sem leggur 
áherslu á umræðu og skoðanaskipti um stjórnmál 

og þjóðmál. Leitast verður við að birta vandaðar og 
upplýsandi greinar um ýmis álitamál. Leitað verður 

eftir sjónarmiðum valinkunnra einstaklinga auk þess 
sem lesendur geta sent inn gagnorðar greinar á 

netfangið greinar@frettabladid.is
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● heimili&hönnun

Konfetti-ljósakróna úr diskókúlum eftir 
sænsku hönnuðina í FRONT.

MYND/BELYSNINGSBOLAGET.SE

Sænski hönnunarhópurinn Front 
á heiðurinn að þessari ljósakrónu 

sem ber heitið Konfetti. Ljósakrónan 
er samsett úr mörgum diskókúlum í 
mismunandi stærðum sem hengdar 
eru á stálsúlu með halogen-perum 
sem varpa daufri birtu. 

Krónan er hluti af Found-línu Front 
þar sem hugmyndin er að nota til-
búna hluti og setja þá saman í nýju 
samhengi og eru þá upphafleg kar-
aktereinkenni hlutanna látin ráða ferð-
inni í nýju samsetningunni. Í umsögn 
sinni um hlutinn segja hönnuðirn-
ir sjálfir að skilja þurfi að samhengi er 
milli hluta og hönnun sé alltaf undir 
áhrifum og byggist á hlutum og hug-
myndum sem þegar eru til.

Ljósakrónan er um 70 sentimetr-
ar í þvermál og 90 sentimetrar á hæð 
og sómir sér vel í hvaða salarkynnum 
sem er. - rat

Diskókúlan 
endurvakin

Hátölurunum er komið fyrir inni í veggj-
um þannig að þeir sjást ekki en gefa frá 
sér góðan hljóm. MYND/NÝHERJI

Fyrirtækið Sense, sem er í eigu 
Nýherja, hefur til sölu einstaka 

hátalara frá AmbienTech sem komið 
er fyrir inni í veggjum þannig að þeir 
sjást ekki og falla inn í umhverfi sitt.

Hátalararnir henta vel þar sem 
pláss er af skornum skammti eða til að 
halda í stílhreint umhverfi. Þeir henta 
hvort sem er í fyrirtækjum, á matsölu-
stöðum eða heimilum. Hátalararnir 
sóma sér vel í stofunni eða jafnvel inni 
á baðherbergi, allt eftir óskum hvers 
og eins. Enginn verður þeirra var fyrr 
en tónlistin tekur að óma. Ambien-
Tech-hátalararnir búa yfir djúpum og 
tærum tóni og geta náð 180 gráðu 
dreifingu á hljóði. Sense annast ráð-
gjöf um uppsetningu og rétta stað-
setningu á hátölurunum. - hs

Ósýnilegir 
hátalarar

PRAKTÍSK HÖNNUN SEM VEKUR KÁTÍNU    Japanski hönnuðurinn Makoto Tojiki 
leggur mikið upp úr stílhreinni hönnun líkt og samlandar hans eiga til. Newton-borðið, 
 sem hann framleiðir í tveimur stærðum, ber þess glöggt merki. 
Með hönnun sinni leitast Tojiki við að kalla fram bros af vörum fólks og brjóta upp fyrir-
fram ákveðnar hugmyndir þess um hversdagslega hluti. Dældin í miðju Newton-borðinu 
ber þess vitni. Hún hentar vel undir ávexti, nammi eða skraut og vekur kátínu og undrun.
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GERÐU GÓÐ KAUP

Notað og Nýtt > Mörkinni 1 >  sími:  517 2030

Suðurlandsbraut
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Miklabraut

Gnoðavogur

Suðurlandsbraut
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Gnoðavogur

Gnoðavogur

Mörkinni 1

>

Opnunartími:

Virka daga 11-18

Laugardaga 11-16

Sunnudaga 13-16

Tökum á móti vörum utan opnunartíma, 

upplýsingar í síma 517-2030

>

> Húsgögn, húsbúnaður, skrifstofuhúsgögn, lampar, ljós 
   fatnaður, skór, töskur og fleira á frábæru verði.

 Komdu og skoðaðu úrvalið!

húsgögn, lampar, ljós
rábæru verði.

u úrvalið!

ENN LÆGRA VERÐ 

Á VÖLDUM VÖRUM
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HÁRGREIÐSLA OG GJAFAVÖRUR

,,Litla leyndarmálið í Starmýri”
Full búð af fallegum vörum fyrir heimilið.

EVITA

EVÍTA – hárgreiðsla og gjafavörur - Starmýri 2 – 108 Reykjavík – s. 553 1900 – www.evita.is

Mikið úrval af fallegum lömpum, einnig ljósakrónur, 
lugtir, kerti, klukkur, glervörur og margt fl eira. 

Gott verð. Sjón er sögu ríkari.
Sýnishorn, myndir og verð á heimasíðu.

Verið velkomin 
Lára og Eva

Öll hárþjónusta
Dæmi úr verðskrá virka daga:

Klipping       2.900 kr.

Blástur   frá 2.200 kr.

Lagning   frá 1.700 kr.

Permanent  frá 5.500 kr.

Álstrípur  frá 5.800 kr.
Fermingargreiðslur samkvæmt pöntunum
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Starmýri
StarmýriH

amstrarnir eru alltaf 
vinsælastir og það hefur 
ekkert breyst. Naggrís-
irnir eru ekki jafn vin-

sælir og þeir voru en á tímabili 
voru þeir alltaf uppseldir. Nú eru 
kanínurnar vinsælli en naggrís-
irnir,“ útskýrir Bylgja Haralds-
dóttir starfsmaður í gæludýra-
versluninni Dýralandi.

Hún telur að þar spili verðlagið 
inn í en hamstrarnir eru ódýrastir 
og minnsta umstangið í kringum 
þá, þeir verði því oftar fyrir val-
inu hjá foreldrunum.

„Foreldrarnir velja hamstrana. 
Þeir lifa í 2 til 3 ár en naggrísir 
lifa í sjö ár svo það er meiri skuld-
binding. Krakkarnir eru yfirleitt 
sáttir við hamstur sem fyrsta 
gæludýr en þau sem eiga hamst-
ur fyrir vilja gjarnan fá kanínu. 
Það er meira hægt að gera með 
kanínuna, fara með hana út og 
fleira meðan hamsturinn sefur 

allan daginn og vakir á nóttunni.“ 
Bylgja segir eldri krakkana á aldr-
inum 10 til 14 ára frekar fá kan-
ínur en yngri börnin á aldrinum 
fimm til tíu ára fá hamstur. Hún 
segir hamsturinn þó ekki heppi-
legastan fyrir yngstu krakkana 
þar sem þeir eru litlir og snögg-
ir og erfitt fyrir litlar hendur að 
meðhöndla þá. - rat

Hamsturinn 
alltaf vinsæll
Nagdýr hafa alltaf verið vinsæl sem gæludýr yngsta fólks-
ins. Hamstrar, naggrísir og kanínur njóta yfirburða vin-
sælda hjá yngri fjölskyldumeðlimum.

Skemmtilegt gæludýr Líf Kjartansdóttir með naggrís en þeir geta lifað í 7 ár 
og eru því meiri skuldbinding en hamstur sem lifir í tvö til þrjú ár og heldur 
stöðugum vinsældum sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kanínur Sívinsæl gæludýr.

FJÓLA OG FJÖLSKYLDA  Fjóla og fjölskylda hennar lifa 
hamingjusömu lífi þar til mamma Rós og Fífill pabbi ákveða að 
slíta blómabandinu. Bókin Blómlegt fjölskyldulíf segir hvernig 
Fjólu reiðir af höfundurinn er Huginn Þór Grétarsson.

SKREYTUM HÚS  Það er um að gera að skreyta þegar 
barnaafmæli eru haldin. Skrautið getur verið af ýmsum 
toga, litríkt pappírsskraut er líflegt og fallegt, blöðrur eru 

klassískar og prýðileg leikföng í afmælið um leið. 

fjölskyldan 3



4 fjölskyldan

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

• Húðin okkar er viðkvæm og veðráttan á 

Íslandi getur verið húðinni erfið.

• Decubal viðheldur heilbrigði og ferskleika 

húðarinnar – allt árið um kring.

• Kynntu þér eiginleika Decubal og kveddu 

þurra húð.

GAGN&GAMAN

FRÓÐLEIKUR

Litla kistan  Taubleiur úr lífrænni 
bómull og föt úr umhverfisvæn-
um efnum á borð við sojabaunir 
og bambus eru á meðal þess sem 
fæst í versluninni Litlu kistunni 
sem opnaði í mánuðinum í 
Bergstaðastræti 13. Þar má einnig 
fá eiturefnaprófaðan fatnað úr 
hefðbundnari efnum, hreinlætis-
vörur og hönnunarvörur fyrir 
barnaherbergið svo eitthvað sé 
nefnt. Litla kistan er bæði 
vefverslun og götuverslun, hægt 
er að panta á Netinu og koma 
síðan og sækja vöruna, eða fá 
heimsent. Veffangið er www.
litlakistan.is.

Ódýr Ikeamatur  Börn borða 
frítt í Ikea í febrúar og því síðasta 
tækifærið í dag að njóta þess 

kostaboðs. Fjögurra manna 
fjölskylda getur þannig 

fengið fulla máltíð 
fyrir innan við þús-

und krónur. Þó 
að þessu tilboði 
ljúki í dag er 
annað hagstætt 
tilboð í gangi 
alla virka daga 
milli hálfsex og 

hálfsjö; sænskar 
kjötbollur, tveir 10 

bolluskammtar fyrir 
fullorðna og tveir 

barnaskammtar af spaghettíi 
ásamt safa fyrir börnin á 1.390 
krónur. Ferð á virkum degi tekur 
minna á taugar fullorðna fólksins. 
þá er mun rólegra og auðveldara 
fyrir börnin að njóta sín í 
Boltalandi og barnadeild búðar-
innar.

Endurfundir  Barnaleiðsögn 
verður um Þjóðminjasafnið á 
morgun kl. 14 og verður þá 
sýningin Endurfundir skoðuð. Á 
henni má sjá alls konar áhuga-
verða gripi sem fundust við 
fornleifarannsóknir á mörgum 
stöðum á Íslandi. Börnin fá að 
kynnast grunnhugmyndum 
fornleifafræðinnar og setja sig í 
spor fólks „í gamla daga“. 
Sýningunni er 
ætlað að 
höfða til allra 
aldurshópa. 
Leiðsögnin er 
ætluð 
börnum á 
aldrinum 6 til 
10 ára.

600 8000 
íslensk börn eiga atvinnulausa foreldra. 
Þar af eiga rúmlega fjögur þúsund og 
fjögur hundruð atvinnulausan föður en 
fjögur þúsund atvinnulausa móður. 40 Uppselt er á 40 sýningar á Kardimommubæn-

um í Þjóðleikhúsinu en frá upphafi hafa 160 
þúsund Íslendingar skemmt sér yfir lífinu í 
Kardommubæ Thorbjörns Egner.

10 ungmenni á aldrinum sextán til sautján ára tóku 
þátt í Ólympíuhátíð æskunnar en vetrarleikarnir 
fóru fram í Póllandi á dögunum. Ekki var hægt að 
keppa í öllum greinum vegna fannfergis.

myndir keppa til úrslita í gæludýra-
myndasamkeppni verslunarinnar 

Dýraríkisins í Miðhrauni. Gestir verslun-
arinnar velja bestu myndina og eru 

síðustu forvöð að skoða nú um helgina.
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Liverpool
Heimabær Bítlanna og fótboltasnillin-
ganna í Liverpool F.C. og Everton F.C.
Litrík og spennandi menningarborg 
þar sem margt er að sjá og upplifa.

Chester
Chester er í suðvestur frá 
Manchester, fallegur bær sem rekur 
sögu sína allt aftur til þess er 
Rómverjar réðu ríkjum á þessum 
slóðum. Gefið ykkur tíma til að skoða 
dómkirkjuna, rölta um gamlar götur í 
elsta hluta bæjarins og hið sérstæða 
smáverslanahverfi The Rows.

Blackpool
Í Blackpool, frægasta skemmtana- og
hressingarstrandbæ á Bretlandi, finna 
allir í fjölskyldunni eitthvað við sitt 
hæfi, skemmtigarða, dýragarð, 
vaxmyndasafn og sædýrasafn.

Lake District – Vatnahéraðið
Vatnahéraðið er undurfallegt, 
töfraveröld þar sem fléttast saman
hlýlegir dalir, stöðuvötn, heiðar og
fjöll. Kjörið svæði til gönguferða og
fyrir fjallagarpa þar sem er m.a. 
Scafell Pike (978 m), hæsta fjall á 
Englandi.

CHESTER

Spennandi dagsferðir
frá Manchester 

Verslun í Manchester

Mikið fyrir
peningana
í Manchester

Svifstökk

Kajakaróður

Vatnaskíði

Siglingar

Vatnabretti

Klettaklifur

Flug í loftbelg 

Útreiðartúrar

Golf o.fl.Flug og bíll
Manchester er áfangastaður þar sem 
um margt er að velja ef fólk ætlar sér 
að ferðast um Bretland á bílaleigubíl. 
Borgin er miðsvæðis, syðst í 
norðanverðu Englandi og þaðan 
liggja leiðir til allra átta.

Leitið nánari upplýsinga
á www.visitmanchester.com

Lifandi tónlist
Í Manchester eru spennandi klúbbar 
og skemmtistaðir, sem bjóða lifandi 
tónlist, nánast úti um alla borg. 
Það er alltaf eitthvað um að vera og úr 
nógu að velja, hvort sem menn vilja 
hlusta á óþekktar hljómsveitir að taka
sína fyrstu takta í Night and Day eða 
Life Café eða hlusta á heimsstjörnur 
á stórtónleikum í MEN Arena, sem 
rúmar 21.00 áhorfendur, eða á 
City of Manchester Stadium.

En það er að sjálfsögðu hægt að gera 
fleira sér til skemmtunar í Manchester
en að hlusta á lifandi tónlist. Háskóla-
nemar flykkjast t.d. á Oxford Road þar 
sem plötusnúðar halda uppi fjörinu og
kaffihús og krár eru opin fram á nótt. 

Manchester er frábær verslunar-
borg. Í miðborginni er að finna
ókjörin öll af verslunum, merkja-
búðum, hátískuverslunum, 
skemmtilegum sérverslunum, 
verlunarmiðstöðvum og verslu-
narkjörnum sem hafa á sér 
hefðbundið yfirbragð markaðs-
torgsins. Margar verslanir eru 
opnar alla sjö daga vikunnar og 
ekki óalgengt að sé opið til kl. 
20:00.

Exchange Square
/New Cathedral Street 
Þetta er nýtt og endurbyggt hverfi í 
miðborg Manchester þar sem er að
finna m.a. vörhúsin Selfridges, 
Hvarvey Nichols og Triangle. Þarna 
eru líka merkjaverslanir eins og 
Hobbs, Zaram, Wheels & Doll Baby,
Louis Vuitton, Massimo Dutti, Ted
Baker, Reiss, Fornarina, Bravissimo
og Adidas.

King Street
/St Ann’s Square
King Street hefur ævinlega verið 
vinsæl og svolítið virðuleg verslunar-
gata. Þarna eru tískuverslanir,
hönnuðabúðir og verslunarhús, sem 
Íslendingar ættu að kannast við, 

House of Fraser. Af merkjaverslunum 
má nefna t.d. Agent Provocateur,
Armani, DKNY, Diesel, Thomas Pink, 
French Connection og Aquascutum.

Í Manchester færðu gistingu á góðu 
verði og hagstæð tilboð hjá mörgum 
hótelum, aðgangur að mörgum 
ferðamannastöðum er ókeypis og
kostar lítið að nýta sér almennings-
samgöngur.
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SETJIÐ X VIÐ RÉTT SVAR:

1. Fyrir hvað er Old Trafford frægastur?
Hann er elsti bíll sem enn gengur í Manchester
Hann er að margra dómi besti bjórinn í Manchester
Hann er heimavöllur Manchester United

2. Hvað er Teppanyaki?
Sértakt afbrigði af japanskri glímu
Veitingastaður í Kínahverfinu í Manchester
Samkvæmisleikur frá Thailandi

3. Hvað heitir hæsta fjall á Englandi?
Scafell Pike
Snaefell
Helvellyn

BORGARLUKKUPOTTUR
VINNINGUR: FLUGFAR FYRIR TVO TIL EINHVERS

AF ÁFANGASTÖÐUM ICELANDAIR Í EVRÓPU

Þú finnur rétt svör við þremur spurningum. 
Síðan geturðu gert annað hvort:

1) Farðu inn á www.icelandair.is og svaraðu spurningunum þar.
Skilafrestur til og með 4. mars. 

2) Merktu við rétt svör og skrifaðu síðan nafn og símanúmer.
Klipptu seðilinn út og sendu hann til okkar, merkt:

Icelandair
Mín borg/spurningaleikur
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavík

Skilafrestur er til og með 4. mars
Við drögum úr pottinum á fimmtudaginn kemur, 5. mars, og nafn 
vinningshafans verður birt í ferðablaði Icelandair sem fylgir með 
Fréttablaðinu um næstu helgi (laugard. 7. mars).

TRAUSTUR
íslenskur
FERÐAFÉLAGI

Flugfélag Íslands jók mjög innan-
landsflug eftir að Loftleiðir hættu flugi 
innanlands. Íslendingar kunnu vel að 
meta þennan ferðamáta sem leysti 
þá undan því að skrölta eftir holóttum 
malarvegum. Meira að segja börnin 
voru send í sveitina flugleiðis eins og 
sést á þessari mynd frá árinu 1955.

Vildarklúbbur

WWW.VILDARKLUBBUR.IS

Soffía G. Karlsdóttir var vinnings-
hafi í Borgarlukkuleiknum í 
Mín borg um síðustu helgi. 
Hún fær í vinning tvo farseðla á 
Economy Class til einhvers af 
áfangastöðum Icelandair í Evrópu. 
Soffía er húsmóðir. Hana langar 
einna mest að fara til Stokkhólms 
eða Kaupmannahafnar í heimsókn 
til barnanna sinna og vill auðvitað
helst ferðast með manninum 
sínum.

TIL HAMINGJU
MEÐ BORGINA ÞÍNA!

Gefið ykkur góðan tíma fyrir flugið.
Lítið við í Saga Shop í Leifsstöð.

Frábært verð á heimsþekkum vörumerkjum.

Afsláttur af merktum

vörum frá 10–40%.

LEIFSSTÖÐ I SÍMI 4250 345
WWW.SAGASHOP.IS Saga Shop

NÝIR
ÁFANGA-
STAÐIR
í Noregi og Þýskalandi
Tveir nýir áfangastaðir bætast við
hjá Icelandair með sumaráætlun
félagsins. Um er að ræða borgina
Düsseldorf í hjarta Þýskalands við
bakka Rínar en borgin er miðstöð
viðskipta, menningar og tísku.
Í Noregi bætist við nýr áfangastaður:
Stavanger. Borgin er oft kölluð
„olíuhöfuðborg“ Noregs en það 
gefur kannski ekki rétta mynd af
borginni sem er fögur norðurlanda-
borg með mjóum strætum milli hvítra
húsa. Í næsta nágrenni er síðan
ægifögur náttúra Noregs.

NÝTT
FARGJALDA-
KERFI –
3 FARRÝMI

Meira val

Hvaða fargjaldaflokkur hentar þér 
best? Kynntu þér málið á 
www.icelandair.is

ÍBÚÐA-
SKIPTI
Íbúðaskipti eru ódýrasta gistingin
Fólk sem ætlar til útlanda í sumar 
getur sparað sér stórfé vegna 
gistingar með því að skoða þann 
möguleika að hafa skipti á íbúðum 
eða sumarhúsum við fólk erlendis 
sem ætlar að koma til Íslands. 
Á netinu eru margar vefsíður með 
svona íbúða- eða sumarhúsa-
miðlunum og má t.d. benda á 
www.HomeXchangeVacation.com og 
www.HomeForExchange.com
(Leitið sjálf með því að slá inn t.d. 
leitarorðin „home exchange“ eða 
„apartment exhange“.)

AÐ ÞÚ GETUR NÝTT
VILDARPUNKTA Í GISTINGU
Í YFIR 100 LÖNDUM FRÁ
AÐEINS 14.000
VILDARPUNKTUM?

VISSIR ÞÚ …

AUKINN
HRAÐI
og þægindi
með netinnritun
Viðskiptavinir Icelandair geta nú
innritað sig í gegnum Netið allt að
22 klukkustundum fyrir áætlaða
brottför. Í netinnritun velurðu sæti og
prentar út þitt eigið brottfararspjald.
Þá þarftu ekki að fara í gegnum
hefðbundna innritun og sparar tíma.
Það er því tími fyrir meiri morgunmat,
meira kaffi, meiri vinnu eða einfald-
lega aðeins meiri svefn.
Nánari leiðbeiningar eru á 
www.icelandair.is
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„Maður fékk að heyra það í mörg ár eftir þetta,“ segir 
Tryggvi Sigurðsson, skrifstofustjóri Hringrásar. Tryggvi var 
með þeim fyrstu sem fjárfestu í kassa af bjór í ríkinu á 
Snorrabraut daginn sem bjórsala var heimiluð og prýddi 
forsíðu DV sem kom út í hádeginu þann dag.

Tryggvi hafði ærna ástæðu fyrir bjórkaupunum 
þennan eftirminnilega morgun. „Það vildi þannig til að 

það voru frjálsir dagar, svokallaðir 
Tyllidagar, í Menntaskólanum í 
Kópavogi þar sem ég stundaði 
nám á þessum tíma. Í tilefni 
þeirra var skólaball um kvöldið 
og bjórinn því kærkominn fyrir 
þá nemendur sem voru byrjaðir 
að drekka. Þetta átti því allt sínar 
skýringar, það var ekki þannig að 
ég væri bara svona rosalega mikill 
bjórmaður,“ segir Tryggvi og hlær. 

Hann segir enga örtröð hafa 
verið í ríkinu á Snorrabraut 

þennan morgun eins og margir höfðu búist við. „Ég var 
mættur þarna rétt fyrir opnun og það voru eiginlega 
bara ég og svo frétta- og myndatökumenn frá erlendum 
sjónvarpsstöðvum og nokkrir íslenskir blaðamenn. Ég 
byrjaði reyndar að fara í ríkið átján ára gamall og var 
aldrei spurður um skilríki fyrr en einmitt daginn sem ég 
varð tvítugur,“ segir Tryggvi.

