Nikolu Christoph hafði
fengið nóg af dansaralífi
í Vínarborg. Fyrir tilviljun
endaði hún í sumarvinnu á
Íslandi og sneri ekki aftur
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VORIÐ KALLAR Vorið hefur boðað komu sína í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn þrátt fyrir kulda og hvíta jörð. Huðnan Perla bar tveimur hvítum kiðlingum, hafri og huðnu, á

fimmtudagsmorgun. Perla er gráflekkótt að lit en faðirinn heitir Brúsi og er hvítur. Kiðlingarnir komu tveimur mánuðum fyrir áætlaðan burð hjá geitunum.

Líkti starfsfólkinu við
fangaverði í Auschwitz
Ásmundur Stefánsson líkti starfsfólki sínu í Landsbankanum við fangaverði í
útrýmingarbúðum þegar hann ræddi bankahrunið. Hann þvertekur fyrir það.
BANKAR Óánægja er meðal starfs-

manna Landsbankans með framgöngu Ásmundar Stefánssonar
sem tók við sem bankastjóri á
þriðjudag. Ásmundur mun hafa
líkt starfsmönnum Landsbankans
fyrir hrun við fangaverði í útrýmingarbúðum nasista.
Samlíkinguna við hinar illræmdu búðir Þjóðverja úr heimsstyrjöldinni síðari dró Ásmundur
upp á fundi á fimmtudagsmorgun með um fjörutíu starfsmönnum lögfræðisviðs Landsbankans.
Ásmundur mun hafa sagt starfsmönnunum að þeir ættu að vera
auðmjúkari í störfum sínum fyrir
bankann þegar einn þeirra kvaðst

telja að í bankakerfinu bæru menn
mismikla ábyrgð. Tók sá sem
dæmi að ekki væri hægt að kenna
þeim sem seldu farmiða um borð í
Titanic um hin hörmulegu endalok
skipsins. Ásmundur mun þá hafa
sagt að samlíking við fangaverði í
Auschwitz væri nærtækari.
„Ég ætla ekkert að fara að rekja
trúnaðarsamtöl mín við starfsfólk
bankans við fjölmiðla. Eina sem
ég get staðfest er að það er alrangt
að ég hafi líkt starfsfólkinu við
fangaverði,“ segir Ásmundur.
Hann vill hins vegar ekki svara
því hvort hann hafi nefnt útrýmingarbúðir á einhvern hátt í máli
sínu. Aðspurður um óánægju

Pottar Pönnur!

starfsmanna segir Ásmundur það
ljóst að þegar viðkvæm mál séu
rædd séu ekki allir sáttir við það
sem sagt er. „Okkar verkefni er
að efla sjálfstraust starfsmanna
og efla traust almennings á bankanum.“
Haukur Halldórsson, sem
tók við formennsku í bankaráði
Landsbankans af Ásmundi, segist ekki hafa heyrt af hinum
umdeildu ummælum. „Ég var einmitt á ágætum fundi með framkvæmdastjóra lögfræðisviðs síðdegis í gær [í fyrradag]. Ég spurði
hvernig fundurinn hefði gengið og
heyrði ekkert annað en jákvætt,“
segir Haukur.
- gar

Allir pottar og pönnur á afslætti

Síðustu dagar

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Klíkustríð í Kaupmannahöfn:

Ótti við árásir
FÓLK Fréttir af tíðum skotárás-

um á Norðurbrú og Amager í
Kaupmannahöfn vekja bæði
ugg og undrun Íslendinga.
Undanfarnar vikur hafa fáir
dagar liðið á milli slíkra árása,
sem kostað hafa þrjá menn
lífið. Fréttablaðið kynnti sér
málið.
- gb /sjá síðu 34

SPURNING DAGSINS

Aðalsteinn, er Skralli á leiðinni til Bretlands?
„Já, til að kenna Bretum glaðværð,
góðvild og góða siði.“
Sirkuseigendur í Bretlandi kvarta sáran
þessa dagana yfir skorti á trúðum og loftfimleikafólki. Aðalsteinn Bergdal leikari
hefur aukasjálfið Skralla trúð, sem kætt
hefur íslensk börn og fullorðna í áraraðir.