Tryggvi hafði þó haft einhver kynni af bjórdrykkju áður 
en bjórdagurinn frægi rann upp. „Ég hafði smakkað bjór í 
útlöndum og svo stundaði besti vinur minn líka siglingar. 
Þannig kom fullt af bjór til landsins á þessum árum. 
Ég veit nú ekki hvort rétt sé að segja frá því á þessum 
vettvangi, en þannig var að karl faðir minn var líka að 

brugga bjór, sem hann setti á gamlar kókflöskur. Þeir 
félagarnir voru svo að metast um hver bruggaði besta 
bjórinn, en í minningunni var þetta hreinasti óþverri, 
Þannig að karlinn fékk að hafa þetta mikið í friði fyrir 
mér. Svo smakkaði maður líka blessað bjórlíkið, sem var 
viðbjóður.“

Forsíðumyndin af Tryggva var meðal annars hengd 
upp á korktöflu í Menntaskólanum í Kópavogi og hékk 
þar lengi vel. „Svo birtist myndin í Öldinni okkar og birtist 
reglulega í kringum 1. mars mörg ár á eftir. Það má 
eiginlega segja að maður hafi komist á spjöld sögunnar 
með þessu,“ segir Tryggvi og skellir upp úr.

TRYGGVI SIGURÐSSON

SPJÖLD SÖGUNNAR Tryggvi, til vinstri, lét sér nægja einn 
kassa af Budweiser-bjór í veganesti fyrir MK-skólaballið að 
kvöldi 1. mars 1989. Af því tilefni smellti ljósmyndari af 
honum mynd sem birtist á forsíðu DV í hádeginu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sanitas Pilsner (Ísland)
Sanitas Lager (Ísland)

Egils Gull (Ísland)
Budweiser (Bandaríkin)
Löwenbräu (Þýskaland)

Tuborg (Danmörk)
Kaiser (Austurríki)

➜ BJÓRTEGUNDIR SEM Í BOÐI 
VORU Í ÁTVR Á BJÓRDAGINN, 

1. MARS 1989

nokkra bjóra fyrr um daginn. Svo byrjaði ég bara eitthvað 
að tuða og enginn skildi neitt. Svo endaði það þannig 
að hljómsveitarstjórinn Magnús Kjartansson kom upp úr 
gryfjunni sinni, tók utan um mig og leiddi mig rólega út 
af sviðinu. Þá kom skilti á sjónvarpsskjáinn; Afsakið hlé! 
Svo kom þulan og sagði að gert yrði stutt hlé á þætt-
inum, og tveimur mínútum seinna hófst útsending að 
nýju og ég var mættur, bláedrú og fínn auðvitað,“ segir 
Hemmi og skellir upp úr.

Hemmi segir að mörgum áhorfendum hafi brugðið 
við þetta spé sitt. „Fólk hélt að ég væri dottinn í það og 
það má eiginlega segja að þjóðarskelfing hafi gripið um 
sig. En það versta í þessu var að í öllum hamaganginum 

steingleymdi ég að segja elskulegum foreldrum mínum 
frá þessu gríni. Ég mátti bara þakka fyrir að hitta þau á 
lífi eftir þáttinn, því þau héldu að litli drengurinn þeirra 
hefði orðið bjórnum að bráð. Þetta var það allra versta, 
en auðvitað jafnaði þetta sig með tíð og tíma eins og allt 
annað. Eftir þetta reyndi ég að láta mína nánustu vita ef 
ég hugði á svona óvæntar uppákomur.“

Að útsendingu þáttarins lokinni buðu Hemmi og Björn 
Emilsson, stjórnandi útsendingar, starfsfólki þáttarins upp 
á bjór. „Fólkið hafði verið að vinna allan daginn þannig 
að við splæstum í tvo kassa handa þeim svo allir fengju 
bjórinn sinn á bjórdaginn. Einhver skrifstofumaður varð 
úrillur og bannaði þetta, en við höfðum þau aðvörunar-
orð að engu,“ segir Hemmi Gunn.

➜ MEÐ FYRSTU BJÓRKAUPENDUNUM

FRAMHALD AF SÍÐU 32

 Happdrætti húsnæðisfélags S.E.M. -  - Útdráttur 24. feb 2008 -

Ferðavinningur frá Heimsferðum verðmæti  200.000 kr.
  

210          14037        22686        32022        50640        61353        85723        103953        117993

3654        14530        23894        35009        50748        63668        90181        104691        121260

4825        14951        26986        41348        51915        72080        92845         105452        122735

4957        15964        28029        44804        52137        79603        93617         106649        124313

5527        18304        28406        44873        53139        83376        95388        110946 

12147        20528        29094        47414        56021        83413        97329        115912 

12779        21287        31840        47880        56631        83497        98220        117432 

Ferðavinningur frá Heimsferðum verðmæti  100.000 kr.    

   

576           20624      26139        35470      55403        68304        81054        94729        110042

2039        20922       26226       35824      55620        68338        81176        101153        110148

3820        21479       26378        38575      55912        69156        81345        101616        110616

4674        21511        26383        38672      56527        69270        81580        102776        113309

5176        22187        26642        40495       57367        70590        81937        105132        116063

5991        22255       27061        46781        57384        73263        82701        105226        116118

10928     23053        27262        47518        58007        74305        85317        105472        116566

12651      23210        27419        47781        58776        76567        85463        106388        117438

14662      23596       29472       48106        59763        76772        85887        106622        117931

15032      23954       29516       50440        59867        77429        86912        106876        119511

15632      25133        29987       50841     60983        79088        87317        107356        120620

15778      25282       31216        50973     64470        79828        87455        108241        122766

16619      25323       32366       52276        65280        80048        88215        108624        124021

17153      25503       33527        52492        66958        80347        91716        108815        124909

18005      25920      33994       55094        67963        81052        94215        109185 
 

       
Vinninga ber að vitja innan árs birt án ábyrgðar. 

Þökkum stuðninginn.Einnig er vinningaskrá á sem.is

GUÐLAUGRU ÞÓR

GUÐLAUGUR ÞÓR

STÉTT MEÐ STÉTT
Samstaða um endurreisn

 Ármúla 18 - 108 Reykjavík - sími 568 4817 - gth@gudlaugurthor.is - www.gudlaugurthor.is

Við opnum kosningaskrifstofu
Guðlaugs Þórs í dag kl. 12.00.
Reykvíkingar eru hvattir til að fjölmenna og taka þátt í umræðu
um endurreisn Íslands. Kaffi veitingar og barnahornið á sínum stað.
Nánar á vefnum: www.gudlaugurthor.is

sæti
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A
llt frá því að SPES-samtökin 
voru stofnuð árið 2000 hefur 
Njörður P. Njarðvík, prófess-
or í íslenskum bókmenntum 
við Háskóla Íslands, einbeitt 

sér að því að hjálpa foreldralausum börn-
um í Tógó í Vestur-Afríku. Fyrsta barna-
þorp SPES í höfuðborg Tógó, Lomé, er nú 
fullbyggt og er heimili fyrir 94 börn. Hinn 
14. febrúar síðastliðinn var  nýtt barnaþorp 
í  Kpalimé formlega vígt en borgin er í um 
tveggja klukkutíma akstursfjarlægð frá 
Lomé. „Bygging þorpsins hefur tekið rúm-
lega tvö ár og við höfum verið í miklu og 
góðu sambandi við borgarstjórann í Kpal-
imé sem styður framtakið dyggilega, enda 
mikil neyð í borginni eins og annars staðar í 
Tógó þar sem fjöldinn allur af börnum lend-
ir á götunni sökum dauða eða veikinda for-
eldra.“ Nú eru fimm börn á nýja heimilinu 
en þar munu rúmast tuttugu börn til þess að 
byrja með, en SPES tekur við börnum um 
og undir fimm ára aldri. Húsin í Kpalímé 
eru, eins og barnaheimilið í Lomé, litrík og 
fallega hönnuð af innfæddum arkitekt. „Við 
stefnum svo á byggingu leikskóla í borginni 
en þar er enginn slíkur. Markmið okkar er 
ávallt að börnin gangi í almenna skóla og 
blandi geði við önnur börn utan SPES-heim-
ilisins.“

Stuðningur við barnaskólann
Í þessari ferð hjónanna til Tógó voru þau 
einnig viðstödd formlega afhendingu nýs 
húss fyrir barnaskólann í Kélégougan en 
hann sækja börnin frá SPES-heimilinu í 
Lomé. „ Við gáfum skólanum tvö vegleg 
hús með níu nýjum kennslustofum,“ útskýr-
ir Njörður sem segir að í bekkjunum séu 
145 nemendur undir leiðsögn eins kennara. 
„Nýju húsunum fylgdu þau tilmæli að ráð-
herra skólamála gerði sitt ýtrasta til þess að 
fjölga  kennurum við skólann svo að náms-
árangur batni. Hann lofaði því að þrír nýir 
kennarar kæmi til starfa 2. mars og aðrir 
þrír næsta haus og svo yrðu aldrei fleiri en 
75 í hverjum bekk. Ég sagði honum að yfir-
völd í Tógó eyddu of miklum fjármunum í 
herinn en ekki nægilegum til menntamála, 
en auðvitað er menntun þessara barna lyk-
illinn að velfarnaði þjóðarinnar. Með því að 
virða menningu barnanna, ráða heimafólk 
til starfa í þorpinu og senda þau í hverfis-
skólann vonumst við til þess að þau í kjöl-
farið verði nýtir þegnar þessa lands,“ segir 
Njörður. Nú í febrúar var ræðisskrifstofa 

Íslands í Tógó formlega vígð en fyrsti ræðis-
maður okkar þar í landi er Claude Gbedey 
sem hefur stutt starfsemi SPES þar í landi 
dyggilega.

Styrktarforeldrum hefur ekki fækkað vegna 
kreppunnar
SPES-samtökin byggja starfsemi sína á fjár-
magni sem fæst í gegnum styrki og styrkt-
arforeldra barnanna á Íslandi, í Frakklandi 
og í Belgíu en það kostar 77 evrur að sjá 
einu barni fyrir öllum helstu nauðsynjum 
á mánuði. Á krepputímum hefur styrktar-
foreldrum ekki fækkað en erfiðara reynist 
að finna nýja. „Við höfum líka hvatt til þess 
að fleiri en einn aðili taki að sér að styrkja 
eitt barn, til dæmis tveir fjölskyldumeðlim-
ir eða samtök þar sem þetta er dálítið dýrt. 
En mikilvægt er samt að börnin finni teng-
ingu við sinn styrktaraðila og það eru oft-
ast þó nokkur samskipti milli barnanna og 
styrktarforeldranna. Í sumum tilfellum geta 
styrktarforeldrar komið og heimsótt börn-
in á barnaheimilið eða þá skipst á bréfum, 
ljósmyndum og pökkum.“ Þreifingar hafa 
verið um að stofna fleiri barnaþorp í öðrum 
Afríkulöndum en Njörður vill fara varlega í 
sakirnar og einbeita sér að Tógó. „Við verð-
um að gera þetta með fyllstu gát og fara 
hægt í sakirnar. Við berum mikla ábyrgð á 
öllum þessum börnum.“

Þeim sem vilja gerast styrktarforeldar 
SPES eða styrkja samtökin á annan hátt er 
bent á www.spes.is

Nýtt barnaþorp rís í Tógó
Dr. Njörður P. Njarðvík og eiginkona hans Bera Þórisdóttir hafa unnið mikið mannúðarstarf í lýðveldinu Tógó þar sem börn 
lenda á götunni sökum örbirgðar og sjúkdóma. Anna Margrét Björnsson spjallaði við hjónin en þau eru nýkomin úr þriggja vikna 
ferð til Afríku þar sem þau voru viðstödd opnun nýs barnaheimilis á vegum SPES-samtakanna.   

NÝJA HÚSIÐ Tvö ár tók að reisa barnaheimilið nýja. 
Nú eru fimm börn þar en verða tuttugu er fram í 
sækir. 

BÖRNIN FAGNA SPES-samtökin gáfu skólanum í 
Kélégougan tvær nýjar byggingar nú í febrúar en 
þar eru yfir hundrað nemendur í hverjum bekk. 

RÆÐISMAÐUR ÍSLANDS Hér sést Claude Gbedey, 
ræðismaður Íslands, taka formlega við ræðis-
mennsku á skrifstofu sinni í Lomé. 

NÝTT BARNAHEIMILI Glaðlegar byggingar barnaheimilisins í Kpalimé sem var vígt nú í febrúar. Á myndinni 
sést Eyjólfur Guðmundsson læknir sem einnig var með í för. 

NJÖRÐUR P. NJARÐVÍK OG BERA ÞÓRISDÓTTIR, EIGINKONA HANS Hér eru hjónin með Felix, styrktarbarni sínu á barnaheimilinu í Lomé, og félaga hans Olivier. 



SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

TILBOÐ

FULLT VERÐ 56.995

49.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995

74.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 74.995

64.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 84.995

74.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 69.995

59.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 64.995

49.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995

89.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995

69.995

Euroline WME1000
5kg ÞVOTTAVÉL með 500 og 1000 snúninga vindingu,
30-90° hitastilli, 30sm hurðaropnun, ullarkerfi, skol-
stoppi og hraðkerfi. Þvotthæfni A, orkunýtni A og 
vinduhæfni C. Mál (bxhxd): 60x85x60sm.

Euroline EU1628
60sm ELDAVÉL án blásturs með 4 steyptum hellum,
58 lítra ofni sem auðvelt er að þrífa, yfir- og undir-
hita, grilli, geymsluskúffu og barnalæsingu á
ofnhurð. Mál (hxbxd): 85-90x60x60 sm.

Euroline TK4042
Barkalaus 6kg ÞURRKARI 
með krumpuvörn og 
barnaöryggi. Orkunýting C. 

Euroline T3048
Einfaldur 6kg ÞURRKARI
með barka, 2 hitastigum
og galvaniseraðri tromlu.
Orkunýting C.

Euroline C340
186sm KÆLISKÁPUR með frysti, 214 lítra kæli, 
90 lítra frysti og glerhillum. Orkunýting A. Mál
(hxbxd) 186,5x59,5x60sm.

Beko DUN1300
60sm UPPÞVOTTAVÉL með 3 kerfum; skolun, 
50° og 60°. Forþvottur. Vatnsflæðivörn.
Þurrkar með hita frá elementum.Lætur vita ef 
gljáefni vantar.Þvottahæfni A. Orkunýtni A.
Þurrkgeta B. Utanmál(hxbxd): 82x60x55sm.

Scancool SKF220
144sm KÆLISKÁPUR með frysti og 5 glerhillum 
í kæli. 167 lítra kælir og 45 lítra frystir.
Orkunýtni A. Mál (hxbxd): 144x55x60sm.

Scancool SFS100
85sm og 85 lítra FRYSTISKÁPUR 
með 4 skúffum og 6kg frystigetu
á sólarhring. Orkunýting A. Mál
(hxbxd): 85x50,4x51,4sm.

EINFÖLD, TRAUST OG ENDINGARGÓÐ TÆKI

BARKAÞURRKARI

BARKALAUS 
ÞURRKARI

85sm FRYSTISKÁPUR

UPPÞVOTTAVÉL

60sm ELDAVÉL

144sm 
KÆLIR/FRYSTIR

1000sn ÞVOTTAVÉL

186sm 
KÆLIR/
FRYSTIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Góð vika …
Hlandskálaeigendur. Össur Haf-
þórsson og félagar á tónleika-
staðnum Sódóma Reykjavík 
fengu mikla athygli fyrir þá 
nýbreytni sína að bjóða upp á 
andlit útrásarvíkinga í hland-
skálum staðarins. Sódóma 
opnar ekki fyrr en 6. mars og 
enginn hefur einu sinni séð hland-
skálarnar enn þá. Góð markaðssetning, myndi ein-
hver segja. En aumingja útrásarvíkingarnir. Þessi 
niðurlæging bætist við aðra sem þeir verða nú að 
þola. Þeir geta þó huggað sig við að myndirnar af 
þeim eru ekki ofan í sjálfum klósettunum og losna 
því væntanlega við „númer 2“. 

Fyrir norska skiptidíla. Þetta var ekki vond vika 
fyrir alla brottreknu seðlabankastjórana því Ingi-
mundur Friðriksson, sá sem kvaddi fyrst, fékk 

æsandi tilboð frá seðlabanka Noregs. 
Vitanlega var Ingimundur upp 

með sér, enda ekki á hverjum 
degi sem manni er boðin vinna 
nú í kreppunni, sérstaklega ekki 
í banka. Á sama tíma var norskur 
náungi selfluttur í funheitan stól 
Ingimundar og félaga í Seðló. Það 

virðist því hafa verið um eins konar 
skiptidíl að ræða.

Slæm vika …

Fyrir ástralska fjárfesta. Steve 
Cosser fékk ekki að kaupa Mogg-
ann og er eðlilega fúll. Hver 
yrði ekki fúll yfir að missa 
af svona gullnámu? Ekki er 
vitað hvort milljarðerinn fékk 
yfirhöfuð að kaupa eitthvað á 
Íslandi. Það var óvanalega hátt 
uppi á Cosser typpið í sjónvarps-
viðtölum. Hann er víst svona líka 
ógeðslega ríkur, vill hann meina. Í 
venjulegu árferði hefðu landsmenn verið svag 
fyrir svona gengdarlausu monti og litið upp til 

ríkidæmis útlendings sem vill fjárfesta 
á skerinu. Bara ekki akkúrat núna.

Fyrir (d)rekna.
Sorrí. Það er að æra óstöð-

ugan að draga Davíð enn einu 
sinni inn í þennan dálk, en nú 
er ekki annað hægt. Maðurinn 
kvaddi jú djobbið sem hann 

vildi ekki kveðja í vikunni. 
Loksins. Margir sáu snilldarlegan 

stjórnmálajöfur þegar Davíð mætti 
með allt á hornum sér í Kastljósið. Aðrir 

sáu eitthvað allt annað. Var þetta síðasta vikan í bili 
þar sem allt snerist um Davíð enn einu sinni? Maður 
spyr sig. - drg

GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

Hvar ertu fæddur og hver er teng-
ing þín við Ísland? Ég fæddist í 
Brattleboro í Vermont í Bandaríkj-
unum. Vinur minn, tónskáldið Nico 
Muhly, er einnig frá Vermont. Við 
fluttum báðir þaðan til New York 
og hann kynnti mig síðar fyrir 
Íslandi og Gróðurhúsinu, stúdíói 
Valgeirs Sigurðssonar. Þar byrj-
aði ég að vinna árið 2006 með Val-
geiri og öllu frábæra fólkinu hjá 
Bedroom Community og ég hef í 
kjölfarið reynt að koma til Íslands 
eins oft og ég mögulega get. 

Hvenær varstu hamingjusam-
astur? Ég verð vonandi hamingju-
samastur einhvern tímann í náinni 
framtíð. 

Hvar býrð þú núna? Ég er heim-
ilislaus! Nei, kannski að mér sé 
betur lýst sem farandsöngvara. 
Ég er eiginlega alltaf á hljómleika-
ferðalagi en mér líður alltaf mest 
eins og heima hjá mér í New York-
borg. 

Hver er uppáhaldsflíkin í fata-
skápnum þínum og af hverju? Það 
er græn skyrta og á henni stóð eitt 
sinn „ Donnely Threshing Bee“ 
en stafirnir hurfu í þvotti. Vinur 
minn Mike gaf mér hana þegar 
ég var fjórtán ára og ég fer með 
hana hvert sem ég fer. Mike reyndi 
að verða ríkisstjóri í Minnesota á 
tíunda áratugnum og til þess að 
auglýsa sjálfan sig reið hann á 
hestbaki yfir allt ríkið. Hann tap-
aði. 

Hvenær byrjaðir þú að semja 
tónlist? Ég hef aldrei í rauninni 
samið lag, en tek gömul þjóðlög og 

endurskrifa þau. Ég byrjaði á því 
fyrir um fjórum árum en ég hef 
spilað tónlist alla ævi. Ég á kass-
ettur af sjálfum mér að syngja 
þegar ég var tveggja og hálfs árs 
og ég byrjaði að læra á fiðlu þegar 
ég var þriggja ára.

Hvernig tónlist hefur mest áhrif 
á þig og hvað er uppáhaldslagið á 
ipodinum þínum þessa stundina? 
Ég er ekki viss um áhrifavald-
ana mína, sennilega fullt af dóti 
sem mér finnst ekki einu sinni 
skemmtilegt. En uppáhaldslagið 
mitt á ipodinum mínum er „You“ 
af nýju plötu Q-Tip. Ég er líka með 
allt sem ég finn með Theolonius 
Monk á playlista og reyni að hlusta 
á hann eins oft og ég get. 

Er eitthvað sem heldur fyrir 
þér vöku á nóttunni? Nei, ég bý 
yfir ofurmannlegum krafti og get 
sofið hvar sem er, hvenær sem er, 
í mjög langan tíma. 

Ef þú ættir tímavél, hvert mynd-
ir þú fara og hvers vegna? Ég 
myndi fara til New York-borgar 
árið 1957 til þess að heyra Theol-
onius Monk spila á Five Spot-
klúbbnum. 

Áttu þér einhverja leynda nautn? 
Kvikmyndir eftir Wes Anderson. 

Hvaða núlifandi manneskju lítur 
þú mest upp til? Kvikmyndaleik-
stjórans Takeshi Kitano. Eða The 
RZA frá Wu Tang Clan. 

En hvaða núlifandi manneskju 
þolir þú ekki? Sennilega Dick 
Cheney.  

Hvaða eitt atriði myndi full-
komna líf þitt? Að láta gera við 
gula kajakinn minn svo að ég gæti 
farið út á haf og ferðast um heim-
inn ásamt ímynduðum vini mínum 
sem væri selur. 

Hvaða frasa ofnotar þú? „It‘s all 
good“, hræðilegur frasi. Þetta er 
ekki einu sinni satt. 

Hvað er uppáhaldsorðið þitt á 
íslensku? Mér finnst gaman að 
segja „Hvað segirðu“. 

Eru fleiri tónleikar skipulagðir 
í Reykjavík á næstunni? Ekki sem 
ég veit um en ég skal leyfa ykkur 
að fylgjast með!

Hvaða lag vilt þú að sé spilað 
í jarðarförinni þinni? „When you 
know why you are happy“ eftir 
Mary Margaret O‘Hara. 

Er alltaf á 
ferðalagi
Bandaríski tónlistarmaðurinn Sam Amidon kom 
fyrst til Íslands fyrir þremur árum en hann er hjá 
íslenska plötufyrirtækinu Bedroom Community. 
Anna Margrét Björnsson spjallaði við Sam að ný-
loknum tónleikum á Kaffibarnum í vikunni. 

SAM AMIDON „Ég hef aldrei í rauninni samið lag, en tek gömul þjóðlög og endur-
skrifa þau.“

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN:  Samuel Tear 
Amidon

STARF:  Tónlistarmaður og 
atvinnumaður í körfubolta 
(NBA)

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐ-
IST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI: 
 1981 , árið sem Frakkland hætti 
að nota fallöxina.  

Breytti slys þínum aðstæðum?

Við könnum rétt þinn á bótum!

Slys hafa margs konar áhrif á líf okkar og starf.
Fáðu ráðleggingar – það kostar þig ekkert.

Fulltingi þér við hlið / www.fulltingi.is / sími 533 2050 / Suðurlandsbraut 18 Rvk.
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Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir 
Selfoss - Reykjanesbær - Kringlan - Smáralind

25%
AFSLÁTTUR AF ÖLLU Í 

TENGSLUM VIÐ FERMINGUNA 
m.a.: merktar sálmabækur, 

áprentun á servíettur, skrautskrifuð 
kerti, blómaskreytingar, gestabækur,

hanskar, hárskraut 
og margt fl eira.

Ferming

Ath!
Áprentun á servíettur

er á sama verði og í fyrra.

TILBOÐSHELGI Í BLÓMAVALI
ALLT FYRIR FERMINGUNA

Í BLÓMAVALI

10 kr.
í Blómavali Skútuvogi

Friðarlilja

999

Ástareldur

499
Blóma-
pottur

(lítill)

299

Prímúla

199

Munið eftir 
lukkuleiknum 
í heimsenda 

fermingarpóstinum!

Blómaval
um land allt!
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timamot@frettabladid.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511

Ásatrúarfélagið stendur 
fyrir fræðsludegi um sið-
festuathafnir í dag í hús-
næði Ásatrúarfélagsins í 
Síðumúla. Þar mun Jóhanna 
Harðardóttir Kjalnesinga-
goði segja gestum og gang-
andi frá því hvað felst í sið-
festuathöfn. 

„Siðfestuathöfnum er 
helst hægt að líkja við ferm-
ingar í kristni en munur-
inn er þó nokkur,“ segir Jó-
hanna en helsti munurinn 
á siðfestuathöfn og ferm-
ingu er sá að aðeins einn 
tekur þátt í siðfestuathöfn 
meðan fleiri eru fermdir í 
einu. „Þetta er persónuleg 

athöfn fyrir hvern og einn,“ 
segir Jóhanna en áður en at-
höfnin fer fram er fræðsla 
um heiðinn sið, Hávamál og 
Völuspá.

Siðfestuathafnir Ásatrú-
arfélagsins fara mest fram 
á vorin og sumrin og segir 
Jóhanna þó nokkurn hóp 
taka þátt í slíkri athöfn á 
hverju ári, bæði unglinga 
og fullorðna.

Opið hús verður í húsnæði 
Ásatrúarfélagsins að Síðu-
múla 15 frá 14 til 16 í dag. 
Þar verður heitt á könnunni 
og allir velkomnir sem vilja 
fræðast um ásatrú og sið-
festuathafnir.

Fræðsla um 
siðfestuathöfn

Jóhanna Harðardóttir Kjalnesingagoði ásamt Hilmari Erni Hilmarssyni 
allsherjargoða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sverrir Bergmann, taugalæknir og sér-
stakur taugasérfræðingur MS-félags-
ins, situr fyrir svörum á aðstandenda-
fundi, sem haldinn verður í dag, 28. 
febrúar, klukkan 13.30 í húsakynnum 
MS-félagsins að Sléttuvegi 5. Vegna 
efnahagshrunsins hérlendis eru tíma-
mót í heilbrigðisþjónustu MS-sjúklinga 
og mikil óvissa ríkir um framhald með-
ferðar með Tysabri, besta MS-lyfinu. 

Sverrir gerir grein fyrir árangri af 
Tysabri-lyfjagjöf á Íslandi eftir eins 
árs reynslu. Samkvæmt lauslegri at-
hugun hafa lífsgæði þeirra MS-sjúk-

linga sem hafa fengið Tysabri batnað 
stórlega og í mörgum tilvikum farið 
langt fram úr vonum. Dæmi eru um 
að sjúklingum hafi farið svo verulega 
fram að þeir hafi lagt hækjur á hilluna 
eða hætt að nota hjólastóla.

Á aðstandendafundinum verður 
kynnt starfsemi MS-félagsins og endu
rhæfingarmiðstöðvarinnar og sitja for-
svarsmenn félagsins og endurhæfing-
arinnar fyrir svörum.

Aðstandendur fræðast um MS

Sverrir Bergmann situr fyrir svörum á 
aðstandendafundi MS-félagsins í dag.

MICHEL DE MONTAIGNE FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1533

„Þeir sem óttast þjáningu 
þjást þegar sökum óttans.“

Franski heimspekingurinn 
Michel De Montaigne var einn 

af áhrifamestu rithöfundum 
Frakklands á 16. öld. Hann er 
hvað þekktastur fyrir að hafa 

fundið upp ritgerðarformið.

MERKISATBURÐIR
1794 Kristjánsborgarhöll brenn-

ur í fyrsta sinn.

1913 Fyrsti íslenski hárgreiðslu-
meistarinn, Kristólína 
Kragh, opnar stofu í 
Reykjavík.

1974 Þjóðleikhúsið frumsýn-
ir leikritið Kertalog eftir 
Jökul Jakobsson.

1989  Landslið Íslands í hand-
knattleik sigrar heims-
meistarakeppni B-liða 
í París. Kristján Arason 
skorar sitt þúsundasta 
mark í landsleik. 

1993 Bílasprengja springur 
undir World Trade Center 
í New York-borg.

1994 Magnús Scheving verður 
Evrópumeistari í þolfimi.

Dagur tónlistarskólanna er haldinn 
hátíðlegur um land allt í dag. Dag-
skráin er fjölbreytt og er skólunum 
í sjálfsvald sett upp á hverju þeir 
brydda. Samleikstónleikar, samsöng-
ur, skólatónleikar og hljóðfærakynn-
ingar verða á hverju strái og er fólk 
hvatt til að kynna sér framboðið í sínu 
næsta nágrenni. 

Edda Borg, formaður Samtaka tón-
listarskólastjóra, segir dag tónlistar-
skólanna hafa verið haldinn í yfir tvo 
áratugi. „Markmiðið er að vekja at-
hygli almennings og stjórnvalda á því 
göfuga starfi sem fer fram í tónlistar-
skólum landsins. Það er allur gangur á 
því hvernig skólarnir halda upp á dag-
inn og hafa margir til að mynda verið 
með opna viku í aðdraganda hans 
og aðrir ætla að gera slíkt hið sama 
í komandi viku. Þá verður mikið um 
tónleika og hljóðfærakynningar en nú 
fer sá tími í hönd þegar forskólanem-

ar velja sér það hljóðfæri sem þeir 
vilja læra á næsta vetur,“ segir Edda. 
„Hljóðfærakynningarnar eru til þess 
fallnar að hjálpa þeim að taka sjálf-
stæðar ákvaðanir.“

Edda á von á því að sjónum verði 
sérstaklega beint að tónlistarnámi í 
ár en Samtök tónlistarskólastjóra eru 
40 ára á árinu. „Ný stjórn var kjör-
in á síðasta ári og nú er búið að skipa 
í afmælisnefnd,“ segir hún og brosir. 
Edda á einnig von á því að aukið sam-
starf verði framvegis á milli tónlist-
arskóla. „Við stöndum frammi fyrir 
niðurskurði sem gerir það að verkum 
að við þurfum að taka höndum saman 
og skoða aukið samstarf þar sem því 
verður komið við,“ segir hún og nefn-
ir sameiginlegar aukagreinar og sam-
spilshópa sem dæmi.

Edda stendur sjálf á tímamótum en 
tónlistarskóli hennar, Tónskóli Eddu 
Borg, er tuttugu ára. Við byrjðum 

árið 1989 og stefnum að því að bjóða 
upp á þétta tónleikadagskrá í haust. 
Þá er einnig hugmyndin að hóa saman 
gömlum nemendum og aðstandendum 
þeirra,“ segir Edda sem má til með að 
skjóta því að að einmitt í vetur gerð-
ist það í fyrsta skipti að afkomandi 
nemanda hóf nám við skólann. „Það 
er óneitanlega gaman fyrir mig að 
sjá þessa þróun. Eins er ánægjulegt 
að fylgjast með nemendum ná árangri 
á tónlistarsviðinu en við eigum tölu-
vert í hljómsveitum eins og Hjaltalín 
og Sokkabandinu,“ segir hún stolt. 

Tónskóli Eddu Borg mun flytja í 
stærra húsnæði á árinu sem býður 
upp á nýja möguleika. „Við færum 
okkur úr Hómaseli yfir í Kleifarsel og 
getum þar af leiðandi verið í enn betra 
samstarfi við Seljaskóla en tónlistar-
kennslan fer að hluta til fram innan 
veggja hans.“

vera@frettabladid.is

DAGUR TÓNLISTARSKÓLANNA:  HALDINN HÁTÍÐLEGUR VÍTT OG BREITT

Sjónum beint að blómlegu 
tónlistarstarfi um land allt

MIKILVÆGU STARFI HALDIÐ Á LOFTI Edda segir markmið dagsins að vekja athygli á því göfuga starfi sem fer fram í tónlistarskólum landsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þennan dag árið 1953 
tilkynntu þeir James D. 
Watson og Francis Crick 
að þeir hefðu leyst gát-
una um byggingu DNA-
sameindarinnar. 

Uppgötvunina byggðu 
þeir að stórum hluta á at-
hugunum Rosalind Fran-
klin sem bentu til þess 
að DNA-sameindin væri 
gormlaga. Fyrir uppgötv-
un sína fengu þeir fé-
lagar Nóbelsverðlaunin í 
læknisfræði árið 1962. DNA er erfðaefni allra líf-
vera. DNA-sameindir litninganna skiptast í starfs-

einingar sem eru kallað-
ar gen. Þær eftirmyndast 
með mikilli nákvæmni 
í hverri frumukyn-
slóð þannig að hver 
afkvæmisfruma fær ná-
kvæmlega eins DNA, það 
er að segja sams konar 
gen og foreldrisfruman. 
Arfgengar breytingar á 
erfðaefninu eru nefndar 
stökkbreytingar.

DNA (deoxyribonuc-
leic acid) hefur á ís-

lensku verið kallað DKS sem stendur fyrir deox-
ýríbóasakjarnsýra. 

ÞETTA GERÐIST:  28. FEBRÚAR 1953

Watson og Crick leystu gátuna um 
byggingu DNA-sameindarinnar

AFMÆLI

María Baldursdóttir 
söngkona er 62 ára 
í dag.

Guðrún Halldórs-
dóttir, fyrrverandi 
skólastjóri Námsflokka 
Reykjavíkur, er 74 ára.

Edda Jónsdóttir, eig-
andi gallerísins i8, er 
67 ára.
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ORG - ættfræðiþjónustan ehf. er fyrir-
tæki sem sérhæfir sig í ættrakningum 
og söfnun ættfræðigagna sem alla Ís-
lendinga varðar og þar með eru talin 
gögn um Vestur-Íslendinga. Fyrirtækið 
fagnar nú tíu ára afmæli, en 685.685 Ís-
lendingar eru skráðir í grunninn í dag 
þegar afmælið ber upp.

ORG er hugarsmíði Odds Helga-
sonar, fyrrverandi sjómanns, sem er 
framkvæmdastjóri og aðaleigandi ætt-
fræðiþjónustunnar. Hann hefur á síð-
ustu fjórtán árum haft veg og vanda af 
upplýsingasöfnun og segist vera ánægð-
ur með útkomuna. „Ég hef fengið þjóð-
ina til að vinna þetta með mér, en til 
þess þurfti ég að vinna traust hennar 
og trúnað. Eitthvað sem virðist ábóta-
vant í dag.“

Draumur Odds er að stofnuð verði 
sérstök ættar- og þjóðfræðimiðstöð Ís-
lands, sem yrði sjálfseignarstofnun og 
þar af leiðandi eign þjóðarinnar. „Svo 
vildi ég sjá stofnun sambands sögu, 
fræða og átthagafélaga um allt land og 
Íslendingafélög um heim allan. Þetta 
byggist auðvitað á samvinnu allra aðila, 
bæði safna og fólksins í landinu.“

Samtökin Caritas á Íslandi afhentu á 
dögunum ADHD-samtökunum rúmlega 
500.000 krónur sem er ágóði af síðustu 
aðventutónleikum í Kristskirkju við 
Landakot. 

Sigríður Ingvarsdóttir, formað-
ur Caritas á Íslandi, segir að marg-
ir af helstu listamönnum þjóðarinn-
ar hafi lagt þessu góða málefni lið. Án 
listamannanna hefði þetta ekki verið 
mögulegt. „Árlegir tónleikar Caritas 
eru eitt ánægjulegasta verkefnið sem 
ég tek þátt í og þeir marka upphaf að-
ventunnar hjá mörgum og fjölmargir 
gestir koma ár eftir ár á þessa tónleika, 
njóta fagurra lista og leggja góðu mál-
efni lið í leiðinni. Ég vil þakka öllum 
þessum tónlistarmönnum sem lögðu 
gjörva hönd á söfnunina í heild.“

Þetta er í fjórða sinn sem Caritas 
styrkir samtökin með þessum hætti, en 
Caritas hefur haldið styrktartónleika í 
Kristskirkju Landakoti frá 1994.

Okkar elskulegur faðir, 

Róbert F. Gestsson 
málari, Ásvallagötu 63, Reykjavík,

lést á líknardeildinni á Landakoti aðfaranótt 
miðvikudagsins 25. febrúar. 
Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Ingveldur, Guðný og Kristín Róbertsdætur

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
föður okkar og tengdaföður, 

Óskars Jensens
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki í 
Hjúkrunarheimilisins að Vífilstöðum. 

Aðalheiður óskarsdóttir
Gústaf Óskarsson Kristbjörg Markúsdóttir,
Málfríður Óskarsdóttir
Anna Júlía Óskarsdóttir
Ómar Óskarsson Ólafía Sigurgarðsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ingibjörg Þorsteinsdóttir
frá Hrauni, Tálknafirði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi fimmtudaginn 
26. febrúar.  Útförin auglýst síðar.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ólöf Jóhannsdóttir  
áður til heimilis Álfaskeiði 64,

sem lést á Sólvangi  23. febrúar sl., verður jarðsett frá 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 3. mars kl. 13.00.

Ingi J. Marinósson
Erla Eiríksdóttir Sigurður Hallgrímsson
Eiríkur Sigurðsson Elva Guðmundsdóttir
Guðríður S. Weiss Manfred Weiss
Ólöf Sigurðardóttir Már Sigurðsson
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi, 

Stefán Jón Steinþórsson 
lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð, fimmtudaginn 26. 
febrúar.

Steinþór Stefánsson Hildur Pétursdóttir
Friðberg Stefánsson Áslaug Birna Ólafsdóttir
barnabörn og langafabarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu  við andlát 
og útför elskulegrar eiginkonu minnar, 
móður, dóttur og systur,

Huldu Lilju Ívarsdóttur
Jörfagrund 20, Kjalarnesi.

 
                                  Kristinn Guðmundsson
Brynja Rut Kristinsdóttir Ívar Orri Kristinsson
Sigrún Kjærnested Ívar Magnússon
Lárus K. Ívarsson Einar Ívarsson

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir okkar 
og amma, 

Jónína Ósk Jónsdóttir 
lést miðvikudaginn 25. febrúar á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi.  Útför hennar fer fram frá 
Langholtskirkju föstudaginn 6. mars kl. 15.00.

Guðjón Rögnvaldsson
Ingibjörg Jónsdóttir
Kristín Bj. Óskarsdóttir Jóhann Gísli Hermannson
Dagbjört Ósk Óskarsdóttir Rögnvaldur Jónsson
Arnar Þór Óskarson Hólmfríður L. Stefánsdóttir
Helena Rós Hafsteinsdóttir Þorleifur Reynisson
ömmubörn og langömmubarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Ósk Ingibjörg Eiríksdóttir
Hamraborg 18, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánudag-
inn 16. febrúar. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 2. mars kl.13.00. Blóm og kransar vinsam-
legast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er 
bent á líknardeild Landspítalans í Kópavogi í síma 543 
1159.

Unnur Hjartardóttir Jón Bjarni Bjarnason
Þorvaldur P. Böðvarsson Jenný Jóna Sveinsdóttir
Böðvar Már Böðvarsson Shirly Moralde
Bergþór Grétar Böðvarsson
ömmubörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vináttu og hlýhug í veikindum, við andlát 
og útför ástkærs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður og afa, 

Sigurðar Einarssonar
frá Hvalnesi í Lóni, 
Ásvallagötu 17, Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll. 

 Guðný Egilsdóttir
 dætur, tengdasynir
 og barnabörn.  

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Halldór B. Stefánsson
Lautasmára 3, Kópavogi,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, miðviku-
daginn 25. febrúar.

                                   Hallgerður Pálsdóttir
Ólafur Halldórsson Auður Sigurðardóttir
Páll Halldórsson Sólveig Ásgrímsdóttir
Ásta Halldórsdóttir Einar Erlendsson
Elín Ýrr Halldórsdóttir Kristján M. Baldursson
Ólöf Eir Halldórsdóttir Jenni Guðjón Clausen
                          barnabörn og barnabarnabörn.

Listamenn lögðu góðu málefni lið

Frá vinstri Gyða Magnúsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, formaður Caritas, séra Patrik frá kaþólsku 
kirkjunni og Ingibjörg Karlsdóttir, formaður ADHD-samtakanna.

Mjög ánægður með útkomuna

Oddur Helgason er mikill áhugamaður um ættfræði og hefur á síðustu árum fengið útrás fyrir 
áhugamálið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Mán. - föstud. 10 - 19. Laugardaga 10 - 18. Sunnudaga 12 -18
Mán. - föstud.11 - 19. Laugardaga 11 - 18. Sunnudaga 13 - 18

Mán. - föstud.11 - 19. Laugardaga 11 - 18. Sunnudaga 12 - 18

Miklabraut

Ártúnsbrekka

LindirSmáralind

Reykjanesbraut

(fullt verð 4.290)

Barnabuxur úr bómull. Litur: Bláar. 
Stærðir: 98-128.

Barnasett úr bómull. Re
buxur. Litir: Bleikur, blár. Stærðir: 62-104.

(full

Hettupeysa úr bómull. Litur: Blá. 
Stærðir: 98-128.

(fullt verð 9.990)



Barnagalli úr polyester. Litur: Svartur.  
Stærðir: 128-170.

(fullt verð 8.490)

Barnabolur úr bómull. Litur: Svartur. 
Stærðir: 128-170.
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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

Eftir að þvottadrengurinn stal sen-
unni á bóndadaginn með framúrskar-
andi eldamennsku og uppvaski á eftir, 

kveið ég konudeginum. Var hrædd um að 
ég yrði krafin um kvöldverð en það er alls 
ekki mín sterka hlið. Kvíði minn reyndist 
þó óþarfur þegar dagurinn rann upp því 
þvottadrengurinn stóð sína plikt. Hefur 
sjálfsagt ekki viljað hleypa mér í eldhúsið 
hvort sem var. Hann þekkir þennan hæfi-
leikaskort minn og hefur ekki viljað hætta 
á hlaupsoðið spagettí í matinn. Þegar fólk 

er farið að þekkja hvort annað þetta 
vel hlýtur það að þýða að sam-
bandið sé komið í sæmilegar 
skorður. Ef þú veist hvað gleður 
makann mest, hver uppáhaldsmat-
urinn hans er og hvar takmark-

anir hans liggja ætti ástandið að 
vera sæmilegt á heimilinu. Gott er 

að læra strax við hverju þarf ekki að búast 
þegar kemur að rómantískum málum. 
Drengurinn veit að ég kann ekki að elda og 
sjálf hætti ég fyrir mörgum árum að búast 
við því að hann gæfi mér klassískar konu-
dagsgjafir eins og nærföt. Eins hefur hann 
ekki lagt í vana sinn að gefa mér blóm því 
í hjarta sínu er hann hálfgerður nirfill 
og finnst illa farið með þá aura sem fara 
í afskorin blóm og blúndur. En þegar ég 
hélt að ég vissi hvar ég hefði drenginn brá 
hann út af vananum. Á konudaginn góða 
kom hann mér nefnilega á óvart með því að 
færa mér búnt af appelsínugulum túlípön-
um. Og eins og það væri ekki nóg dró hann 
líka upp pakka sem innihélt þessar fínu 
naríur. En það má samt sjálfsagt líta á það 
sem merki um þann þroska sem hjónaband 
okkar hefur náð, að nærhöldin voru úr 
þéttri bómull og náðu mér upp að nafla.

Blóm en engar blúndur á konudag

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 

Tryggvadóttir

Mjög skrýtið, 
lögfræðingar 
eru venjulega 

ekki með 
svona...

Við verðum að gæta 
okkur á fótgangandi Elsa! 
Þeir eru í sífelldri hættu!

Hættu og ekki 
hættu!

Sérðu hvað hann 
gerði við framrúðuna!

Má ég fá 
gemsa?
Má ég fá 
gemsa?
Má ég fá 
gemsa?

Nei.

Nei 

Nei

Það er ágætt að 
líta svona á þetta: 

Þið hafið ekki 
talað svona mikið 
saman í nokkrar 

vikur.

Síma?

Síma?

Síma?

Má ég fá 
gemsa?
Má ég fá 
gemsa?
Má ég fá 
gemsa?

Nei.

Nei 

Nei

Hey, komið 
hingað inn! Ha?

Borð fyrir fimm, einn háan stól, 
tvo barnamatseðla og

  plastsmekk.

Fannst þér þetta 
fyndið? Ertu að 

grínast? Sástu 
svipinn á yfir-
þjóninum??

Litli ljósrauði sokkur 
Litli ljósrauði sokkur

Hurðu, þetta eru 
einkatónleikar.
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Undirbúningur er nú hafinn fyrir 
þátttöku Íslands í heimssýningunni 
sem haldinn verður í Sjanghæ að 
ári. Upphaflega var áætlað að lagt 
yrði í fjárfestingu í sýningarað-
stöðu og rekstri skála þar eystra 
fyrir 600 milljónir og þótti mörg-
um nóg um. Nú hefur fjármagn til 
íslenska skálans verið skorið niður 
í 210 milljónir og er áætlað að ríki 
leggi fram 140 milljónir. Auglýst 
var eftir hugmyndum að skálan-
um og voru framlagðar hugmynd-
ir nær hundrað. Nokkrum aðilum 
var gefinn kostur á frekari kynn-
ingu fyrir fulltrúaráði opinberra 
aðila og útflutningsráðs og á end-
anum var tillaga Plús arkitekta og 
Saga film valin. 

Þema sýningarinnar er borgar-
samfélagið, undir einkunnarorðun-
um „Betri borg, betra líf“. Mark-
miðið með þátttöku Íslands er að 
vekja athygli á íslenskri orku og 
orkunýtingu, mannauði og menn-
ingu. Jafnhliða verður leitast við 
að skapa íslenskum fyrirtækjum 
viðskiptatækifæri. Þema Íslands 
er „Pure energy, healthy living“.