Brot á Búnaðarþingi:

Bændur fá sekt
fyrir samráð
SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftirlitið (SE) hefur lagt tíu milljóna
króna stjórnvaldssekt á Bændasamtökin fyrir ólöglegt verðsamráð.
Brotið er rakið til Búnaðarþings ársins 2008, þar sem fram
kom almennur vilji til þess að
bændur stæðu saman að nauðsynlegum verðhækkunum á
búvörum sem ekki lúta opinberri verðlagninu.
Í úrskurði Samkeppniseftirlitsins segir að brotið hafi verið
til þess fallið að valda neytendum tjóni.
Bændasamtökin sendu frá sér
tilkynningu í gær þar sem þau
mótmæla því að þau hafi haft
ólögmætt verðsamráð.
Stjórn samtakanna muni
ákveða á næstunni hvernig
brugðist verði við.
- sh

Mælt fyrir stjórnarskrárbreytigu:

Stjórnlagaþing
getur skapað
samfélagssátt
ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir

forsætisráðherra mælti í gær
fyrir frumvarpi um breytingar
á stjórnarskrá og skipan stjórnlagaþings.
Sagði hún slíkt þinghald réttan farveg fyrir endurskoðun
stjórnarskrárinnar og með því
gæti nauðsynleg samfélagssátt
náðst.
Geir H. Haarde, formaður
Sjálfstæðisflokksins, sagðist
telja að kostnaður við stjórnlagaþing gæti numið milljarði króna.
Jóhanna sagði dæmið ekki hafa
verið reiknað en vissulega kostaði þinghaldið töluvert.
Sá kostnaður væri þó
réttlætanlegur vegna þeirra
miklu lýðræðisumbóta sem
fylgdu.
- bþs
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Lungi tillagna Íslandsbanka um greiðslujöfnun er úr frumvarpi viðskiptaráðherra:

Ráðherra lækkar ferðakostnað:

Kergja vegna þjófstarts Íslandsbanka

Minna eytt í
opinberar ferðir

VIÐSKIPTI Tilkynning Íslandsbanka

STJÓRNSÝSLA Dagpeningar vegna

í gær um greiðslujöfnunarúrræði
bankans vegna erlendra húsnæðislána hefur vakið nokkra
óánægju í Landsbankanum og
Kaupþingi, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Ástæðan er sú að uppistaðan í
aðgerðunum sem Íslandsbanki tilkynnti um er afrakstur víðtæks
samráðs banka og stjórnvalda og
þær verða hluti af frumvarpi viðskiptaráðherra um greiðslujöfnun sem lagt verður fyrir þing á
næstunni.
Íslandsbanki tilkynnti í gær um
sérstakt afborgunarúrræði fyrir
fólk sem á í erfiðleikum með að

greiða af erlendum húsnæðislánum. Um sé að ræða greiðslujöfnun sem á að minnka greiðslubyrði og draga mjög úr áhrifum
gengissveiflna á einstakar afborganir.
Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja, staðfestir að samtökin
hafi unnið að málinu í samvinnu
við stjórnvöld en vill ekki tjá sig
frekar um það.
Óánægjan sem upp er komin
lýtur að því að Íslandsbanki skuli
fara fram með tilkynningu af
þessu tagi áður en frumvarp viðskiptaráðherra er lagt fram, og
ekki síður að bankinn skuli með

ÍSLANDSBANKI Íslandsbanki kynnti

tillögurnar sem sínar. Við það eru ekki
allir sáttir.
FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

því eigna sér tillögurnar, sem þó
séu ekki þeirra nema að mjög litlu
leyti.
Ekki náðist í Gylfa Magnússon
viðskiptaráðherra í gær.
- sh

Von er á fjölda Vítisengla til Íslands í dag
Búist er við því að stór hópur Vítisengla reyni landgöngu í Leifsstöð í dag. Teiti
vélhjólaklúbbsins Fáfnis hefst síðdegis. Ekki er útilokað að einhverjir Vítisenglar
séu staddir á landinu. Samtökin hafa skipað Fáfnisliðum í algert fjölmiðlabann.
LÖGREGLUMÁL Fjöldi liðsmanna

vélhjólasamtakanna Vítisengla
er væntanlegur til landsins í dag.
Þeir ætla að freista þessa að komast inn í landið í gegnum strangt
landamæraeftirlit og í gleðskap
vélhjólaklúbbsins Fáfnis sem
opnar nýtt klúbbhús í Hafnarfirði
með pompi og prakt í dag.
Tólf Vítisenglum hafði verið
meinuð landganga síðdegis í gær
og þeim vísað aftur til síns heima.
Lögregla hafði mikinn viðbúnað í Leifsstöð vegna fyrirhugaðrar komu Vítisenglanna, sem eru
skilgreindir sem alþjóðleg glæpasamtök. Þar voru tugir lögreglumanna, meðal annars sérsveitarmenn. Lögregla hefur að mestu
leyti varist fregna af málinu eða
viðbúnaði sínum.
Liðsmenn Fáfnis biðu Vítisenglanna í komusal en þurftu tómhentir frá að hverfa. Eiginkonu
eins Vítisengils var þó hleypt inn
ásamt tveimur vinkonum hennar.
Tveimur Vítisenglum til viðbótar
var vísað úr landi á miðvikudaginn síðasta.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins mun vera von á töluverðum fjölda Vítisengla til viðbótar til
landsins í dag víðs vegar að. Jón
Trausti Lúthersson, einn af forsprökkum Fáfnis, vildi hins vegar
ekkert tjá sig um málið í gær og
sagði alþjóðasamtök Vítisengla
hafa sett Fáfnisliða í algert fjölmiðlabann.
Fáfnismenn hafa lengi stefnt að
því að gera Fáfni að fullgildum
meðlim í Vítisenglum. Þeir hafa
nú stöðu opinberra áhangenda
samtakanna.

ferðalaga opinberra starfsmanna
erlendis hafa verið lækkaðir
um tíu prósent, eftir tilmæli frá
Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra.
Þá hefur ráðherrann einnig
ákveðið að breyta sérstökum ákvæðum um ferðakostnað
æðstu embættismanna ríkisins. Dagpeningar þeirra munu
samkvæmt því skerðast töluvert
og sömu reglur gilda um þá og
aðra opinbera starfsmenn. Enn
fremur sé sú heimild afnumin að
greiða mökum ráðherra dagpeninga þegar þeir eru með ráðherrum í för erlendis.
- sh

ÚTSKIPUN Vöruskipti við útlönd skiluðu

afgangi í febrúar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vöruskiptin í febrúar:

Afgangurinn
sex milljarðar
FJÁRMÁL Afgangur á vöruskiptum
við útlönd í febrúar nam 5,9 milljörðum, samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands. Innflutningur vöru nam 26,4 milljörðum
króna sem er nokkuð minna en
í janúar þegar hann nam 32,3
milljörðum. Verðmæti útfluttrar
vöru nam aftur á móti 32,3 milljörðum í febrúar en í janúar 33,6
milljörðum.
Minni innflutningur í febrúar
stafar annars vegar af minni innflutningi á hrá- og rekstrarvörum
og hins vegar á eldsneyti og
olíum.
- shá

Góðverk og gleði í Bláfjöllum:

Partí í fjöllum
ÚTIVIST „Þegar starfsmaður BláHEIÐURGESTA BEÐIÐ Nokkrir liðsmenn Fáfnis sátu löngum stundum í Leifsstöð í gær

og sötruðu kaffi. Þeir ætluðu að veita Vítisenglunum móttöku en varð ekki að ósk
sinni. Englunum var öllum snúið við á staðnum, enda meðlimir alþjóðlegra glæpasamtaka.
MYND / VÍKURFRÉTTIR

Dómsmálaráðherra greip til
þess ráðs að taka upp landamæraeftirlit með komum frá löndum
Schengen-svæðisins vegna veislu
Fáfnis og fyrirhugaðrar komu Vítisenglanna. Eftirlitið verður í gildi
út daginn í dag.
Veisla Fáfnis í ósamþykktu húsnæði í Hafnarfirði hefst síðdegis. Þar verður meðal annars boðið
upp á íslenskt brennivín og kjötsúpu sem Sverrir Þór Einarsson,
betur þekktur sem Sverrir tattú,

mun elda ofan í mannskapinn. Þá
mun rokksveitin Dark Harvest
leika fyrir viðstadda.
Lögreglan verður með viðbúnað í Hafnarfirði vegna veislunnar,
sem dómsmálaráðherra telur ógna
þjóðaröryggi. Varðstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sagði
að ekki væri hægt að útiloka að einhverjir Vítisenglar væru á landinu, sem hefðu komið hingað áður
en landamæraeftirlitið tók gildi á
fimmtudag.
stigur@frettabladid.is

fjalla benti okkur á Breiðu brosin, sem aldrei hafa hlotið styrk,
vildum við undir eins leyfa þeim
börnum að njóta góðs af,“ segir
Sigurður Páll Sigurðsson, skipuleggjandi veglegrar fjölskylduhátíðar sem haldin verður fram á
kvöld í Bláfjöllum. Allur ágóði af
miðasölu skíðasvæðisins rennur
til Breiðra brosa, sem eru samtök aðstandenda barna með skarð
í vör.
Dr. Spock mun ljúka gleðinni
með útitónleikum á snævi þöktu
sviði í vetrarmyrkrinu, en meðal
margs verður blysför niður fjallið, tískusýning, spaug og veitingar í boði fyrir gesti fjallanna.
- þlg / sjá Allt