Heimssýningin er haldin á fimm 
ára fresti með þátttöku flestra 
ríkja heims og að þessu sinni 
er gert ráð fyrir að um 400.000 
manns sæki sýninguna daglega. 
Expo 2010 er frá maí til októb-
er 2010. Þátttaka Íslands er sam-
starfsverkefni fyrirtækja og hins 
opinbera. Verkefnið mun lúta fram-
kvæmdastjórn undir forystu Pét-
urs Ásgeirssonar, skrifstofustjóra í 
utanríkisráðuneytinu, skipaðri full-
trúum ráðuneytisins, Útflutnings-
ráðs og Framkvæmdasýslu ríkis-
ins. Framkvæmdastjórnin hefur 
samráðshóp sér til fulltingis sem 
í sitja fulltrúar stjórnvalda, fyrir-
tækja og hagsmunaaðila. Hreini 
Pálssyni, sendiráðsritara í utan-
ríkisráðuneytinu, hefur verið falið 
starf framkvæmdastjóra verkefn-
isins. Gunnar Snorri Gunnarsson, 
sendiherra Íslands í Peking, verð-
ur tengiliður íslenskra stjórnvalda 

gagnvart kínverskum skipuleggj-
endum. Þátttakendur á sýning-
unni eru nú orðnir 231 talsins, þar 
af 185 þjóðir.

Af hálfu umsjónaraðila er Páll 
Hjalti Hjaltason arkitekt sýningar-
stjóri en með honum starfa Finn-
bogi Pétursson myndlistarmaður, 
Ámundi Ámundason hönnuður, 
Steinunn Sigurðardóttir hönnuður 
og Magnús Viðar Sigurðsson fram-
leiðandi.

Páll segir áherslu lagða á einfald-
leika: við niðurskurð hafi umráðafé 
hönnuða verið skorið úr 600 millj-
ónum í 200 og af því fari um 100 
milljónir í rekstur skálans. Hann 
verði klæddur að utan með segldúk 
sem Ámundi Ámundason hanni og 
að innan verði myndbandsverk á 
lofti og gólfi.  Páll segir þrengri 
fjárhagsramma hafa neytt menn 
til að hugsa á einfaldari nótum og 
hann telji það hafa verið til góðs í 
pælingum um sýningarútlitið.

Á vefnum Chinatoday halda 
kínverskir því fram að þátttaka 
Íslands í World Expo-sýningunni 
í Sjanghæ á næsta ári muni létta 
undir með þjóðinni að vinna sig út 
úr núverandi efnahagsörðugleik-
um. pbb@frettabladid.is

Expo í Sjanghæ
MENNING Sýningarskáli Íslands á Heimssýningunni fyrir fjórum árum.

MENNING Páll Hjalti Hjaltason, sýningar-
stjóri íslenska skálans á næsta ári.

Í dag hefst hinn sígildi og árlegi 
bókamarkaður Félags íslenskra 
bókaútgefenda í Perlunni þar sem 
hann hefur verið haldinn nokkur 
undanfarin ár. 

Bókamarkaðurinn hefur verið 
við lýði næstum samfleytt frá því 
í lok sjötta áratugar síðustu aldar 
og táknmynd hans, glaðbeitti bóka-
karlinn, er greypt í huga íslensks 
almennings. Bókamarkaðurinn er 
besta tækifæri sem völ er á til að 
sjá á einum stað það sem til er af 

bókum á íslensku, en í boði eru yfir 
10.000 titlar í plastinu. Að auki eru 
í boði 10.000 titlar sem seldir eru 
af fornbókasölum en sú nýbreytni 
hefur verið í boði í fá ár. Úrval 
nýlegra bóka sem komið hafa út 
á síðustu mánuðum og misserum 
hefur einnig aukist til muna og eru 
þær allar seldar með að minnsta 
kosti 50% afslætti. Bókamarkað-
urinn stendur til sunnudagsins 15. 
mars og er opinn daglega frá 10 til 
18. - pbb

Bókamarkaður hefst

Á morgun er heimsdagur æsk-
unnar og þá verður margskipt 
dagskrá í Hallgrímskirkju á 
vegum Listvinafélags kirkjunnar 
sem helguð er minningu Sigur-
björns Einarssonar, fyrrum bisk-
ups. Hefst dagskráin kl. 11 með 
messu og barnastarfi. Drengja-
kór Reykjavíkur syngur undir 

stjórn Friðriks 
S. Kristinsson-
ar. Eftir messuna 
kl. 14 er dagskrá 
í minningu Sig-
urbjörns en hann 
þjónaði í sókn-
inni á sínum tíma. 
Hamrahlíðar-
kórinn flytur verk 

eftir feðginin Þorkel Sigurbjörns-
son og Misti, auk sálma Sigur-
björns undir stjórn Þorgerðar Ing-
ólfsdóttur. 

Guðný Einarsdóttir leikur uppá-
haldsverk afa síns, Passacaglia 
eftir Bach. Myndlistarsýning 
Hörpu Árnadóttur verður opnuð 
kl. 15. Skömmu síðar, kl. 15.30, 
verður flutt leikgerð Jóns Hjart-
arsonar leikara eftir barnabók 
Sigurbjörns. Með honum annast 
flutninginn Bernharður Guð-
mundsson og ungir leikarar.  - pbb

Sigurbjörns 
minnst

MEIRA FYRIR NÁMSMENN! Landsbankinn veitir Námufélögum námsstyrki í tuttugasta sinn. Nánari upplýsingar og   

Hart í bak 

Þrettándakvöld

Eterinn

Kardemommubærinn

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Skoppa og Skrítla í söng-leik 
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30.
SÆkTU UM FYRIR:

mars 2009  umsóknarblað má finna á landsbankinn.is

SÓFAVEISLA

20% 50%%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SÓFUM

B í l d s h ö f ð a  2 0  R e y k j a v í k  s í m i  5 8 5  7 2 0 0

SÍÐASTI DAGUR Í DAG!

 ENN BETRI REYKJAVÍK
Reykjavíkurborg leitar að kraftmiklum samstarfsaðilum á 
sviði forvarna, lýðheilsu og fegrunar í hverfum borgarinnar

Við lýsum eftir nýstárlegum hugmyndum að verkefnum 
frá einstaklingum, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 
stofnunum. Margvísleg verkefni koma til greina en þau 
verða að fela í sér minnst eitt af eftirfarandi:

Frekari upplýsingar veita Regína Ásvaldsdóttir skrifstofustjóri 
borgarstjóra í síma 411 4500, regina.asvaldsdottir@reykjavik.is og 
Hans Orri Kristjánsson verkefnisstjóri á skrifstofu borgarstjóra í síma 
411 4506, hans.orri.kristjansson@reykjavik.is

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Forvarna- og 
framfarasjóði Reykjavíkurborgar. 
Markmið sjóðsins er að styrkja forvarnarstarf, efla 
félagsauð, auka öryggi og bæta umgengni. 

Forvarnir í þágu barna og ungmenna
Eflingu lýðheilsu
Aukið öryggi íbúa
Fegurri ásýnd hverfis
Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, fyrirtækja
og borgarstofnana í þágu forvarna og félagsauðs

Verkefnin skulu unnin í samstarfi við þjónustumiðstöðvar í hverfum 
og/eða fagsvið borgarinnar. Upplýsingar um úthlutunarreglur og 
umsóknareyðublöð er að finna á vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/ennbetri

Sérstök áhersla verður lögð á skapandi og 
uppbyggileg verkefni fyrir börn og unglinga. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2009.
Umsóknum er hægt að skila á netfangið ennbetri@reykjavik.is eða 
í Ráðhús Reykjavíkur merkt „Enn betri Reykjavík“.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 28. febrúar 2009 

➜ Tónleikar
14.00 Nemendur úr Tónlistarskólanum 
í Reykjavík verða með tónleika í Nor-
ræna húsinu við Sturlugötu þar sem 
leikin verða verk eftir Haydn og Mozart. 
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

17.00 Ágúst Ólafs-
son baritón heldur 
ljóðasöngstónleika þar 
sem hann flytur verk 
eftir Schubert, Tsjajkov-
skíj o.fl. í Kirkjuhvoli 
(safnaðarheimili Vídal-
ínskirkju) við Kirkju-
lund í Garðarbæ.

➜ Leiklist
Bergþór Morthens hefur opnað sýn-
ingu á verkum sínum í Lost Horse 
Gallery við Skólastræti 1. Opið föst.-sun. 
kl. 13-19.

➜ Dans
20.00 Dansverkið Salka Valka eftir 
Auði Bjarnadóttur við tónlist Úlfars 
Inga Haraldssonar verður flutt í Hafn-
arfjarðarleikhúsinu við Strandgötu 50, 
Hafnarfirði. 

➜ Síðustu Forvöð
16.00 Sýningu Þuríðar Sigurðardóttur 
„Á milli laga“ á listasafni ASÍ, lýkur 
sunnudaginn 1. mars. Í tilefni af því 
mun Kammerkór Suðurlands vera með 
tónleika í dag kl. 16.00. Listasafni ASÍ, 
Freyjugötu 41.

➜ Opnanir
16.00 Sýning sex nemenda Listahá-
skóla Íslands auk tveggja nemenda frá 
Listaháskólanum Valand í Gautaborg, 
verður opnuð í Skaftfelli, miðstöð 
myndlistar við Austurveg á Seyðisfirði.
17.00 Sýning á verk-
inu „The Last Silent 
Movie“ eftir mynd-
listakonuna Susan 
Hiller verður opnuð 
í sýningarýminu 101 
Projects við Hverfis-
götu 18a. Opið mið.-
lau. kl. 14-17.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 01. mars 2009 

➜ Kvikmyndir
Mótorhjóladagbækur, leikin mynd 
um vélhjólaferð Che Guevara og vinar 
hans um Suður Ameríku á sjötta áratug 
síðustu aldar, verður sýnd í MÍR-salnum, 
Hverfisgötu 105. Aðgangur ókeypis.

➜ Börn
14.00 Listasmiðja fyrir börn og foreldra 
í Hafnaborg í tengslum við sýningu 
Helga Gíslasonar „Verund“ milli kl. 14 
og 16. Opið alla daga nema þriðjudaga 
kl. 11-17, fimmtudaga til kl. 21. Hafnar-
borg við Strandgötu í Hafnarfirði.

➜ Listamannsspjall
13.00 Steingrím-
ur Eyfjörð verður 
með leiðsögn um 
sýningu sína „Teikn-
ingar & skissur“ milli 
kl. 13 og 15 í Gallerí 
Agúst við Baldurs-
götu 12. Opið mið.-
lau. kl. 12-17 og eftir 
samkomulagi.

15.00 Pétur Már Gunnarsson fjallar um 
innsetningu sýna „Mæri“ í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnarhúsinu við Tryggva-
götu. Opið alla daga kl. 10-17, fimmtu-
daga til kl. 22.

➜ Ópera
20.00 Sýningin Óperuperlur þar sem 
nokkrar af vinsælustu óperuaríum 
tónlistarsögunnar eru fluttar og færð-
ar í leikrænan búning, verður sýnd í 
Íslensku óperunni við Ingólfsstræti. 
Fram koma Sigrún Hjálmtýsdóttir, Sig-
ríður Aðalsteinsdóttir, Ágúst Ólafsson og 
Bjarni Thor Kristinsson.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.



Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana.
Tilboð gilda föstudag til sunnudags meðan birgðir endast. 

ÓDÝRT 27. FEB

       - 
1. MARS

BETRA VERÐ

STÓR
verðlækkun

á völdum ljósum

Jotaplast
Gæða plastmálning á veggi og loft, gljástig 7, beinhvít
7119800

899
1.495

Rúllusett
Ruffex 25 sm.
7010093

10 ltr

5.499ódýrt

25%
AFSLÁTTUR

af AIDA
matarstellum

Rýmingarsala
á True North úlpum

3.999

Verkfærataska
Curver, 12,5”, 320 x 180 x 140 mm
5024797

Handbrúsa Diamo
Tenrid, 5 stillingar
8016002

Tangasett
3 stk
5052762

Borasett
og tappar
300 stk
5027502

999
ódýrt

999
ódýrt

999
ódýrt

2.590

vara hættir



Í HÚSASMIÐJUNNI

VÖRUDAGAR
Skútuvogi, Akureyri og Egilsstöðum

ÓTRÚLEGT ÚRVAL 
AF ÍSSKÁPUM OG 
FRYSTISKÁPUM
LÍTIÐ ÚTLITSGALLAÐIR
OG SÝNINGARVÖRUR

GERÐU FRÁBÆR KAUP

UM HELGINA

79.990verð frá

Kaffi Garður
Píta m/buffi 190 kr
allan daginn

Baunasúpa 190 kr
11:30 - 14:30

Í SkútuvogiLyklakippa
m/ laserbendli
5006290

999
ódýrt
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Það er engin furða að tískuheimurinn hafi það orðspor á sér að vera 
yfirborðs- og froðukenndur. Í fjölmiðlum sjáum við þetta iðulega, sér-
staklega þegar við fáum að kíkja baksviðs á tískuvikurnar og sjáum 
fólk kyssa andrúmsloftið á báðar kinnar og æpa „Dahling“ „Dahling“ 
alveg eins og hinar snilldarlegu Edie og Patsy í Absolutely Fabulous. 
Þessir bresku sjónvarpsþættir náðu reyndar ýmsu réttu um tísku-
bransann. 

Önnur vinkvennanna, Patsy, var í sífelldum vandræðum með auka-
kílóin, hafði fylgt öllum tískubylgjum frá jóga og hassreykingum upp 
í harem-buxur og hárbönd með misgóðum árangri. Edie á hinn bóginn 
var keðjureykjandi, vodkastaupandi, kampavínsdrekkandi sorakjaft-
ur sem hafði náð einhverjum frama með því að sofa hjá hinni og þess-
ari rokkstjörnunni. Hver getur gleymt setningum eins og „Ef stutt 
pils verða styttri í ár þá verður heimurinn að kvensjúkdómalækninum 
þínum“. 

Það var erfitt að ímynda sér að það væri í raun og veru til fólk sem 
hafði ekkert annað að tala um heldur en nýjustu tísku og hversu stór-
kostlega viðmælandinn liti út. En auðvitað er þetta til. Sumir gera ekki 
annað en henda myndum af sér inn á Facebook eða Myspace til þess 
eins að fá „komment“ eins og „Þú ert guðdómleg/ur“ „Þetta er stór-
fenglegur kjóll“ eða  „Guð minn góður, babycakes babydoll þú ert svo 
sssssjúklega bjútifúl ást og kossar“. Svo er þetta fólk svo … tja … hvað 
á maður að segja … undarlegt. 

Þegar ég var sextán ára fór ég á mína fyrstu „haute couture“-tísku-
sýningu í París og laumaðist þar um á öftustu bekkjum meðan furðu-
legt lið í skærlituðum fötum strunsaði um með stóra hatta eða sólgler-
augu og talaði ofboðslega hátt. Ég varð eiginlega jafn skelkuð og ég 
hafði gaman af öllum látunum. Ég verð enn skelkuð ef ég lendi í hópi 
fólks sem klæðir sig í alla liti regnbogans og talar ofsalega hátt um 
föt. 

Ég fer alltaf að velta fyrir mér hvort það hafi virkilega ekki áhuga á 
neinu öðru en sjálfu sér og fötunum sem það gengur í. En þetta er víst 
það sem getur líka verið svo heillandi við tískubransann, þessi skraut-
legi og skrýtni sirkus af sérvitru fólki sem lítur á sjálft sig sem lista-
verk.  

Dahling, dahling!

hvítan augnblýant frá Lancôme, sem gerir augun stærri og fallegri.

Dásamlegan fjaðrakraga frá Einveru, Laugavegi 
sem poppar upp hvaða flík sem er.

Fallega drapp-
lita peysu með 
svartri slaufu 
frá Einveru, 
Laugavegi. 

OKKUR 
LANGAR Í

…

> TONN AF FÖTUM
Leikhópurinn „Ég og vinir mínir“ 
er að safna tonni af fötum fyrir 
leiksýninguna Húmanímal í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu. Hópurinn hvetur 
fólk til þess að gefa gömlu fötunum 
sínum nýtt líf sem búningum eða 
leikmynd. Tekið verður á móti fötum í 
Hagaskóla og Hafnarfjarðarleikhúsinu 
laugardaginn 28. febrúar frá 12-16. 

Tískuvikunni í London var að ljúka en sú í 
Mílanó er að hefjast. Gotnesk áhrif, svört 
og drungaleg, þóttu einkenna hönnun 
margra en breski frumleikinn þótti 
athyglisverður að vanda. Sýning-
arnar sem vöktu mesta athygli voru 
hjá nýliðunum Louise Goldin og Josh 
Goot en einnig sló lína Christopher 
Kane rækilega í gegn. Hér gefur að 
líta nokkra hápunkta vikunnar.  
                                                 - amb

GOTNESK ÁHRIF ÁFRAM RÁÐANDI 
HJÁ BRESKUM HÖNNUÐUM: 

Svart, hvítt 
og þröngt

GRÍMUBALL Hárkolla 
og gríma til sýnis hjá 
Charlie Le Mindu. 

STUTT  
Grátt dress 
frá Osman 
Yousefzada. 

GRINDIN ÚTI Poppara-
dóttirin Pixie Geldof 
á æfingu fyrir sýningu 
Luella í London.

LEÐUR Hörku-
legur kynþokki 
hjá Jasper 
Conran.

EINFALT
Frá sýningu 

athyglisverðs 
nýliða Josh 

Goot.

KVENLEGT  
Frá sýningu 

á kvenfötum 
Paul Smith.

SVART SKAL 
ÞAÐ VERA
Sýning Louise 
Goldin vakti 
mikla athygli.

Hjá FORTIS starfar samhentur hópur lögfræðinga með víðtæka reynslu af lögmannsstörfum.
Við leitumst við að veita persónulega og alhliða þjónustu á flestum sviðum lögfræðinnar

og sérhæfum okkur í skaðabótamálum vegna umferðar- og vinnuslysa, skilnaðar- og
sambúðarslitamálum svo fátt eitt sé nefnt.

Höfum áratuga reynslu af uppgjöri slysabóta.

Átt þú rétt á
bótum eftir slys?

Gylfi Thorlacius  hrl.

Svala Thorlacius  hrl.

S. Sif Thorlacius hdl.

Kristján B. Thorlacius hdl.

Guðmundur Ómar Hafsteinsson hdl.
www.fortis.is
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Laugavegi 7  •  101 Reykjavík  •  Sími: 520 5800  •  fortis@fortis.is

Fáðu ráðgjöf hjá sérfræðingum þér að kostnaðarlausu!



Metsölubókin er komin aftur
Blákaldur sannleikur um hvernig 
karlmenn hugsa!

„Hann er ekki nógu skotinn í þér“ 
– ögrandi og fyndin bók.

eymundsson.is

TILBOÐIÐ GILDIR TIL 8. MARS

Með fyrs
tu bókunum

í Ey
mundsso

n Smáralind 

fylg
ir ókeypis m

iði 

á stjö
rnum prýdda 

kvikmyndina!
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Hvað er að frétta? Er á fullu að æfa leik-
sýninguna Húmanímal. Við verðum með 
fatasöfnun í dag, laugardag, milli 12 og 16 
í Hafnarfjarðarleikhúsinu og Hagaskóla. Við 
þurfum nefnilega tonn af fötum í leikmynd-
ina okkar. 

Augnlitur: Blár.

Starf: Leikkona.

Fjölskylduhagir: Er lofuð og á eins árs 
dóttur.

Hvaðan ertu? Vesturbænum.

Ertu hjátrúarfull? Njáei … stundum.

Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Dexter.

Uppáhaldsmaturinn: Avókadó og sætar 

kartöflur, ekki saman samt.

Fallegasti staðurinn: Rauðisandur á Vest-
fjörðum, vá!

iPod eða geislaspilari: Bara útvarpið.

Hvað er skemmtilegast? Að leika, bæði 
við dótturina og á sviðinu.

Hvað er leiðinlegast? Að hangsa 
og bíða.

Helsti veikleiki: Óþolinmæði.

Helsti kostur: Lífsgleðin.

Helsta afrek: Fyrir utan fæð-
ingu frumburðarins er það mjög 
minnisstætt þegar ég komst fyrst 
í splitt.

Mestu vonbrigðin? Spillingin sem 
hefur verið í gangi undanfarin ár 
á Íslandi.

Hver er draumurinn? Að 
Húmanímal verði skemmtileg-
asta sýning í heimi.

Hver er fyndnastur/
fyndnust? Frikki Frikk, 
ekki spurning.

Hvað fer mest í taug-
arnar á þér? Leti og 
neikvæðni.

Hvað er mikilvægast? 
Að gleðja aðra, þá 

verður maður sjálfur 
glaður.

HIN HLIÐIN ÁLFRÚN HELGA ÖRNÓLFSDÓTTIR LEIKKONA

Lífsglöð og þolir ekki leti og neikvæðni

23. 03. 
1981

HAFA FENGIÐ NÓG AF SLÚÐRI OG SKEMMDARVERKUM Þorsteinn Stephensen og félagar í Hr. Örlygi hafa sent frá sér yfirlýsingu 
vegna ummæla blaðamannsins Bens Murray. Þar segir að ástæðulaust sé að óttast um framtíð Iceland Airwaves.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Þorsteinn Stephensen og 
starfsmenn Hr. Örlygs 
segjast þreyttir á slúðri og 
skemmdarverkastarfsemi 
um Airwaves-hátíðina.

Starfsmenn Hr. Örlygs, sem skipu-
leggur Iceland Airwaves-hátíðina, 
hafa sent frá sér yfirlýsingu vegna 
viðtals við enska blaðamanninn 
Ben Murray sem birtist í Frétta-
blaðinu í gær. Þar sagði hann að 
Hr. Örlygur skuldaði sér peninga 
og að hann óttaðist um framtíð 
hátíðarinnar.

Í yfirlýsingunni kemur fram að 
Ben sé nýjasti liðsmaður í þröng-
um hópi sem hafi tjáð ást sína 
opinberlega á íslenskri tónlist og 

Airwaves-hátíðinni en vinni síðan 
skipulega gegn hagsmunum hátíð-
arinnar og þeirra sem að henni 
standa. 

„Ben Murray talar fjálglega um 
starf sitt fyrir Iceland Airwaves 
en staðreyndin er sú að umræddur 
Ben hefur aldrei unnið við Iceland 
Airwaves. Ben Murray var ráðinn 
til að sinna ákveðnum og mjög tak-
mörkuðum verkefnum fyrir Hr. 
Örlyg í tengslum við London Air-
waves, sem fram fór í London hinn 
18. september síðastliðinn. Hátíð-
in í London gekk afburðavel en 
því miður náðu endar ekki saman 
þar sem styrktaraðilar gengu úr 
skaftinu á síðustu stundu. Af þeim 
sökum eru enn ógreiddir reikning-
ar; einn þeirra var frá Ben Murray. 
Hann hljóðaði upp á 900 pund og 

hefur verið greiddur,“ segir í yfir-
lýsingunni frá Hr. Örlygi. „Ben, 
eins og fleiri, segist óttast að Air-
waves-hátíðin verði ekki hald-
in í ár. Sá ótti er, rétt eins og ótti 
sama fólks um að Airwaves 2008 
yrði ekki haldin, sennilega frekar 
óskhyggja og algjörlega óþarfur. 
Að öðru leyti óska aðstandendur 
Hr. Örlygs og Iceland Airwa-
ves eftir að fá frið fyrir slúðri og 
skemmdarverkastarfsemi svo við 
getum gert það sem við höfum allt-
af gert, látið verkin tala.“

Undir þetta rita Árni Einar Birg-
isson, Egill Tómasson, Inga Dóra 
Jóhannsdóttir, Kerstin Ganzemull-
er, Róbert Aron Magnússon, Sara 
María Júlíudóttir og Þorsteinn 
Stephensen. 

 freyr@frettabladid.is

Iceland Airwaves-fólk vill 
frið fyrir skemmdarverkum

> NÝTUR STUÐNINGS

Leikkonan Gwyneth Paltrow segir 
vandamál sín vera smávægi-
leg í samanburði við það sem 
Madonna hefur gengið í gegn-
um og dáist að því hvernig 
hún hefur sigrast á erfiðleik-
um sínum. Hún segir Mad-
onnu vera mjög áhugaverða 
og hlýja persónu sem hafi 
þurft að sæta mikilli gagnrýni 
en sé langt frá því að vera 
eins og fólk haldi. 

Samuel L. Jackson hefur sam-
þykkt að leika Nick Fury í hasar-
myndinni Iron Man 2 og hugsan-
lega átta öðrum myndum fyrir 
framleiðandann Marvel. Á meðal 
þeirra eru Captain America, 
Thor, The Avengers, The Shield 
og mögulegar framhaldsmyndir 
þeirra.

Jackson kynnti Fury til sög-
unnar í lok Iron Man þegar hann 
bað Tony Stark um að ganga til 
liðs við njósnadeild sína The Shi-
eld. Jackson átti í launadeilum 
við Marvel og neitaði að leika 
Fury nema hann fengi eitthvað 
fyrir sinn snúð og nú hefur sam-
komulag loks náðst. Iron Man 2 
er væntanleg í bíó sumarið 2010 í 
leikstjórn Jons Favreau.

Leikur Fury í 
Iron Man 2

Kate Winslet hefur valið heldur 
óvenjulegan stað á heimili sínu 

fyrir Óskars-
verðlaun sín, 
en hún ætlar að 
geyma styttuna 
sína inni á klós-
etti. Í viðtali við 
breska dagblaðið 
Daily Mail segist 
leikkonan, sem 
er gift Óskars-
verðlaunaleik-
stjóranum Sam 
Mendes, ætla 
að stilla sinni 
styttu upp við 
hlið styttu eig-
inmannsins inni 
á klósetti því 
hún vill ekki að 
verðlaunin hafi 
áhrif á vinnu 
sína. Jafnframt 
segist hún vona 
að verðlaunin 
breyti ekki sam-
starfi sínu við 
aðra leikstjóra 
og leikara.

Winslet, sem 
er tveggja barna 
móðir, viður-
kennir að hún 

sé komin með nóg af fínum verð-
launahátíðum og síðkjólum í bili 
og segist vera að skipuleggja 
sumarfrí fjarri Hollywood.

Geymir 
Óskarinn á 
klósettinu

ÓBREYTT EFTIR 
ÓSKARINN Kate 
Winslet vonar að 
Óskarsverðlaunin 
sem hún hlaut 
fyrir leik sinni í 
myndinni The 
Reader breyti ekki 
samstarfi sínu við 
aðra leikara og 
leikstjóra.

Söngkonan Lay Low hitar upp 
fyrir Emilíönu Torrini á þrenn-
um tónleikum í Bandaríkjunum 
í lok mars. 
Fyrstu tón-
leikarnir 
verða í New 
York 28. 
mars, þeir 
næstu í San 
Francisco 
kvöldið eftir 
og þeir síð-
ustu í Los 
Angeles 30. 
mars.

Tónleika-
ferð þeirra 
saman um 
Evrópu, 
sem lauk 
á dögun-
um, gekk 
mjög vel og 
í framhaldinu af því bauð Emil-
íana Lay Low að hita upp fyrir 
sig á fyrstu tónleikunum sínum 
í Bandaríkjunum í tengslum við 
útgáfu plötunnar Me and Arm-
ini. Áður en að þessum tónleikum 
kemur munu þær stöllur spila í 
London 13. mars og er þegar upp-
selt á giggið.

Hitar upp 
vestanhafs

LAY LOW Söngkonan 
Lay Low hitar upp 
fyrir Emilíönu Torrini í 
Bandaríkjunum í lok 
mars. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÖRLYGUR HNEFILL

Hemmi Gunn verður á Aldrei 
fór ég suður hátíðinni á Ísafirði 
um páskana eins og Fréttablaðið 
greindi frá á dögunum. Samtals 
verða um 20-30 atriði á hátíð-
inni og nokkur nöfn hafa nú bæst 
við prógrammið. Þetta eru Dr. 
Spock, Agent Fresco, Sin Fang 
Bous og hljómsveitin múm, sem 
leggur nú lokahönd á nýja plötu. 
Einnig spila mörg frambærileg 
heimabönd á hátíðinni eins og 
vanalega, til að mynda Reykja-
vík!, Stórsveit Vestfjarða, Skúli 
Þórðarson og Sökudólgarnir og 
Klikkhausarnir.

Aldrei múm

VIÐ FÆRÐUM OKKUR TIL

EddaEdda BrynjaBrynja NannaNanna

Við stöllurnar höfum fært okkur frá Rauðhettu og úlfinum yfir á hárgreiðslustofuna 

Kompaníið. Kompaníið er staðsett í Turninum í Kópavogi, Smáratorgi 3, 2. hæð. Við 

hlökkum til að taka á móti nýjum sem gömlum viðskiptavinum á nýjum stað. Pantanir í 

síma 588 9911 eða á www.kompaniid.is. Kveðja Edda, Brynja og Nanna.
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BJARTMAR OG ERPUR Gömlu hippamussunni hlotnast sá heiður í kvöld að fá VIP-
passa á Prikið þar sem rappararnir halda sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bjartmar Guðlaugsson er 
þess heiðurs aðnjótandi að 
fá fyrsta VIP-passa sögunn-
ar á Prikið. Mikið stendur 
til þar í kvöld.

„Sigurði Kára verður ekki einu 
sinni hleypt inn í anddyrið þótt 
hann sé með diplómatapassa. Ef 
ég verð í dyrunum,“ segir rappar-
inn Erpur Eyvindarson.

Mikið stendur til á Prikinu í 
kvöld. VIP-passar eru í fram-
leiðslu, verið er að taka niður 
nöfn hugsanlegra handhafa og 
fer það svo fyrir dularfulla nefnd 
sem ræður hver fær. En passa 
númer eitt, þann fyrsta í 58 ára 
sögu Priksins, fær heiðursgest-
urinn Bjartmar Guðlaugsson 
sem mun grípa í gítar af þessu 

tilefni. DJ DeLuxxx tekur þá 
við og svo munu XXX-Rottweil-
er-hundar rífa trýnið af svíninu. 
„Bjartmar verður í þvílíku stuði. 
Og við í Havana Club á kantin-
um. Þarna verður doktor í rommi 
sem mixar ofan í liðið. Bjartmar 
er klassískur larfur og við ungir 
larfar. Já, ég hringdi í frændann 
og frábært að fá hann. Geirmund-
ur var þarna fyrir skemmstu og 
sló þvílíkt í gegn,“ segir Erpur 
og kjaftar á honum hver tuska. 
Enda Erpur í aðdáendaklúbbi 
Bjartmars ásamt mörgum góðum 
mönnum og hefur himin höndum 
tekið. Hann leggur áherslu á að 
innréttingarnar á Prikinu séu 
því sem næst upprunalegar og 
engum Innlits-útlitssultuhundum 
verði hleypt í þær, né fái slíkir 
VIP-passa heldur bara útvaldir.

 jakob@frettabladid.is

Bjartmar fær 
fyrsta VIP-passa 
Priksins afhentan

Lokadagur sýningar Þuríðar Sig-
urðardóttir, Milli laga, í Listasafni 
ASÍ er á morgun. Á sýningunni 
gefur að líta verk sem Þuríður 
hefur unnið á undanförnum árum, 
annars vegar með einstaka nátt-
úru mýrarfláka á Suðurlandsund-
irlendinu sem viðfangsefni og hins 
vegar samband manns og hests. 
Báðar seríurnar eiga það þó sam-
eiginlegt að byggja á hugleiðing-
um um eðli málverks og hafa þró-
ast yfir í teikningu, myndbönd og 
hljóðverk.

Almenn ánægja ríkti meðal 
gesta á opnuninni eins og sjá má á 
meðfylgjandi myndum.  - ag

Á milli laga í ASÍ

Á MILLI LAGA Rósa 
Elísdóttir og Ágústa Hall-
dórsdóttir virtu fyrir sér 
verk Þuríðar.

VERKIN SKOÐUÐ Guð-
mundur Hagalínsson 
og Guðmundur Páls-
son mættu á opnun 

sýningarinnar 
í Listasafni 

ASÍ.
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GLÖÐ Í BRAGÐI 
Þuríður Sigurð-
ardóttir fagnaði 

afrakstrinum 
ásamt Friðriki 

Friðrikssyni. 
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Skemmtu þér 
í Skandinavíu

Kaupmannahöfn • Billund • Álaborg • Stokkhólmur • Gautaborg

Í sumar býður Iceland Express flug til fimm frábærra áfangastaða í 

Skandinavíu, Kaupmannahafnar, Billund, Álaborgar, Stokkhólms 

og Gautaborgar. Njóttu lífsins í Skandinavíu, bókaðu núna flug á 

www.icelandexpress.is!

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. 
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar 
á hvern áfangastað. Athugið að flugvallarskattur 

getur verið mismunandi á milli áfangastaða.

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. 
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar
á hvern áfangastað. Athugið að flugvallarskattur 

getur verið mismunandi á milli áfangastaða.

Flugsæti, verð frá: 

12.450 kr.

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 

verði fyrir skatta og aðrar greiðslur 
á völdum áfangastöðum.

www.icelandexpress.is
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Beint flug 
Akureyri 
Køben

Víravirkisnámskeið
Víravirkisnámskeið fyrir þá sem vilja prófa að smiða 
víravirki. Námskeiði er kjörið fyrir þá sem aldrei hafa 
smiðað  úr silfri áður. Smíðað verður kross eða men.

Leiðbeindandi: Leifur Jónsson gullsmiðameistari.
Verð 20.900,-kr 2x4tímar.
Inifalið silfur í kross, silfurfesti og askja.
Námskeið 1) 9. og 11. mars frá kl 18-22 bæði kvöldinn.
Námskeið 2) 16. og 18. mars frá kl 18-22 bæði kvöldinn.
Lágmark 3 nemendur, hámark 5 nemendur.
Námsfl okkar Hafnafjarðar.
Skráning í www.nhms.is. Og í síma 5855860

Uppl um námskeiðið hjá Leifi  Jónssyni 
gullsmið síma 893 4548.
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„Það má setja sokk í þá 
sem halda að Den Störe 
kunni ekki póker,“ segir 
Egill Einarsson, einka-
þjálfari og fyrirliði 
íslenska landsliðsins í 
póker.

Egill, sem kallar sig 
Den Störe, þykist nú 
heldur betur geta stung-
ið upp í alla þá sem hafa 
haft efasemdir uppi um 
getu hans í póker. Und-
anfarna þrjá mánuði 
hefur staðið yfir móta-
röð í póker sem heitir 
ÍSOP, Icelandic Series 
Of Poker, sem er eitt 
helsta mót sem haldið 
er í íþróttinni. „Spilað á 

hverjum fimmtudegi upp 
á stig og níu stigahæstu 
mennirnir mætast á loka-
borði þar sem spilað er 
upp á 610 þúsund krón-
ur. Den Störe er kominn 
á lokaborðið þrátt fyrir 
að hafa einungis spilað 4 
mót af 12. Sem er magn-
aður árangur,“ segir Den 
Störe. Og talar um sjálf-
an sig í 3. persónu eins og 
Davíð Oddsson. Og held-
ur áfram: „Í þessu móti 
mætast bestu pókerspil-
arar landsins. Lokaborð-
ið verður spilað næst-
komandi fimmtudag á 
hinum glæsilega Póker-
klúbb.“ - jbg

Störe í úrslit á stóru pókermóti

Löngu fyrir Eurovision voru 
danslagakeppnir helsti vettvang-
ur nýrra íslenskra dægurlaga. 
Sígild lög eins og „Nú liggur vel á 
mér“ og „Laus og liðugur“ fædd-
ust í svona keppnum. Rás 2 vitn-
ar nú í þessar keppnir fortíðar 
og hefur blásið til „Bjartsýnis-
söngvakeppni hins nýja lýðveldis 
– sönglagakeppni fólksins“. Lagið 
verður að „fylla okkur baráttu-
vilja til að takast á við framtíð-
ina“, eins og það er orðað. Lögin 
streyma nú inn og meðal þeirra 
sem taka þátt eru Halli Reynis 
og hljómsveitirnar South River 
Band, Árstíðir, Múgsefjun og 
Ljótu hálfvitarnir.

Bjartsýni og 
baráttuvilji

LJÓTU HÁLFVITARNIR Nógu bjartsýnir 
fyrir Rás 2.

Síðasta myndin í Harry Potter-
seríunni, Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part II, kemur í 
bíó sumarið 2011. Ákveðið var að 
gera tvær kvikmyndir upp úr sjö-
undu og síðustu Potter-bókinni og 
kemur sú fyrri út 19. nóvember á 
næsta ári.

Næsta Harry Potter-mynd er 
aftur á móti væntanleg í sumar 
en í ágúst í fyrra var ákveðið að 
fresta henni um átta mánuði til að 
tryggja að framleiðandinn Warn-
er Bros fengi öruggan sumar-
smell. Einnig hafði verkfall hand-
ritshöfunda í Hollywood í fyrra 
áhrif á ákvörðunina.
Fyrstu fimm Potter-
myndirnar hafa 
aflað gríðarlegra 
tekna og eru nú 
orðnar tekjuhærri 
en James Bond- og 
Star Wars-mynd-
irnar. 

Lokamyndin 
í bíó 2011

HARRY POTTER 
Síðasta 
myndin 
í Harry 
Potter-
seríunni 
kemur 
í bíó 
sumarið 
2011.

Mischa Barton segist ekki vilja stunda einnar 
nætur gaman. Í viðtali við breska tímaritið 
FHM sagðist leikkonan aðeins stunda kynlíf 
þegar hún er í föstu sambandi.

Mischa, sem hefur sést með Luke Pritchard, 
söngvara Kooks, upp á síðkastið, segist vera á 
lausu. Hún segist laðast að mönnum sem eru 
sjálfsöruggir og komi sér til að hlæja, en seg-
ist finna fyrir því að karlmenn séu stundum 
hræddir við sig því hún sé búin að vera mikið í 
sviðsljósinu. Leikkonan segist oft eiga í erfið-
leikum með að eignast góðar vinkonur og kjósi 
frekar að vera með karlmönnum því það sé 
ekki eins flókið.

Ekkert kynlíf utan 
sambanda hjá Barton

Á LAUSU? Mischa Barton hefur sést með Luke Pritchard, 
söngvara Kooks, upp á síðkastið, en segist vera á lausu.

THE SIMPSONS Vinsældum Simpsons-fjölskyldunnar virðist aldrei ætla að linna.

Staðfest hefur verið að The 
Simpsons verði langlífasta sjón-
varpsþáttaröðin frá upphafi í 
Bandaríkjunum því framleið-
andinn Fox hefur ákveðið að 
gera tvær nýjar þáttaraðir.

Tuttugasta þáttaröð af Simp-
sons er sýnd um þessar mund-
ir og jafnar það met þáttanna 
Gunsmoke sem luku göngu 

sinni árið 1975. 21. þáttaröðin af 
Simpsons hefst í haust og sú 22. 
verður sýnd á næsta ári. Fyrsti 
Simpsons-þátturinn var sýnd-
ur vestanhafs í desember árið 
1989. Með tveimur nýju þátta-
röðunum, sem samanstanda 
af 44 þáttum, verða Simpsons-
þættirnir orðnir 493 talsins 
þegar þeim lýkur.

Simpsons langlíf-
asta þáttaröðin

Hljómsveitin U2 hefur 
vísað á bug gagnrýni um 
að hún notfæri sér erlend 
skattaskjól til að komast hjá 
því að borga háan skatt í 
heimalandi sínu, Írlandi.

Umræðan kemur upp á slæmum 
tíma fyrir hljómsveitina því hún er 
um þessar mundir að gefa út nýja 
plötu, No Line on the Horizon. Sam-
tökin The Dept and Development 
Coalition, sem berjast fyrir réttind-
um þriðja heims ríkja, stóðu fyrir 
mótmælum fyrir utan fjármálaráðu-
neyti Írlands fyrir skömmu þar sem 
þau gagnrýndu U2 fyrir að borga 
skatta sína í Hollandi. Sögðu sam-
tökin að meðlimir U2 væru hræsn-
arar því með þessu fengi írska ríkið 
minni peninga til að aðstoða fólk í 
fjárhagskröggum og fátæk erlend 
ríki, en söngvarinn Bono hefur ein-
mitt verið í herferð gegn fátækt í 
gegnum tíðina. Paul McGuinness, 
umboðsmaður U2, vísar þessu á 
bug og segir alla meðlimi sveitar-
innar vera fjárfesta og starfsmenn á 
Írlandi. Hann segir sveitina hvergi 
brjóta írsk skattalög. „U2 er alþjóð-
legt fyrirtæki og það borgar skatta 
sína á alþjóðlegan máta,“ sagði 
McGuinness. „Að minnsta kosti 
95% af viðskiptum U2, þar á meðal 
plötu- og miðasala vegna tónleika, 
fer fram utan Írlands og þess vegna 
borgar hljómsveitin mismunandi 
skatta víðs vegar um heiminn. Með-

limir hennar eru áfram með bæki-
stöðvar sínar á Írlandi og eru þar 
fjárfestar og starfsmenn.“

U2 flutti útgáfustarfsemi sína til 
Hollands árið 2006 þar sem skatta-
umhverfið er þeim hagstæðara. 
„Það er ekkert ólöglegt við það að 
nýta sér skattalög sem hentuðu 
þeim betur. En vitandi það að Bono 
hefur eytt miklum tíma í að berj-
ast gegn fátækt þá sjáum við alveg 
mótsögnina í þessu,“ sagði McGu-
inness.

Nessa Ni Chasaide hjá The Dept 
and Development Coalition segir að 
samtökin hafi viljað vekja athygli 
á því að Bono berjist gegn fátækt 

og óréttlæti á meðan hljómsveitin 
hans hafi fært hluta af viðskipt-
um sínum í skattaskjól í Hollandi. 
„Þegar menn komast hjá skatti eða 
notfæra sér glufur í skattalögunum 
verða þróunarríkin af að minnsta 
kosti 18,2 milljörðum króna á 
hverju ári. Þessi peningur er nauð-
synlegur til að fólk geti brotist út 
úr fátækt sinni,“ sagði hún. „U2 er 
bara hluti af vandamálinu. Þetta 
er miklu stærra og kerfisbundnara 
vandamál sem er til staðar í okkar 
alþjóðlega fjármálakerfi. Öll fyrir-
tæki og einstaklingar eiga að bera 
þá ábyrgð að borga rétta upphæð 
í skatt.“

U2 borgar skatt í Hollandi 

U2 Rokkararnir í U2 hafa verið gagnrýndir fyrir að borga hluta af sköttum sínum í 
Hollandi í stað Írlands. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

ENGINN AUKVISI Í PÓKERNUM Den Störe er kominn á loka-
borðið sem hann segir magnaðan árangur í ljósi aðstæðna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



er í fullum gangi

Allt að

afsláttur

Landsins stærsta

Opnunartímar Mán - fös 11-18
lau 11-16
sun 12-16

FULLT
AF NÝJUM

VÖRUM

Útsöluvörur frá

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind



58  28. febrúar 2009  LAUGARDAGUR

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
12
L
L
L
12
L

THE INTERNATIONAL    kl. 8 - 10.15
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl.2 - 4 - 5.40
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.40 - 8
THE PINK PANTHER 2 kl.2 - 4
FANBOYS    kl. 10.15

16
L
12
L
L

THE INTERNATIONAL D    kl. 5.30  - 8 - 10.30
THE INTERNATIONAL LÚXUS  D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl.1 - 4 - 6
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 2.30 - 5.15 – 8 – 10.40
THE PINK PANTHER 2 D kl.1 - 3
FANBOYS    kl. 8 -10.10
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl.1
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
L
12
14
14
L
L

THE INTERNATIONAL    kl. 5.30 - 9
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl.3 - 6
MILK    kl. 5.20 - 8 - 10.40
THE WRESTLER  kl. 8 - 10.15
THE READER  kl.3 - 8 - 10.20
VICKY CRISTINA BARCELONA kl.3 - 5.50
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl.3

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
L
12
L
12
L

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 3 - 6 - 9
THE PINK PANTHER 2 kl. 3 - 6 - 8
FROST/NIXON kl. 5.30 - 10
HOTEL FOR DOGS kl. 3 
VALKYRIE kl. 9.30
BRIDE WARS   kl. 3 - 6 - 8 - 10

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

FRÁBÆR GAMANMYND FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

- S.V., MBL - E.E., DV

MAGNAÐUR 
SPENNUTRYLLLIR MEÐ 
CLIVE OWEN OG NAOMI 
WATTS Í FANTAFORMI!

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

ALLT SEM HÚN 
ÞRÁÐI VAR 
BARA SMÁ 
YFIRDRÁTTUR

91/100 
Entertainment Weekly

SHOPAHOLIC         kl. 1:30 - 3:40 - 5:50D - 8D - 10:20D L

CONFESSIONS SHOPAHOLIC kl. 5:50 - 8 - 10:20 VIP
ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 1:30 - 3:40 VIP
DEFIANCE kl. 5:50 - 8:30 16

FRIDAY THE 13TH kl. 8 - 10:20 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

BENJAMIN BUTTON kl. 8:30 7

HOTEL FOR DOGS kl. 1:30 - 3:40 L

ROLE MODELS kl. 8 - 10:20 12

BEDTIME STORIES kl. 3:40 L

YES MAN kl. 5:50 7

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 1:30 L

CONFESSIONS                      kl. 4D - 6D - 8:20D - 10:30D L

DEFIANCE kl. 8D - 10:40D 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 2D - 4D L

BENJAMIN BUTTON kl. 3:50 - 7 - 10:10 7

BLOODY VALANTINE - 3D kl. 6(3D) 16

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 2(3D) L

BEDTIME STORIES kl. 1 L

SHOPAHOLIC kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5:40 - 8 12

FRIDAY THE 13TH kl. 10:20 16

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

BRIDE WARS kl. 8 L

FRIDAY THE 13TH kl. 10 16

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 L

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl. 2 - 4 L

BOLT m/ísl. tali kl.  6 L

DEFIANCE kl.  8 - 10:30 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MARLEY & ME kl. 8 - FORSÝNING L

ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 2, 4 og 6 - Ísl.tal L

HE’S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.30, 8 og 10.15 12

THE PINK PANTHER 2 kl. 10.15 L

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl.1.50 og 3.40 - Ísl. tal L

HOTEL FOR DOGS kl. 2 og 4 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Hátt í tíu drengir í Banda-
ríkjunum og Kanada eru 
skírðir í höfuðið á krafta-
jötninum Magnúsi Ver 
Magnússyni. Nafn hans 
þykir mjög flott úti í heimi, 
eins og nýlegur listi á net-
síðunni Cracked.com ber 
vitni um.