Dómur Hæstaréttar í máli Vikunnar og Geira á Goldfinger talinn hefta fjölmiðla:

Opið hús
á sunnudaginn
Nú á sunnudag verður opið hús á
kosningaskrifstofu Bjarna Benediktssonar
í Hlíðasmára 15.
Leikararnir Gói og Atli koma
og skemmta kl. 16. Boðið verður
TOOØĒØJAÞ
ØØØNGØUEISIMGAQ
!KKIQØUEKJNLMIQ
Bjarni Benediktsson í 1. sæti
Ƴ¿MOƹCHGƼOF¿0GƨICPQËƶFP×¿LHHPFKP ¿
03 HGƼOAËJF ¿ ¿J>OP
VVVBȫAQMIBEMIR

Blaðamenn skildir eftir í réttaróvissu
FJÖLMIÐLAR Elín Arnar ritstjóri og blaðamenn Vikunnar lýsa furðu sinni á dómi Hæstaréttar þar sem
ummæli viðmælanda tímaritsins voru ómerkt og
Björk Eiðsdóttur, blaðamanni Vikunnar sem skráði
viðtalið, var gert að greiða hálfa milljón í miskabætur, auk dráttarvaxta og málskostnaðar. Í yfirlýsingu segir að þrátt fyrir að í dómi Hæstaréttar sé
það ekki véfengt að blaðamaðurinn viðhafði fagleg
vinnubrögð þá þyrfti blaðamaðurinn engu að síður
að þola ómerkingu ummælanna og greiða miskabætur vegna þeirra. Dómurinn breyti skýrri réttarvenju um það að viðmælendur teljist höfundar
ummæla sinna en ekki blaðamaðurinn sem höfundur greinarinnar. Þýðing þessa sé víðtæk breyting á
starfsumhverfi blaðamanna.
„Með þessum dómi er Hæstiréttur í raun að
kveða upp úr með að blaðamenn séu ábyrgir fyrir
öllu sem viðmælendur þeirra segja, þrátt fyrir að
fyrir liggi hljóðupptaka af ummælum viðmælanda
og samþykki hans fyrir birtingu“, segir í yfirlýsingunni. Dómurinn skilji blaðamenn eftir í réttaróvissu
og hefti störf stéttarinnar í heild.
Málsatvik eru þau að Ásgeir Þór Davíðsson, eða
Geiri á Goldfinger, kærði blaðakonuna Björk Eiðs-

ELÍN ARNAR Elín, ritstjóri Vikunnar, og starfsmenn hennar lýsa
furðu sinni á dómi Hæstaréttar. Dómurinn viðurkennir fagleg
vinnubrögð blaðamanns en dæmir hann engu að síður til
greiðslu miskabóta.

dóttur fyrir meiðyrði. Héraðsdómur hafði áður
sýknað Vikuna af kröfum hans. Í grein sinni hafði
Björk eftir viðmælanda sínum, fyrrverandi starfsmanni Ásgeirs, að hann stæði fyrir vændi á klúbbnum Goldfinger.
- shá

25%

Bókið brúðkaupið um helgina og fáið
25 % afslátt af brúðarvendinum, skreytingum
og öðru fyrir brúðkaupið í Garðheimum.

Borðskraut og skreytingar í sal
Fáið hugmyndirnar!
Hvort sem brúðkaupið er að
vori, sumri, vetri eða hausti

Brúðkaups- og Rósasýning
Garðheima er um helgina
Kæru brúðhjón

Við bjóðum ykkur að velja réttu rósategundina í brúðarvöndinn úr 50 tegundum rósa á rósasýningunni um helgina!

Laugardagur
15.00

Brúðarkjólatískusýning á vegum
BRÚÐARKJÓLALEIGA LÍNU OG LILJU
Sýndir verða brúðarvendir unnir
af BLÓMADEILD GARÐHEIMA.
KYNNIR: BIRGITTA HAUKDAL

16.00

Tískusýning á glæsilegum fatnaði
frá HJÁ HRAFNHILDI

16.20

Dregið úr lukkupotti
með frábærum vinningum

Við spörum ykkur sporin í veisluundirbúningnum
og gefum ykkur kost á að kynnast þjónustu
samstarfsaðila okkar sem verða m.a

Sunnudagur
15.00

Tískusýning á glæsilegum fatnaði
frá HJÁ HRAFNHILDI

15.20

Brúðarkjólatískusýning á vegum
BRÚÐARKJÓLALEIGA LÍNU OG LILJU
Sýndir verða brúðarvendir unnir
af BLÓMADEILD GARÐHEIMA.
KYNNIR: BIRGITTA HAUKDAL