Á bandarísku síðunni var Magnús 
Ver Magnússon valið þriðja karl-
mannlegasta nafnið í heiminum. 
„Það eru margir úti sem finnst 
nafnið eitthvað kúl. Það er búið 
að skíra fullt af börnum eftir mér 
bæði í Ameríku og Kanada og ég 
hef meira að segja hitt eitt barnið,“ 
segir Magnús Ver, sem hefur feng-
ið sendar myndir af börnunum í 
gegnum tíðina. Hann segir að fólk-
ið sem skíri börnin sín í höfuðið á 
honum sé fyrst og fremst áhuga-
fólk um kraftakeppnir og fólk 
sem hefur sjálft tekið þátt í slík-
um keppnum. „Þetta er mjög mik-
ill heiður, meiri heiður en þegar 
menn nefna hundana sína eftir 
manni. Það hefur komið fyrir,“ 
segir Magnús og hristir hausinn. 
„Einn í Suður-Afríku átti þrjá 
hunda sem voru allir nefndir eftir 
kraftamönnum. Hann átti Magnús, 
Riku Kiri og Jamie Reeves.“

Magnús fer í næstu viku á 
Arnold Classic-kraftakeppnina 
í Bandaríkjunum þar sem hann 
verður dómari eins og undanfar-
in ár. Arnold Schwarzenegger er 
maðurinn á bak við keppnina og 
er alltaf viðstaddur. Magnús segir 
óvíst hvort hann nái að heilsa upp 
á stjörnuna. „Ég hitti hann stund-
um og stundum ekki. Það er allt-
af mikil dagskrá í gangi hjá 
honum.“

Þess má geta að í öðru sæti 
yfir karlmannlegasta nafnið lenti 
Dick Pond sem starfar sem lög-
fræðingur og í því efsta var Max 
Fightmaster, bandarískur yfir-
maður í hernum sem hefur tekið 
þátt í Íraksstríðinu. Fjórða sætið 
skipaði ástralski ruðningskappinn 
Stirling Mortlock og í því fimmta 
var vísindamaðurinn Dr. Duncan 
Steel.

Á síðunni kemur fram að Magn-
ús hafi fjórum sinnum unnið titil-
inn Sterkasti maður heims. „Sam-
kvæmt norrænni nafnahefð þýðir 
nafnið Magnús sonur Magnúsar, 
sem fær mann til að hugsa um hóp 
manna sem allir heita Magnús sem 
hafa stundað ýmsa karlmannlega 
iðju í gegnum aldirnar,“ segir á 
síðunni. Þar er einnig sýnt mynd-
band frá Sterkasta manni heims 
árið 1996 þar sem Magnús Ver bar 
sigur úr býtum með miklum glæsi-
brag. freyr@frettabladid.is

Börn og hundar nefnd í 
höfuðið á Magnúsi Ver

MAGNÚS VER MAGNÚSSON Magnús með persneska högnann sinn Kamb. Auk hátt í 
tíu drengja hafa hundar verið nefndir í höfuðið á honum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Karlmannleg nöfn
1. Max Fightmaster
2. Dick Pond
3. Magnús Ver Magnússon
4. Stirling Mortlock
5. Duncan Steel
6. Flex Plexico
7. Max Planck
8. Powers Boothe
9. Lance Armstrong

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓKL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.3 HÁSKÓLABÍÓ

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ

laugardag og sunnudag*
SparBíó

BEDTIME STORIES
kl. 1 í Kringlunni

CHIHUAHUA m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka og self.
kl. 2 í Kringlunni, Akureyri 
og í Keflavík

550kr

kl. 1.30 í Álfabakka
CONFESSION OF A 
SHOPAHOLIC
kl. 1.30 í Álfabakka, Selfossi, 
og í Keflavík, kl. 2 á Akureyri

kl. 1.30 í Álfabakka
BOLT m/ísl tali
kl. 2 í Kringlunni (3d kr 850)

550kr
550kr

550kr
550kr



LEIKJATÖLVUR

FLAKKARI

 BT Smáralind •  BT Akureyri • www.bt.is • Sími 550 4444 

• 80GB Harður Diskur • Þráðlaus DualShock 3 stýripinni • Resistance 2 fylgir

VÉLIN

69.999

Tölvur og tölvuleikir

550 4444

Argosy margmiðlunarspilari
• 500GB SATA, 
• USB2 margmiðlunarspilari, 
• 720p upscaling, 
• SCART, HDTV, Coaxial ofl.

29.999

L300D-14Y
• AMD Dual Core X2 QL-62 Turion64 örgjörvi, 2.0GHz 
• 2GB DDR2 800MHz vinnsluminni 
• 160GB SATA 5400RPM harðdiskur 
• 15.4" WXGA TruBrite skjár með 1280x800 upplausn 
• 256MB ATI Radeon 3100 PCI-E16X skjástýring með HyperMemory 
• 0.3MP vefmyndavél sem þekkir andlit 
• Windows VISTA Home Basic 

P300-1DA
• Intel Pentium Dual-Core T3200 2.0GHz 
• 3 GB DDR 800 MHz
• 250GB SATA 5400rpm diskur
• 17” WXGA TRUBRITE 8ms Skjár
• 256MB ATI HD3470 Skjákort HDMI
• 1.3 MP vefmyndavél sem greinir andlit
• Windows Vista Home Premium

9,4 af 10 
IGN.com

10 af 10
Gamepro

9 af 10
Eurogamer.net

24.999
PSP + Buzz brain bender

99.999 149.999

9 4 af 10

LEIKJATÖLVUR

9 af 10
ogamer.net

6.999

FARTÖLVUR

29.999

FYLGIR

Kill Zone 2
Einn af hörðustu fyrstu-persónu 
skotleikjum allra tíma. Killzone 2 
skartar einhverju flottustu 
grafíkeffectum sem sést hafa í 
tölvuleikjum hingað til. Leikmenn 
fara í hlutverk ISA hermanns sem 
þarf ásamt félögum sínum að 
berjast gegn hinum illu Helghast 
hermönnum. Netspilun leiksins er 
í algjörum sérflokki.

Halo Wars
Halo Wars er rauntíma 
hernaðarkænskuleikur sem leyfir 
leikmönnum að stjórna stórum 
herum í mjög raunverulegum 
hernaði.  Halo Wars gefur alveg 
nýja sýn á stríðið milli Covenant 
og UNSC sem menn þekkja orðið 
vel út Halo FPS leikjunum.

8.999VAR A
ÐL

E

N D A

VAR A
ÐL

E
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RuglRugl
verðverð
Rugl
verð
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Bikarmeistarar Vals 
og 1. deildarlið Gróttu mætast í 
úrslitum Eimskipsbikarsins í dag. 
Grótta er að koma með karlalið sitt 
í fyrsta sinn í bikarúrslitin.

„Það er gríðarleg stemning 
fyrir þessum leik á Nesinu og ég 
geri ráð fyrir að fjöldi fólks muni 
fylgja okkur. Það hefur verið mikil 
vakning í handboltanum út á Nesi 
í vetur. Vel mætt á leiki og mikil 
stígandi. Við erum að byggja upp 
lið á heimamönnum og fólk er að 
koma til þess að sjá strákana sína,“ 
sagði Ágúst Þór Jóhannsson, þjálf-
ari Gróttuliðsins.

Ágúst Þór er ekki ókunnugur í 
herbúðum Vals. Hann var aðstoð-
arþjálfari karlaliðsins er Geir 
Sveinsson stýrði því og þjálfaði svo 
kvennalið félagsins. Hann gerði 
þær einmitt að bikarmeisturum 
og getur orðið aðeins annar þjálf-
arinn í dag til þess að vinna bikar-
meistaratitil með bæði körlum og 
konum. Sá eini sem það hefur gert 
er Viðar Símonarson.

„Við Óskar Bjarni erum góðir 
vinir. Auðvitað þekki ég hann og 
það hjálpar mér en á móti kemur 
að hann þekkir mig líka. Það ætti 
því ekki að vera neitt óvænt í 
þessu,“ sagði Ágúst Þór en sigur 
Stjörnunnar á KR í körfunni hvet-

ur hans drengi til dáða. „Það sýnir 
okkur klárlega að við eigum mögu-
leika. Það er allt hægt í svona bik-
arúrslitaleikjum og við munum að 
sjálfsögðu leika til sigurs,“ sagði 
Ágúst ákveðinn.

Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari 
Vals, segir verkefnið að mæta liði 

eins og Gróttu vera mjög áhuga-
vert og talsvert frábrugðið því 
sem hann á að venjast.

„Það er allt öðruvísi að mæta 
Gróttu en til að mynda Hauk-
um. Við höfum varla séð þá spila 
í vetur og leikmenn mínir þekkja 
ekki einu sinni alla leikmennina 

hjá þeim,“ sagði Óskar Bjarni sem 
nýtur þessarar nýju áskorunar.

„Það er í raun auðveldara á 
margan hátt að undirbúa liðið 
núna. Í fyrra var bara talað um 
baráttuna um borgina en nú snýst 
umræðan um vanmat,“ sagði Óskar 
Bjarni og segir að bikarleikurinn í 
körfunni hafi þar skipt máli.

„Sá leikur gaf þeim von um að 
það sé hægt að vinna en ekki endi-
lega bara spila góðan leik. Hann 
vakti kannski okkur líka. Það verð-
ur líka gaman að mæta Gústa vini 
mínum sem er klókur og sókndjarf-
ur þjálfari. Hans lið spilar agaðan 
varnarleik og skipulagðan sókn-
arleik þar sem menn þekkja sína 
styrkleika. Svo kemur líka alltaf 
eitthvað óvænt frá honum.“

Valslið Óskars Bjarna getur 
orðið það fyrsta í sögu Vals til 
þess að vinna bikarinn tvö ár í röð 
og Óskar segir það hvetja menn 
áfram. Óskar segir líka að þolin-
mæði verði nauðsynleg í leiknum.

„Við megum ekki verða pirraðir 
heldur vera þolinmóðir þó svo það 
gangi kannski ekki allt að óskum 
í upphafi. Vera tilbúnir að vinna 
okkur út úr erfiðri stöðu því það 
getur allt gerst í bikarleikjum,“ 
sagði Óskar Bjarni.

 henry@frettabladid.is

Verður annað bikarævintýri í dag?
Ævintýrin gerast í Höllinni líkt og sást í bikarúrslitum körfuboltans á dögunum. Í dag fer fram annar 
úrslitaleikur sem einnig mætti stilla upp sem Davíð á móti Golíat. Þá mætast 1. deildarlið Gróttu og núver-
andi bikarmeistarar Vals í úrslitum Eimskipsbikarsins. Þetta er fyrsti úrslitaleikur karlaliðs Gróttu.

ÆSKUVINIR OG ANDSTÆÐINGAR Atli Rúnar Steinþórsson, fyrirliði Gróttu, og Ólafur 
Haukur Gíslason, fyrirliði Vals, eru æskufélagar sem báðir spiluðu með Val upp alla 
yngri flokkana.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í matreiðslu, fyrri hluti, verður haldið dagana 14.-.16. apríl.  Sveinspróf í 
framreiðslu, bakaraiðn, kjötiðn og matreiðslu, seinni hluti, verða haldin dagana, 11. - 15. maí. 

Sveinspróf í prentsmíð - grafískri miðlun, prentun og bókbandi, verða haldin í maí, 
nánari dagsetning
auglýst síðar. Mat á starfsreynslu í fjölmiðlatækni og bókasafnstækni fer fram í maí.

Sveinspróf í húsasmíði verður haldið dagana 13. - 15. maí, í pípulögnum,
4. - 6. maí og 11. - 13. maí. Sveinspróf í múrsmíð og málaraiðn verða haldin í maí, 
nánari dagsetning auglýst síðar.

Sveinspróf í húsgagnasmíði og dúklögnum og veggfóðrun verða haldin í maí/júní ef 
næg þátttaka fæst. 

Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Nánari tímasetningar verða auglýstar á heimasíðu okkar www.idan.is.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyfi rlit og burtfararskírteini 
með einkunnum eða staðfesting skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2009.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismunandi eftir iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, www.idan.is og á skrifstofunni.

IÐAN - fræðslusetur,  •  Skúlatúni 2  •   105Reykjavík  •  sími: 590 6400 
bréfsími: 590 6401  •  netfang: idan@idan.is

HANDBOLTI Stjarnan og FH mætast 
í úrslitum Eimskipsbikarkeppni 
kvenna í Laugardalshöllinni klukk-
an 13.30 í dag. Staða liða í N1-deild 
kvenna er ólík þar sem Stjarnan er 
í öðru sæti með 28 stig en FH í því 
sjötta með tíu.

Stjarnan hefur unnið báðar inn-
byrðisviðureignir liðanna til þessa 
í vetur en þetta hafa verið fremur 
naumir sigrar. Guðmundur Karls-
son, þjálfari FH, segir því verkefn-
ið ekki of stórt fyrir sitt lið.

„Við höfum staðið í Stjörnunni í 
þessi skipti sem við höfum mæst. 
Við höfum yfirleitt spilað vel á 
móti betri liðum deildarinnar og 
unnum til að mynda Val á útivelli. 
Ég tel að það sé lítill munur á liðun-
um og að þetta verði jafn og spenn-
andi leikur. Stjarnan er með tvo af 
bestu leikmönnum deildarinnar og 
við þurfum að stöðva þær,“ sagði 
Guðmundur.

FH hefur ekki orðið bikarmeist-
ari síðan 1981 en Stjarnan á titil 
að verja í ár. „Þetta er mikill heið-
ur fyrir mig og þessar stelpur sem 
eru flestar uppaldar hjá félaginu. 
Þetta sýnir það góða uppbygging-
arstarf sem hefur verið unnið hjá 
félaginu, bæði í karla- og kvenna-
flokki.“

FH hefur alls fjórum sinnum 
komist í bikarúrslitaleik kvenna, 
síðast fyrir sautján árum síðan, 
árið 1992.

Atli Hilmarsson, þjálfari Stjörn-
unnar, tekur í svipaðan streng. 

„Staðan í deildinni segir ekkert 
til um hvernig þessi leikur þróast. 
Aðalatriðið er að reyna að hafa 
sem mest gaman af þessu. Við 
erum búin að vinna Val og Hauka 
á leið okkar í úrslitin og ætlum 
því að fara í leikinn í dag til að 
skemmta okkur.“

FH vann lið KA/Þórs í undanúr-
slitunum en Stjarnan vann sigur á 
Haukum í sinni undanúrslitaviður-
eign. - esá

Stjarnan og FH mætast í bikarúrslitum kvenna:

Ekki of stórt verkefni

BARIST UM BIKARINN Ragnhildur Rósa 
Guðmundsdóttir og Kristín Jóhanna 
Clausen, fyrirliðar FH og Stjörnunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÚRSLIT

Iceland Express deild karla:
Stjarnan - Keflavík 84-96
Stig Stjörnunnar: Kjartan Atli Kjartansson 20, 
Justin Shouse 18, Jovan Zdravevski 14, Fannar 
Freyr Helgason 13, Guðjón Lárusson 11, Ólafur 
Sigurðsson 4, Birkir Guðlaugsson 2, Hjörleifur 
Sumarliðason 2.
Stig Keflavíkur: Hörður Axel Vilhjálmsson 20, 
Gunnar Einarsson 18, Sverrir Þór Sverrisson 17, 
Sigurður Þorsteinsson 16, Elvar Sigurjónsson 10, 
Gunnar Stefánsson 10, Jón Nordal Hafsteinsson 
4, Axel Margeirsson 1.
Njarðvík - KR 93-115
Stig Njarðvíkur: Magnús Gunnarsson 23, Friðrik 
Stefánsson 18, Heath Sitton 17, Fuad Memcic 15, 
Hjörtur Einarsson 10, Elías Kristjánsson 4, Sævar 
Sævarss. 3, Grétar Garðarss. 2, Friðrik Óskarss. 1.
Stig KR: Jakob Sigurðarson 30, Jón Arnór 
Stefánsson 26, Jason Dourisseau 19, Helgi Már 
Magnússon 16, Darri Hilmarsson 6, Skarphéðinn 
Ingason 6, Fannar Ólafsson 4, Páll Helgason 3, 
Ólafur Ægisson 3, Brynjar Þór Björnsson 2.
Tindastóll - Þór 102-105
Stig Tindastóls: Svavar Birgirsson 28, Helgi Marg-
eirss. 22, Friðrik Hreinss. 20, Alphonso Pugh 13, 
Ísak Einarss. 12, Helgi Viggóss. 5, Óli Reyniss. 2.
Stig Þórs: Óðinn Ásgeirsson 26, Konrad Tota 25, 
Guðmundur Jónsson 18, Daniel Bandy 18, Hrafn 
Jóhannesson 10, Bjarki Oddsson 3, Jón Orri 
Kristjánsson 3, Baldur Már Stefánsson 2.

STAÐAN:
KR 19 18 1 1857-1430 36 
Grindavík 19 17 2 1873-1514 34
Snæfell 19 13 6 1563-1380 26
Keflavík 19 12 7 1642-1469 24
Njarðvík 19 10 9 1567-1642 20
Stjarnan 19 8 11 1623-1659 16
ÍR 19 8 11 1557-1567 16
Tindastóll 19 7 12 1572-1644 14
FSu 19 7 12 1545-1566 14
Breiðablik 19 7 12 1464-1685 14
Þór, Akureyri 19 5 14 1553-1714 10
Skallagrímur 19 2 17 1199-1745 4

Þrír leikir fóru fram í Iceland Express 
deild karla í körfubolta í gær og reyndust 
útivallarliðin hlutskörpust í þeim öllum. KR 
endurheimti toppsætið með sigri á Njarðvík, 
Þór heldur enn í vonina um að halda sæti 
sínu í efstu deild eftir nauman sigur á Tinda-
stóli og þá vann Keflavík mikilvæg tvö stig í 
Garðabænum með sigri á bikarmeisturum 
Stjörnunnar.

Keflavík hafði á endanum tólf stiga sigur, 
96-84, eftir að Stjarnan hafði skyndilega náð 
sex stiga forystu í þriðja leikhluta eftir að 
bakvörðurinn Kjartan Atli Kjartansson gerði 
sér lítið fyrir og setti niður þrjá þrista í röð.

„Stundum fær maður opin færi gegn 
svæðisvörn og þá verður maður bara að 
setja skotin niður,“ sagði Kjartan. „En annars 
komumst við aldrei almennilega í takt við 
leikinn. Svæðisvörnin þeirra sló okkur út af 

laginu í byrjun leiksins. Þegar þeir skiptu svo 
í maður á mann varnarleik sló það okkur 
líka út af laginu.“

Stjarnan er nú með sextán stig í 
sjötta sæti deildarinnar, rétt eins og 
ÍR sem er í því sjöunda. Þrjú lið 
- Tindastóllk, FSu og Breiðablik 
- bítast svo um áttunda og síð-
asta sætið sem veitir þátttöku-
rétt í úrslitakeppninni en þau 
eru öll með fjórtán stig.

„Sextán stig eru ekki nóg,“ 
sagði Kjartan. „Næsti leikur er 
grannaslagur gegn Breiðabliki 
og við erum alls ekkert öruggir.“

Sigurður Ingimundarson 
var ánægður með sigur sinna 
manna og sagði Keflvíkinga á 
ágætri siglingu sem veit á gott 

fyrir úrslitakeppnina.
„Þeir voru að spila fantavel í þriðja 

leikhluta og vörnin okkar fór alveg 
úr skorðum við það. Við þurftum því 
að gjörbreyta henni en það virkaði 

vel því vörnin var frábær í fjórða 
leikhlutanum,“ sagði Sigurður.

Hann segir þó sína menn ekki 
einblína aðeins á að ná þriðja sæt-
inu á Snæfellinga sem hafa tveggja 
stiga forskot á Keflavík þegar þrjár 
umferðir eru eftir.
„Nú á mánudaginn eigum við leik 

gegn liði sem er tveimur leikjum á eftir 
okkur. Við ætlum okkur fyrst og fremst 
að vinna hann. Þegar svo lítið er eftir 
af deildinni er mikilvægt að halda 
einbeitingunni góðri og hugsa bara 
um næsta leik.“

ICELAND EXPRESS DEILD KARLA: EKKERT NEMA ÚTISIGRAR Í GÆRKVÖLDI

Mikilvægur sigur Keflavíkur í Garðabænum
> Viktor Bjarki skiptir um félag

Greint var frá því í gær á heimasíðu norska 
úrvalsdeildarfélagsins Lilleström að 
Viktor Bjarki Arnarsson væri á leið í 1. 
deildarfélagið Nybergsund. Félögin 
hafi í öllum meginatriðum komist að 
samkomulagi um það. Sjálfur sagðist 
Viktor Bjarki ánægður með þessa 
lausn mála en hann hefur lítið sem 
ekkert fengið að spila með Lilleström 
síðan hann kom þangað frá Víkingi í 
Reykjavík árið 2006 en hann var lánaður 
til KR á síðasta keppnistímabili.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku  Endurtekið á klst. fresti til kl. 12.15 
daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

06.00 Óstöðvandi tónlist

11.40 Vörutorg

12.40 Rachael Ray  (e)

13.25 Rachael Ray  (e)

14.10 Ungfrú Reykjavík 2009  (e)

15.40 Spjallið með Sölva  (2:6) (e)

16.40 Britain’s Next Top Model  (7:10) 

17.30 Káta maskínan  (4:9) (e)

18.00 Top Design  (8:10) Ný, banda-
rísk raunveruleikasería þar sem efnilegir inn-
anhússhönnuðir keppa til sigurs. Í hverjum 
þætti þurfa þau að sýna og sanna færni 
sína og sköpunargáfu með hugmyndaríkri 
hönnun og frumleika. (e)

18.50 The Biggest Loser  (5:24) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur 
berjast við bumbuna. (e)

19.40 Fyndnar fjölskyldumyndir  (2:12) 
Skemmtilegur þáttur fyrir alla fjölskylduna 
þar sem sýnd eru bráðfyndin myndbönd, 
bæði innlend og erlend, sem kitla hlátur-
taugarnar og koma öllum í gott skap. (e)

20.10 Psych  (1:16) Bandarísk gaman-
þáttaröð um ungan mann með einstaka at-
hyglisgáfu sem þykist vera skyggn og að-
stoðar lögregluna við að leysa flókin saka-
mál. 

21.00 Top Gear  (6:6) Skemmtilegasti 
bílaþáttur í heimi. Félagarnir Jeremy Clark-
son, Richard Hammond og James May 
skoða allt sem viðkemur bílum með hár-
beittum húmor í bland við alvarlega um-
fjöllun. 

22.00 Californication  (4:12) Bandarísk 
þáttaröð um rithöfundinn Hank Moody sem 
er hinn mesti syndaselur. Hank og Karen 
halda matarboð sem fer úr böndunum 
þegar Hank klúðrar bónorðinu. Það er líka 
möguleiki á að Hank sé pabbi barns vin-
konu þeirra og Lew er hætt kominn.

22.35 CSI. Miami  (20:21) (e)

23.25 The Dead Zone  (11:12) (e)

00.15 Vörutorg

01.15 Óstöðvandi tónlist

Stór hluti af öllu fjölmiðlaefni er auglýsingar. Þær gefa manni 
tækifæri til að poppa og pissa á kvöldin, þær fá mann til að skipta 
um stöð á útvarpinu í bílnum sínum og þær fá mann til að fletta 
hratt. Magnið er mikið og það er heill iðnaður í kringum þetta. 
Sumar auglýsingar eru alveg glataðar og það sést langar leiðir. 
Aðrar eru sniðugar, flottar og fyndnar, enda er það staðreynd 
að margt af sniðugasta fólki hverrar kynslóðar gengur í björg 
auglýsingabransans. 

En virkar eitthvað af þessu magni öllu? Ég ek Renault, en 
man ekki eftir að hafa séð auglýsingu frá Renault. Ég er hjá 
sama símafyrirtækinu og sat eitt að markaðinum þegar ég 
fékk mér síma. Og ég er hjá sama bankanum og ég fór að 
vinna fyrir eftir stúdentspróf. 

Samt hefur ekkert verið auglýst meira en bílar, 
símar og bankar síðustu árin. Af hverju hefði ég átt 
að skipta þótt Jón Gnarr væri með Jesú-flipp eða 
Björn Jörundur væri í góðu stuði í kerru? Af hverju 
hefði ég átt að skipta þótt Björgólfur og Viddi í Tra-

bant væru í fótbolta á göngum Landsbankans? Sorrí, strákar mínir. 
Allar þessar auglýsingar eru kannski sniðugar og flottar (í fyrstu 
fimm skiptin) en gera bara ekkert gagn. Ekki fyrir mig allavega.

Í góðærinu blómstraði auglýsingabransinn. Alls konar rugl dundi 
á manni. Endalaust bankabögg. Útúrsteikt hitaveituauglýsing. 
Og svo innantómt mont eins og það þegar leikarinn Gísli Örn 
Garðarsson var settur í jakkaföt og látinn fara með óskilj-
anlegan texta á framandi slóðum úti um allan heim. Ekki 
man ég hvað hann var að auglýsa. En það mætti nú aldeilis 
borga atvinnuleysisbætur í marga mánuði fyrir það sem það 

tilgangsleysi kostaði.
Í gær barði auglýsingabransinn sér á brjóst með hvatn-

ingunni Ekkert helv... væl. Þetta er fínt slagorð. Það 
þýðir nefnilega ekkert helv. væl, hvorki á þessu 
sviði né öðrum. Auglýsendur verða bara að muna 
að ljúga ekki að neytendum. Á Nýja Íslandi eru 
allir á tánum og enginn nennir gamla kjaftæðinu 
upp á nýtt.

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI SPÁIR LÍTILLEGA Í AUGLÝSINGAR

Ekkert helv... væl

INNANTÓMT MONT Hvað var 
Gísli Örn eiginlega að auglýsa?

08.00 Morgunstundin okkar  Í næt-
urgarði, Róbert bangsi, Friðþjófur forvitni, 
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Nýi skólinn keis-
arans, Frumskógar Goggi og Gæludýr úr 
geimnum.

10.40 Gettu betur  (e)

11.50 Kastljós - Samantekt

12.30 Silfur Egils 

13.50 Stríð og friður í matjurtagarðin-
um  (1:2) (e)

14.40 Á tali  (Clement interviewer: Har-
old Bloom) (e)

15.10 Meistaradeildin í hestaíþróttum  

15.40 Útsvar  (e)

16.30 Skólahreysti  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Alexander flytur

17.45 Stína stóra systir og spítalinn 
hans Dodda bróður  (1:5) (e)

17.52 Sögurnar hennar Sölku  (e)

18.00 Stundin okkar 

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Fréttaaukinn  Þáttur í umsjón 
Boga Ágústssonar og Elínar Hirst. 

20.10 Sjónleikur í átta þáttum  Þátta-
röð um leikið efni í Sjónvarpinu.

20.55 Sommer  (Sommer) Danskur 
myndaflokkur.  (13:20)

21.55 Enron og allir snillingarnir

23.45 Silfur Egils  (e)

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.15 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu 
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða 
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfu-
boltanum.

08.45 Espanyol - Real Madrid Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

10.25 Accenture Match Play Champ-
ionship Útsending frá Accenture Match Play 
Championship mótinu í golfi.

12.35 Chelsea - Juventus Útsending frá 
leik í Meistaradeild Evrópu.

14.15 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk Allir leikirnir, öll mörkin og öll um-
deildustu atvikin skoðuð úr Meistaradeild Evr-
ópu.

14.45 Man. Utd - Tottenham Bein út-
sending frá úrslitaleik í enska deildarbikarn-
um.

17.20 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

17.50 Atletico - Barcelona Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

20.00 Accenture Match Play Champ-
ionship Bein útsending frá Accenture Match 
Play Championship mótinu í golfi.

23.00 Man. Utd - Tottenham Útsending 
frá úrslitaleik enska deildarbikarsins.

07.25 Chelsea - Wigan Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni. 

09.05 Arsenal - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.45 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.15 4 4 2 

12.25 West Ham - Man. City Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
4. Hull - Blackburn Sport 3 kl 12.55. Bolton 
- Newcastle

14.25 PL Classic Matches West Ham - 
Sheffield Wed, 1999.

14.50 Aston Villa - Stoke Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.55 Bolton - Newcastle Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni. 

18.35 Hull - Blackburn Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni. 

20.15 Everton - WBA Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni. 

21.55 4 4 2 

23.05 Middlesbrough - Liverpool Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. 

06.10 Life Support 

08.00 Matilda 

10.00 License to Wed 

12.00 Nacho Libre 

14.00 Life Support 

16.00 Matilda

18.00 License to Wed 

20.00 Nacho Libre Ignacio þráir ekkert 
heitar en að verða fjölbragðaglímukappi og 
ákveður að taka þátt í keppni undir dulnefn-
inu Nacho Libre.

22.00 Brokeback Mountain 

00.10 The Duel 

02.00 I‘ll Sleep When I‘m Dead 

04.00 Brokeback Mountain 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu,  The Flinstone Kids og Lalli.

08.00 Algjör Sveppi Refurinn Pablo, 
Charlie and Lola, Gulla og grænjaxlarnir, 
Svampur Sveinsson, Áfram Diego, áfram! og 
Könnuðurinn Dóra.

09.45 Stóra teiknimyndastundin 

10.05 Adventures of Jimmy Neutron 

10.30 Búi og Símon 

12.00 Neighbours 

12.20 Neighbours 

12.40 Neighbours 

13.00 Neighbours 

13.20 Neighbours 

13.50 American Idol (12:40) 

15.15 American Idol (13:40) 

16.05 Logi í beinni

16.55 Oprah 

17.45 60 mínútur  Reyndustu fréttaskýr-
endur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu 
málefni líðandi stundar.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.10 Atvinnumennirnir okkar Her-
mann Hreiðarsson sýnir á sér nýja hlið og 
leiðir Auðunn Blöndal og áhorfendur í allan 
sannleikann um atvinnumanninn Hermann 
Hreiðarsson.

19.45 Sjálfstætt fólk (24:40) Jón Ár-
sæll Þórðarson heldur áfram mannlífsrann-
sóknum sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóð-
arinnar. 

20.20 Cold Case (9:23) Lilly Rush og fé-
lagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda 
áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur 
verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

21.05 Damages (1:13) 

22.05 Mad Men (11:13) Þættir sem gerast 
snemma á 7. áratugnum í New York, nánar 
tiltekið á Madison Avenue þar sem þá var 
miðstöð bandaríska auglýsingabransans.

22.55 The Sopranos Stöð 2 og Stöð 2 
Extra rifja upp þessa geysivinsælu þætti þar 
sem fylgst er með fjölskyldumanninum og 
mafíuforingjanum Tony Soprano í daglegu lífi. 
Þrátt fyrir að eiga mikilli velgengni að fagna 
í starfi og eiga góða fjölskyldu er Tony þjáð-
ur á sálinni.

23.40 60 mínútur 

00.25 Twenty Four (5:24) 

01.10 Four Brothers 

02.55 Riding the Bullet 

> James Roday
„Ég hefði ekkert á móti því að vera 
líkari Shawn. Þá væri ég kannski 
ekki búinn að tapa jafn miklum 
peningum í að veðja á íþrótta-
viðburði.“ Rodey leikur Shawn 
í þættinum Psych sem hefur 
einstaka athyglisgáfu og þykist 
vera skyggn. Í kvöld hefst ný 
sería á Skjáeinum.

Tökum á móti verkum til 
þriðjudagsins 3.mars

21.35 Lucky Louie   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Top Gear   SKJÁREINN

19.45 Sjálfstætt fólk   STÖÐ 2

19.35 Fréttaaukinn   
 SJÓNVARPIÐ

17.50 Atletico – Barcelona, 
beint   STÖÐ 2 SPORT



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.30 Árla dags
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Horfinn heimur - aldamótin 1900
11.00 Guðsþjónusta í Vídalínskirkju á 
Æskulýðsdegi
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Friður í höndum kvenna
14.00 Útvarpsleikhúsið: Rödd án líkama
14.40 Dimmalimm
15.00 Hvað er að heyra?
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Heimsdagur barna í fjölmiðlum
17.05 Íslensk tónlist: Ungir píanóleikarar
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir
19.00 Fyrsta ferðin: Einþáttungar úr 
Borgarholtsskóla
19.30 Glæta: Astrid Lindgren
20.10 Sveifla af Seltjarnarnesi
20.30 Tríó
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

11.30 Vinterstudion  11.45 Skidor  14.45 Bandy  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med A-ekonomi  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Djursjukhuset  
17.45 Merlin  18.30 Rapport  18.55 Regionala 
nyheter  19.00 Mia och Klara  19.30 Sportspegeln  
20.15 Nip/Tuck  21.00 Modiga kvinnor  21.30 
Den hållbara staden  22.00 Brottskod. Försvunnen  
22.45 Andra Avenyn  05.00 Gomorron Sverige   

11.15 VM på ski  14.20 V-cup alpint  15.00 VM 
på ski  16.00 Sport i dag  16.30 Åpen himm-
el  17.00 Emil i Lønneberget  17.30 Newton  
18.00 Søndagsrevyen  18.45 Sportsrevyen  19.30 
Himmelblå  20.15 Lord of War  22.10 Kveldsnytt  
22.25 Attentatet på Hitler - Operasjon Valkyrje  
23.15 Den store klassefesten  

10.00 Georg Stage - halløj!  10.30 Godt arbejde  
11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 Boxen  
11.25 OBS  11.30 Family Guy  11.55 SPAM - Din 
digitale medieguide  12.15 Chap & Pharfar  12.30 
Pigerne Mod Drengene  13.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken  13.45 Krøniken  14.45 HåndboldSøndag  
16.30 Peter Pedal  16.50 Gurli Gris  17.00 Når 
der er en tiger i bagagerummet  17.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret  18.00 Geniale dyr  18.25 
Høvdingebold  19.00 Livvagterne  20.00 21 
Søndag  20.40 SportNyt med SAS liga  20.55 
Slavebørn  21.40 Traffic  23.05 Kærlighed og kaos 

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

19.00 H&H  Hitt húsið

19.30 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

21.00 Mér finnst  Lára Ómarsdóttir, Berg-
lót Davíðsdóttir og Katrín Bessadóttir

21.30 Frumkvöðlar  Elinóra Inga Sigurð-
ardóttir

22.00 Grasrótin  Lilja Grétarsdóttir

23.00 Mér finnst  Lára Ómarsdóttir, Berg-
lót Davíðsdóttir og Katrín Bessadóttir

23.30 Í nærveru sálar  Kolbrún Bald-
ursdóttir

00.00 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm

16.00 Hollyoaks (131:260) 

16.25 Hollyoaks (132:260) 

16.50 Hollyoaks (133:260) 

17.15 Hollyoaks (134:260)

17.40 Hollyoaks (135:260)

18.05 Seinfeld (5:5)

18.30 Seinfeld (1:22) 

18.55 Seinfeld (15:24)

19.20 Seinfeld (16:24) 

19.45 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum. Ómissandi þáttur 
fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

20.05 Idol - Stjörnuleit (3:14) Áheyrnar-
prófunum er lokið og þeir keppendur sem 
komust áfram á Hilton Nordica hótelinu 
mæta nú galvaskir til leiks í Íslensku Óperuna 
þar sem þeir þurfa að hljóta náð dómnefndar 
öðru sinni.

21.05 Sannleikurinn um Pétur Jóhann 
Þàttur um tilurð sýningar Péturs Jóhanns Sig-
fússonar Sannleikurinn.

21.35 Lucky Louie (6:13) Bráðs-
kemmtilegir gamanþættir um draumóra-
manninn Louie og hans skrautlega fjöl-
skyldulíf.

22.05 Osbournes (2:10) Eins og flest-
um er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi Os-
bourne fjölskyldunnar sem seint verður talin 
til fyrirmyndar. Það er komin tími til að rifja 
upp gamla og góða tíma þessara frábæru 
karaktera.

22.30 Seinfeld (5:5)

22.55 Seinfeld (1:22) 

23.20 Seinfeld (15:24)

23.45 Seinfeld (16:24) 

00.10 ET Weekend 

00.55 Idol - Stjörnuleit (3:14) 

01.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Önnur serían í þessari mögnuðu 
spennuþáttaröð. Patty Hewes 
er virtur lögfræðingur sem lætur 
ekkert stöðva sig. Ellen fylgdi 
Patty hvert fótmál í fyrstu seríunni 
og þarf núna að starfa leynilega 
fyrir FBI, en markmið hennar er 
að ná sér niðri á Patty Hewes og 
knésetja hana. Stóra spurningin 
er hvort Ellen tekst að koma upp 
um Patty eða hvort Patty muni 
komast að ráðabrugginu? Með 
aðalhlutverk fara Rose Byrne, Ted 
Danson, William Hurt og Glenn Close sem hlaut bæði Emmy- og Golden 
Globe-verðlaunin 2008.

STÖÐ 2 KL. 21.15
Damages

Í myndinni er rakin raunasaga Enron 
sem var sjöunda stærsta fyrirtæki 
Bandaríkjanna en varð gjaldþrota á 
tæpu ári. Helstu stjórnendur fyrir-
tækisins; Ken Lay, Jeff Skilling, Lou 
Pai og Andy Fastow, hirtu úr því tugi 
milljarða en skildu hlutafjáreigendur 
og starfsfólk eftir slyppt og snautt. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Enron og allir snillingarnir
Sjónvarpið kl. 21.55

▼

▼
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku  Endurtekið á klst. fresti til kl. 12.15 
daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

08.00 Morgunstundin okkar  Pósturinn 
Páll, Herramenn, Sammi, Músahús Mikka, 
Húrra fyrir Kela!, Ævintýri Kötu kanínu, Elías 
knái, Millý og Mollý. Fræknir ferðalangar og 
Þessir grallaraspóar.

10.30 Leiðarljós  (e)

11.55 Kastljós  (e)

12.35 Kiljan  (e)

13.20 Bikarkeppnin í handbolta  Bein 
útsending frá úrslitaleik FH og Stjörnunnar í 
bikarkeppni kvenna í Laugardalshöll.

16.00 Bikarkeppnin í handbolta  Bein 
útsending frá úrslitaleik Gróttu og Vals í bik-
arkeppni karla í Laugardalshöll.

16.35 Táknmálsfréttir

16.45 Bikarkeppnin í handbolta  Grótta 
- Valur, seinni hálfleikur.

18.00 Skólahreysti  

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Spaugstofan

20.05 Gettu betur  (Kvennaskólinn í 
Reykjavík - Verzlunarskóli Íslands) 

21.15 Bjargvætturinn  (The Guardian) 
Bandarísk bíómynd frá 2006. Ungur sund-
kappi fer á námskeið hjá strandgæslunni 
og nýtur tilsagnar gamals hörkutóls. Aðal-
hlutverk: Kevin Costner, Ashton Kutcher og 
Sela Ward.

23.30 Rebus - Endurreistir menn 
 (Rebus: Resurrection Men) Bresk saka-
málamynd byggð á sögu eftir Ian Rankin 
um John Rebus rannsóknarlögreglumann 
í Edinborg. Aðalhlutverk: Ken Stott og Cla-
ire Price. 

00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Buena Vista Social Club 

10.00 The Last Mimzy 

12.00 Norbit 

14.00 Buena Vista Social Club 

16.00 The Last Mimzy 

18.00 Norbit 

20.00 National Treasure. Book of Sec-
rets 

22.00 Flags of Our Fathers  Margumtöl-
uð stórmynd Clints Eastwoods sem tekin 
var upp í Sandvík á Reykjanesi eins og al-
kunna er.

00.10 Hendrix 

06.00 Óstöðvandi tónlist

11.50 Vörutorg

12.50 Rachael Ray  (e)

13.35 Rachael Ray  (e)

14.20 Rachael Ray  (e)

15.05 Rules of Engagement  (9:15) (e)

15.35 Are You Smarter Than a 5th 
Grader?  (27:27) (e)

16.25 Survivor  (1:16) (e)

17.15 Top Gear  (5:6) Jeremy Clarkson, 
Richard Hammond og James May skoða 
allt sem viðkemur bílum með hárbeittum 
húmor í bland við alvarlega umfjöllun. (e)

18.15 Game Tíví  (4:8) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýj-
asta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

18.55 The Office  (7:19) Bandarísk gam-
ansería sem hlaut Emmy-verðlaunin 2006 
sem besta gamanserían. (e)

19.25 Fyndnar fjölskyldumynd-
ir  (2:12) Skemmtilegur þáttur fyrir alla fjöl-
skylduna þar sem sýnd eru bráðfyndin 
myndbönd, bæði innlend og erlend, sem 
kitla hláturtaugarnar og koma öllum í gott 
skap. Kynnir er Jón Jósep Snæbjörnsson. 

19.55 Spjallið með Sölva  (2:6) Nýr 
og ferskur umræðuþáttur í umsjón Sölva 
Tryggvasonar.

20.55 90210  (8:24)  (e)

21.45 Heroes  (11:26) Sólmyrkvi hefur 
áhrif á hæfileika hetjanna. Arthur skipar Sylar 
og Elle að finna Claire. Matt, Hiro og Ando 
taka höndum saman og elta Daphne til 
heimabæjar hennar, Lawrence í Kansas og 
komast að leyndarmáli hennar. 

22.35 Flashpoint  (7:13) (e)

23.25 Battlestar Galactica  (2:20) (e)

00.15 Ungfrú Reykjavík 2009  (e)

01.45 Jay Leno  (e)

02.35 Jay Leno  (e)

03.25 Vörutorg

04.25 Óstöðvandi tónlist

UM HELGINA
Íþróttir

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Dynk-
ur smáeðla, Hlaupin, Þorlákur, Refurinn Pablo 
og Doddi litli og Eyrnastór.

08.00 Algjör Sveppi Blær, Boowa and 
Kwala, Sumardalsmyllan, Gulla og grænjaxl-
arnir, Kalli og Lóa Elías, Hvellur keppnisbíll, 
Könnuðurinn Dóra og Ævintýri Juniper Lee.

10.00 Stóra teiknimyndastundin 

11.30 Njósnaraskólinn 

12.00 Eldsnöggt með Jóa Fel (7:10) 

12.35 Bold and the Beautiful

12.55 Bold and the Beautiful 

13.15 Bold and the Beautiful

13.35 Bold and the Beautiful

13.55 Bold and the Beautiful 

14.20 Idol - Stjörnuleit (3:14)

15.15 Gossip Girl (4:25) 

16.10 The Big Bang Theory (13:17) 

16.40 Sjálfstætt fólk (23:40) Jón Ársæll 
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsókn-
um sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar. 
Þátturinn er sá farsælasti í sögu Edduverð-
launanna en hann hefur þrisvar sinnum hlot-
ið þessi eftirsóttu verðaun og alls sex sinn-
um verið tilnefndur.

 17.15 ET Weekend  Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólks-
ins er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi þátt-
ur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Ísland í dag - helgarúrval 

19.23 Veður 

19.28 Lottó 

19.35 Beethoven‘s 2nd Falleg og 
skemmtileg fjölskyldumynd um Sankti Bern-
harðshundinn Beethoven sem að þessu 
sinni er að verða pabbi og lendir í ótrúlegum 
ævintýrum við að halda litlu hundafjölskyld-
unni sinni saman.

21.05 Sleepover Bráðskemmtileg ungl-
ingamynd fyrir alla fjölskylduna um fjórar vin-
konur sem lenda í ótrúlegum ævintýrum 
þegar þær ákveða að taka þátt í næturlöng-
um ratleik til að ná sér niður á óvinaklíkunni.

22.30 Miami Vice Kvikmynd byggð á 
spennuþáttunum Miami Vice sem slógu allt 
út í vinsældum um miðbik 9. áratugarins.

00.40 The Exorcism of Emily Rose

02.35 Deja Vu 

04.40 The Ringer 

08.15 PGA Tour 2009 

09.10 Champions Tour 2009 

09.35 World Supercross GP 

10.30 Denver - LA Lakers Útsending frá 
leik í NBA körfuboltanum.

12.30 Atvinnumennirnir okkar  Ólaf-
ur Stefánsson 

13.10 Accenture Match Play Champ-
ionship 2009 

15.40 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aradeildin Endursýndur leikur úr Meistara-
deild Evrópu í knattspyrnu.

17.20 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk Allir leikirnir, öll mörkin og öll um-
deildustu atvikin skoðuð.

17.50 Meistaradeild Evrópu Fréttaþáttur 
Meistaradeildar Evrópu þar sem hver umferð 
er skoðuð í bak og fyrir.

18.20 Spænski boltinn Fréttaþáttur 
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir 
sig er skoðuð í bak og fyrir. 

18.50 Accenture Match Play 
Championship Bein útsending frá Accent-
ure Match Play mótinu í golfi en mótið er 
hluti af Heimsmótaröðinni í golfi.

23.00 Espanyol - Real Madrid Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

00.40 Box  De La Hoya - Manny Pacquiao 

09.00 Hull - Tottenham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.40 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.10 PL Classic Matches  Man Unit-
ed - Middlesbrough, 1996. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

11.40 PL Classic Matches Arsenal - 
Chelsea, 1996. 

12.10 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 

12.40 Everton - WBA Bein útsending frá 
leik Everton og WBA í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 Middlesbrough - Liverpool Bein 
útsending frá leik Middlesbrough og Liver-
pool í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. Arsenal 
- Fulham Sport 4. Chelsea - Wigan

17.15 Arsenal - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 PL Classic Matches Arsenal - 
Man. United, 2002. 

19.30 4 4 2 

> Ryan Phillippe
„Kvikmyndagerð er langt ferli 
og því verður útkoman oft 
mjög ólík því sem maður 
lagði upp með í byrjun.“ 
Phillippe fer með hlutverk 
í myndinni Flags of Our 
Fathers sem sýnd er á Stöð 
2 bíó í kvöld. 

Sjónvarpið sýnir í dag beint frá Bikarkeppni 
karla og kvenna í handbolta sem fer fram í 
Laugardalshöllinni. Þar munu bæði kvennalið 

Stjörnunnar og karlalið Vals freista þess að 
verja titla sína sem bikarmeistarar. Útsend-
ing hefst kl. 13.20 þegar kvennalið FH 
og Stjörnunnar hefja leikinn en karlalið 
Gróttu og Vals mætast kl. 16.00. 

Hægt verður að fylgjast með mörgum af 
bestu kylfingum heims á Accenture Match 
Play-mótinu í golfi þó svo Tiger Woods sé 
dottinn úr keppni og óhætt að lofa golfveislu 
í hæsta gæðaflokki á þessu frábæra móti 
sem sannir golfáhugamenn ættu ekki að 
láta fram hjá sér fara. Leikið verður 
með útsláttarfyrirkomulagi en Stöð 
2 sport sýnir frá mótinu í kvöld kl. 
20.50 og á morgun kl. 20.00.

Á sunnudag kl. 15.00 sýnir 
Stöð 2 sport frá úrslitaleik enska 
deildarbikarins. Þar mætast topplið 

ensku deildar-
innar, Man. Utd 
og hið óstöðuga 
lið Tottenham. 
Verður án efa 
barist til þraut-
ar enda bikar í 
húfi. 

Í spænska 
boltanum fara 
fram tveir leik-
ir um helgina. 
Espanyol 
mætir Real 

Madrid á laugardagskvöldið kl. 20.55 en sýnt 
verður beint frá leiknum á hliðarrás Stöð 2 sport 
3. Á sunnudag sýnir Stöð 2 sport beint frá leik 
Atl. Bilbao og Barcelona kl. 17.50.

Á Stöð 2 sport 2 verður sýndur beint fjöldi 
leikja í Ensku úrvalsdeildinni alla helgina. 

Beinar útsendingar um helgina

Nýkomnar glæsilegar gjafavörur frá UMBRA

Wallflutter

Conceal Hilla

Wallflower

Felicity

Lunas Frame

18.50 Accenture Match Play 
Championship   STÖÐ 2 SPORT

19.25 Fyndnar fjölskyldu-
myndir   SKJÁREINN

19.30 Sannleikurinn um Pétur 
Jóhann   STÖÐ 2 EXTRA

21.05 Sleepover   STÖÐ 2

21.15 Bjargvætturinn (The Gu-
ardian)   SJÓNVARPIÐ
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16.30 Hollyoaks (131:260) 

16.55 Hollyoaks (132:260) 

17.20 Hollyoaks (133:260)

17.45 Hollyoaks (134:260)

18.10 Hollyoaks (135:260)

18.45 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Berg-
manns Eiðssonar. 

19.30 Sannleikurinn um Pétur Jóhann 
Þàttur um tilurð sýningar Péturs Jóhanns Sig-
fússonar Sannleikurinn sem nú er sýndur fyrir 
fullu húsi í Borgarleikhúsinu.

20.05 Idol - Stjörnuleit (3:14) Áheyrn-
arprófunum er lokið og þeir keppendur sem 
komust áfram á Hilton Nordica hótelinu 
mæta nú galvaskir til leiks í Íslensku Óperuna 
þar sem þeir þurfa að hljóta náð dómnefnd-
ar öðru sinni.

21.00 American Idol (12:40) Undanúr-
slitin eru hafin í American Idol. 36 keppendur 
berjast um sæti í 12 manna úrslitum. Í kvöld 
sjáum við fyrsta 12 manna hópinn af þremur 
en aðeins þrír keppendur komast í gegnum 
þennan niðurskurð.

22.25 American Idol (13:40) Nú hefst 
niðurskurðurinn í fyrsta undanúrslitaþættin-
um og við fáum að sjá hvaða þrír keppendur 
komast áfram í 12 manna úrslitin.

23.10 Skins (1:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á við 
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu 
og fleiri vandamála sem steðja að ungling-
um í dag.

23.55 Réttur (6:6)

00.40 E.R. (25:25)

01.25 American Idol (12:40)

02.50 American Idol (13:40)

03.35 E.R. (25:25)

04.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Heimsmenning á hjara veraldar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Heimurinn dansar
21.10 Friður í höndum kvenna
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

10.00 Børneblæksprutten  10.15 Tidens tegn  
11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 
Troldspejlet  11.30 S, P eller K  11.40 Boogie 
Update  12.15 S, P eller K  12.25 Høvdingebold  
13.00 X Factor  14.00 X Factor Afgørelsen  14.25 
Bryllupsbilleder  15.10 Min italienske drøm  16.10 
Før søndagen  16.20 Held og Lotto  16.30 Kaj og 
Andrea - som babyer  17.00 Radiserne  17.30 TV 
Avisen med vejret  17.55 SportNyt  18.30 Mille  
19.00 Krøniken  20.00 Agent 007. Licence to Kill  
22.10 Jeg fortryder ingenting  23.45 Conviction 

11.00 VM på ski  13.45 VM på ski  14.45 VM på 
ski  17.00 Kometkameratene  17.30 Gaven  18.00 
Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-trekning  18.55 Den 
store klassefesten  19.55 VM-kveld  20.25 Med 
hjartet på rette staden  21.10 William og Harry 
- prinser for framtiden  22.00 Kveldsnytt  22.15 
Skavlan møter Sverige  00.45 Dansefot jukeboks 
m/chat 

11.15 Vinterstudion  11.45 Skidor  13.45 
Vinterstudion  14.45 Bandy  16.50 Helgmålsringning  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  17.15 Disneydags  
18.00 Bobster  18.30 Rapport  18.45 Sportnytt  
19.00 Melodifestivalen 2009  20.35 Brottskod. 
Försvunnen  21.20 Ombytta roller  22.15 Kramer 
mot Kramer  00.00 Sändningar från SVT24 

18.00 Mér finnst  Lára Ómarsdóttir, Berg-
lót Davíðsdóttir og Katrín Bessadóttir.

19.00 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir

19.30 Grasrótin  Guðfríður Lilja Grétars-
dóttir

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

21.00 Blátt áfram  Sigríður Björnsdóttir

21.30 Á réttri leið  Katrín Júlíusdóttir

22.00 Lífsblómið  Steinunn Anna Gunn-
laugsdóttir 

23.00Kolfinna  Kolfinna Baldvinsdóttir

23.30Land og líf  Valdemar Ásgeirsson

ANNAÐ OG MEIRA

HORFÐU Á ÚRSLIT 

SÖNGVAKEPPNI SJÓNVARPSINS 

LAUGARDAGSKVÖLDIÐ 14. FEBRÚAR

Samkvæmt rafrænni mælingu Capacent Gallup.

 8 2

AF HVERJUM 10

HORFÐU
ANNAÐ

Stórgóð kvikmynd byggð 
á spennuþáttunum Miami 
Vice sem slógu allt út í 
vinsældum um miðbik 
9. áratugarins. Michael 
Mann, höfundur þáttanna 
og myndanna Heat og 
The Insider, kynnir aftur til 
sögunnar Miami-löggurnar 
Crockett og Tubbs sem 
að þessu sinni eru leiknar 
af Colin Farrell og Jamie 
Foxx.

STÖÐ 2 KL. 21.05

Miami Vice

Sölvi Tryggvason stjórnar nýjum og 
ferskum umræðuþætti á Skjá einum, 
þar sem 
hann fær 
til sín góða 
gesti og 
spyr þá 
spjörunum 
úr. Lífið, 
tilveran og 
þjóðmálin 
- honum er 
ekkert óvið-
komandi. 
Gestir hans 
í kvöld 
eru Katrín 
Jakobsdóttir, Björgvin G Sigurðsson 
og Hannes Smárason. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Spjallið með Sölva
Skjár einn kl. 19.55

▼
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LÁRÉTT
2. brennt vín, 6. hljóm, 8. andmæli, 
9. fæðu, 11. tveir eins, 12. egó, 14. 
söngleikur, 16. utan, 17. loft, 18. lærir, 
20. í röð, 21. heimsálfa.

LÓÐRÉTT
1. mats, 3. öfug röð, 4. samhliða, 5. 
sigti, 7. sósa, 10. fjör, 13. móðurlíf, 15. 
hófdýr, 16. spíra, 19. ætíð.

 LAUSN

„Ég gekk áfram minn veg. Niður 
til heljar hér um bil. Reyndu aftur, 
ég bæði sé og veit og skil. Þetta 
samdi karlinn eftir að hafa lent 
í tveggja daga „blackouti“ þegar 
hann hafði fengið rauða spjaldið 
hjá frúnni. Lögreglan farin að leita 
hans og allt. Búinn að fá sér aðeins 
of mikið,“ segir Tómas Hermanns-
son, útgefandi hjá Sögum.

Tómas er einhver einlægasti 
aðdáandi tónlistarmannsins Magn-
úsar Eiríkssonar sem um getur. 
Hann hafði lengi gengið á eftir 
Magnúsi með að fá að gefa út ævi-
sögu hans, eða í þrjú ár. Og boðið 
upp á ýmsa rithöfunda til að ganga 
í málið. En svarið var fyrir fram-
an hann allan tímann. Sjálfur var 
Tómas auðvitað maðurinn í verkið. 
Hann er nú í draumastarfinu. Fæst 
við að skrifa um ævi snillingsins 
og segir Magnús hafa lifað ótrú-
lega viðburðaríku lífi. Verklag-
ið sem þeir hafa á er að aka um 
borg og bý. Tómas keyrir, er með 
segulbandstæki í gangi og Magnús 
lætur dæluna ganga. „Já, og reykir 
út um gluggann. Eini sénsinn til að 
kallinn nenni að tala. Við keyrum 
á söguslóðir. Til Keflavíkur þang-
að sem hann bauð konunni á fyrsta 
ballið. Keyrum fyrir utan staði þar 
sem hann hefur spilað. Og þá koma 
sögurnar í kippum. Um Laugarnes-
hverfið, á Reykjanesvita, keyrum 
fram hjá Höfnum þar sem Villi Vill 
ólst upp. Og þá segir Magnús Villa-
sögur. Snilld. Þetta er enginn með-
almaður, Magnús,“ segir Tómas. 

Hann segir flesta texta Magnús-
ar byggjast á reynslu höfundar. Og 
rekur söguna á bak við Braggablús 
með orðum Magnúsar: „Síðustu 
virku braggahverfin í Reykjavík 
voru Campknox á Meistaravöll-
um og síðan einn og einn braggi á 
stangli. Bæði í Laugarneshverfinu 

og uppi í Árbæ. Ég svona rétt náði 
í skottið á þessum síðustu áður en 
þeir fluttu alla íbúana í blokkir 
sem þá var verið að reisa. Ég var 
aðstoðarmaður bílstjórans og hann 
lét mig stökkva út og dæla olíu á 
braggana og rukka síðan fólkið 
sem þar bjó. Bílstjórinn sat bara 
í bílnum og keyrði á milli staða. 
Kveikjan að Braggablús kom til 
mín þegar bílstjórarnir fóru allt-
af sjálfir úr bílnum við ákveð-
inn bragga í Campknox, dældu á 

braggann og rukkuðu konuna sem 
þar bjó. Það var ljóshærð þybbin 
kerling sem mátti muna fífil sinn 
fegurri. Hún tók alltaf rosaleg vel 
á móti þeim. Ég beið yfirleitt eftir 
þeim í svona hálftíma í bílnum á 
meðan.“

Tómas fæst ekki eingöngu við 
útgáfu bóka heldur ætlar hann 
að gefa út nýjustu Mannakorn-
splötuna sem er nú í vinnslu. Ævi-
saga Magga Eiríks kemur út fyrir 
næstu jól. jakob@frettabladid.is

TÓMAS HERMANNSSON:  EINA LEIÐIN TIL AÐ FÁ KARLINN TIL AÐ TALA

Ævisaga Magga Eiríks 
skráð í löngum bíltúrum

MAGNÚS OG TÓMAS Þeir keyra á söguslóðir, Magnús reykir út um gluggann og lætur 
dæluna ganga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

PERSÓNAN

Þór Stiefel, eða Þóra Victoria.

Aldur: 41 árs, en verð 42 ára 5. 
mars.
Starf: Listamaður.
Stjörnumerki: Fiskur.
Búseta: 101 Reykjavík.
Fjölskylda: Er einhleypur og á einn 
son.

Þór Stiefel er fyrsti íslenski klæðskipting-
urinn, eða transinn, sem opnar heima-
síðu með myndum af sér uppáklæddum 
á www.toravictoria.com.

Nýlega lauk tökum á tugmilljóna auglýsingu fyrir 
gosdrykkjarframleiðandann Pepsi hér á landi. Tök-
urnar fóru fram á Skálafellsjökli og við Jökulsárlón 
og stóðu yfir í tvo daga.

Tölvugerð mörgæs er í aðalhlutverki í auglýsing-
unni, sem sænski leikstjórahópurinn Traktor stend-
ur á bak við. Hópurinn þykir á meðal þeirra færustu 
í heiminum á sínu sviði, enda margverðlaunaður. 
Hefur hann starfað fyrir Miller Lite, Diesel, MTV 
og Nike og einnig gert tónlistarmyndbönd fyrir 
Madonnu, Fatboy Slim og The Prodigy. „Maður er 
búinn að reyna að tæla þá til landsins lengi,“ segir 
Einar Sveinn Þórðarson hjá Pegasus sem aðstoð-
aði við gerð auglýsingarinnar. „Þeir voru rosalega 
ánægðir og eru spenntir að koma aftur. Það er alltaf 
stór kostur. Við erum allir að leggjast á eitt með að 
reyna að trekkja sem mest til landsins,“ segir hann.

Auglýsingin er aðallega ætluð fyrir Bandaríkja-
markað en verður þó líklega sýnd víðar um heim-
inn, hugsanlega á Íslandi. Þrjátíu manns tóku þátt í 
tökunum, þar á meðal brellu- og tölvumeistarar, auk 
þess sem þyrla var notuð á Skálafellsjökli. „Þetta 
gekk rosalega vel og við náðum að nota þyrluna 
heilmikið. Veðrið var rosalega fallegt á jöklinum 
þennan dag,“ segir Einar.

Í auglýsingunni, sem þykir bráðfyndin eins og 

flest verk Traktors, flýgur tölvugerða mörgæsin um 
og gerir ýmsar kúnstir. Í lokin flýgur hún síðan úr 
heimskautalandslaginu og lendir á sundlaugarbakka 
í Kaliforníu. Þar mun einmitt tökum á auglýsing-
unni ljúka á næstunni.         - fb

Rándýr Pepsi-auglýsing á Íslandi

PEPSI-TÖKUR Frá tökum á Skálafellsjökli fyrir Pepsi-auglýsing-
una sem leikstjórahópurinn Traktor stendur á bak við.

„Já, það hefur eitthvað verið 
um það að þýfi hafi verið selt á 
Barnalandi og ekki bara þar held-
ur á þessum söluvefjum eins og 
haninn.is og kassi.is,“ segir Frið-
rik Smári Björgvinsson yfirlög-
regluþjónn. Gestir Barnalands, 
eða www.er.is ráku upp stór augu 
fyrr í vikunni þegar tilkynn-
ing frá lögreglunni birtist á for-
síðunni þar sem notendur voru 
hvattir til að vera á varðbergi 
gagnvart þýfi. Ólafur G. Emils-
son, aðstoðaryfirlögregluþjónn 
hjá forvarnardeild lögreglunn-
ar, segir lögregluna hafa fengið 
nokkur mál á sitt borð þar sem 
þýfi var selt í gegnum smáaug-
lýsingar. „Við höfðum samband 
við alla þessi vefi þar sem hægt 

er að auglýsa varning til sölu og 
báðum þá um að koma tilkynn-
ingu frá okkur á framfæri. Fólk 
á að reyna að spyrja um uppruna 
vörunnar og komast að því hvað-
an hún er fengin áður en samið 
er um kaup. Fyrir stuttu kom upp 
mál þar sem hnökkum var stolið 
úr hesthúsum og þegar við höfð-
um hendur í hári þjófanna hafði 
hluti hnakkanna verið seldur í 
gegnum smáauglýsingar.“

Ólafur segir ástandið slæmt. 
„Það er innbrotafaraldur í gangi 
sem staðið hefur yfir síðan í nóv-
ember og við verðum einhvern 
veginn að koma í veg fyrir að 
þýfið sé selt. Það virðast ekki vera 
nein takmörk fyrir því hverju er 
stolið um þessar mundir.“ - jma

Reyna að selja Barnalandskonum þýfi

EKKERT ER ÓHULT Þjófar stela öllu steini léttara um þessar mundir að sögn Ólafs G. 
Emilssonar aðstoðaryfirlögregluþjóns. Stafrænar myndavélar og GPS-staðsetningar-
tæki eru þar mjög vinsæl.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Hjónin Ástrós Gunnarsdóttir 
dansari og Þorfinnur Ómarsson, 
upplýsingafulltrúi viðskiptaráðu-
neytisins, leita nú logandi 
ljósi að heimili fyrir 
köttinn sinn Lubbu og 
mun það vera vegna 
hugsanlegra flutninga. 
Heyrst hefur að þau líti 
jafnvel hýru auga yfir 
hafið og þá til annarra 
heimsálfa. 

Leikhópurinn Vestur-port gerði 
góða ferð til Hong Kong nýverið 
þar sem hann setti upp Hamskipt-
in í samstarfi við hið enska Lyric 
Hammersmith-leikhús. Athygli vakti 

að sýningin var þýdd á 
hið forna tungumál, 
mandarínsku og var 
textanum varpað á 
stórt tjald við hlið 
sviðsins. Vesturp-

ort fer næst til 
andfætlinga í 
Ástralíu en þar 
munu hjóna-
kornin Björn 
Thors og 
Unnur Ösp 

Stefánsdóttir sameinast hópnum 
enda er gert ráð fyrir 25 sýningum 
á þessari mögnuðu uppfærslu. 

Bjarni Harðarson ætlar að halda 
uppi merkjum gamalla Framsókn-
argilda með sérframboði sínu. 
Einhverjir hafa haft á orði að til hafi 
staðið að listabókstafur framboðs 
hans yrði R. En þegar hann hringdi 
inn tilkynningu um framboðið 
hafi konan á hinum enda línunnar 
misheyrt ósk Bjarna þó hún hafi 
spurt hann í tvígang um hvort ekki 
væri rétt að um L 
væri að ræða: 
„Nei, R,“ mun 
Bjarni hafa sagt 
en konan svaraði: 
„Já, einmitt. L.“

 - jma, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Geir Þorsteinsson.

 2 Milan Milutinovic.

 3 Axel Hallkell Jóhannesson.

LÁRÉTT: 2. romm, 6. óm, 8. nei, 9. 
mat, 11. ðð, 12. sjálf, 14. ópera, 16. 
án, 17. gas, 18. les, 20. mn, 21. asía. 

LÓÐRÉTT: 1. dóms, 3. on, 4. með-
fram, 5. mið, 7. majónes, 10. táp, 13. 
leg, 15. asni, 16. ála, 19. sí. 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Nú í vikunni henti sá voveifl-
egi atburður íslenskt efna-

hagslíf að Davíð Oddsson seðla-
bankastjóri tjáði sig opinberlega. 
Slíkt hefur einatt leitt af sér hinar 
mestu hörmungar, enda hefur nú 
verið komið í veg fyrir að þetta 
endurtaki sig. Tjón af þessum 
toga er nefnilega „fyrirbyggjan-
legt“. Viðtalið var þó hið athyglis-
verðasta, einkum vegna þess hve 
glögga innsýn það veitti í hugar-
heim Davíðs. Til að mynda byrj-
aði hann á að kannast ekkert við 
að hann væri óvinsæll. Þótt skoð-
anakannanir sýndu að 90% þjóðar-
innar vildu losna við hann af fóðr-
unum tók hann ekkert mark á því, 
enda birtust þær í Baugsmiðlum. 
Hann dró í efa að þessar kannanir 
hefðu nokkurn tímann verið gerð-
ar. Hann trúir því m.ö.o. einlæg-
lega að á ritstjórnarskrifstofum 
Fréttablaðsins sitji þeir Bónus-
feðgar og skáldi upp skoðanakann-
anir, sem aldrei eru framkvæmd-
ar, til að koma höggi á hann. 

ÞESSU til áréttingar sagði hann 
að fjöldi manna segði hann einan 
hafa haldið haus í útrásarfárinu 
og goldið við því varhug. Farið á 
Youtube og leitið að myndbandinu 
„Útrásarsöngur Davíðs“. Annað-
hvort er þar illur tvífari Davíðs 
á ferð að koma á hann óorði eða 
minni Davíðs af orðum sínum og 
gjörðum í fortíðinni er svo sel-
ektíft að það hlýtur að jaðra við 
hreina ósannsögli. Þetta sýnir 
auðvitað betur en nokkuð annað 
hvílík nauðsyn það var að koma 
æðstu peningastofnun þjóðarinn-
ar í hendur fólks sem ekki stendur 
alveg svona völtum fótum í raun-
veruleikanum.

VIÐTALIÐ fór illa af stað og síðan 
hélt áfram að syrta í álinn. Ný lög 
um Seðlabanka beindust gegn 
honum persónulega og það þótti 
honum ógeðfellt. Það var ekki eins 
og þessi sami Davíð hefði forðum 
daga keyrt fjölmiðlalög í gegn-
um Alþingi, sem augljóslega mið-
uðu aðeins að því að knésetja per-
sónulega óvildarmenn hans sjálfs. 
Hér mætti láta gamminn geisa um 
grjót og glerhús, flísar og bjálka, 
en ég læt það ógert.

BURTSÉÐ frá því hve geðfellt 
slíkt er, hlýtur það þó að mega telj-
ast ótrúleg bíræfni að sami Davíð 
og ákvað upp á sitt eindæmi að sví-
virða stjórnarskrá íslenska lýð-
veldisins með því að gera þjóðina 
meðseka um stríðsglæpi Banda-
ríkjahers í Írak skuli nú telja sig 
þess umkominn að upplýsa okkur 
um geðfellda stjórnsýslu. 

FARVEL, nafni. Þín verður ekki 
saknað. 

Álftagarg úr 
Svörtuloftum

Í dag er laugardagurinn 28. 
febrúar, 59. dagur ársins.

8.38 13.40 18.43
8.28 13.25 18.24
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