16.20

Dregið úr lukkupotti
með frábærum vinningum

Á TILBOÐI UM HELGINA
Eldliljur
Túlipanar
Pottakrusi

Veldu fegurstu rósina

Rósir

Opið til

21.00
öll kvöld

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

– og þú átt kost á
glæsilegum rósavendi!
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Fyrrverandi starfsmenn Kaupþings ákærðir fyrir markaðsmisnotkun:

Áhrif hvalveiða á fisksölu:

Þarf krókaleið
til að fá svör
ALÞINGI Mörður Árnason, þing-

Bandaríkjadalur

112,64

113,18

Reyndu að hífa upp skuldabréfaverð

Sterlingspund

160,15

160,93

DÓMSMÁL Tveir fyrrverandi starfs-

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

142,76

143,56

Dönsk króna

19,159

19,271

Norsk króna

15,955

16,049

Sænsk króna

12,127

12,199

Japanskt jen

1,1647

1,1715

SDR

165,56

166,54

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
186,5852
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

menn Kaupþings hafa verið ákærðir fyrir markaðsmisnotkun. Þeir
eru grunaðir um að hafa vísvitandi búið til falska eftirspurn eftir
skuldabréfum Existu, aðaleiganda
Kaupþings, og hækka með því verðið á bréfunum. Þetta munu þeir hafa
gert til að reyna að fegra stöðu peningamarkaðssjóðs sem þeir störfuðu við.
Annar mannanna, Daníel Þórðarson, var sjóðsstjóri sjóðsins
og hinn, Stefnir Agnarsson, var
skuldabréfamiðlari.
Ákæran á hendur þeim var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í
gær. Í henni er þeim gefið að sök að

verið gert til að hafa áhrif á dagslokaverð bréfanna og gefa þannig
eftirspurn eftir þeim og verð þeirra
misvísandi til kynna.
Daníel mætti fyrir dóm og neitaði sök í málinu en Stefnir er hins
vegar staddur erlendis. Þeim var
báðum sagt upp störfum hjá Kaupþingi um leið og málið kom upp á
sínum tíma. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins þótti brotið afar viðvaningslegt. Þeir sem Fréttablaðið
hefur rætt við segja það engan hafa
skaðað nema starfsmennina tvo og
enginn hafi heldur hagnast á því.
Refsing fyrir brot af þessu tagi
getur mest numið sex ára fangelsisvist.
- sh

ÁKÆRÐUR Daníel var sjóðsstjóri hjá

Kaupþingi.Hann er hættur störfum.

hafa, snemma árs 2008, sex sinnum
gert kauptilboð upp á fimm milljónir í bréf Existu við lok markaða,
sem voru verulega mikið hærri en
almennt verð bréfanna á markaði. Segir í ákærunni að þetta hafi

maður Samfylkingarinnar, hefur
í þrígang reynt að bera upp fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
um áhrif fyrirhugaðra hvalveiða
á fisksölu á erlendum mörkuðum.
Jafn oft hefur hann ekki komist
að í óundirbúnum fyrirspurnartímum í þinginu.
Mörður vakti máls á þessu í
þinginu á fimmtudag. Steingrímur J. Sigfússon brást hinn besti
við og bað Mörð að leggja fram
skriflega fyrirspurn sem hann
myndi glaður svara á næstu
dögum.
Mörður tók Steingrím á orðinu.
- bþs

Bjarni Benediktsson:

Áætlun ríkisstjórnar
skapar 4.000 ársverk
Á ÞINGI Í KÚVÆT Nuría al-Sebih og

Mudhi al-Humud eru báðar ráðherrar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Konum á þingi vex ásmegin:

Fjölgað um 60
prósent frá 1995
NEW YORK, AP Konum á löggjafarþingum um allan heim hefur
fjölgað um 60 prósent frá árinu
1995. Þær eru þó aðeins 18,3 prósent af heildarfjölda þingmanna
en voru 11,3 prósent árið 1995.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu
Alþjóðaþingmannasambandsins.
Sameinuðu þjóðirnar gerðu
sér eitt sinn vonir um að hlutfall kvenna á löggjafarþingum
yrði 30 prósent árið 1995. Enn
sem komið er hafa aðeins 39
löggjafarþing náð því hlutfalli,
þar á meðal Alþingi.
Rúanda er eina landið í heiminum þar sem meirihluti þingmanna er konur, eða 56 prósent.
- bs

BRETLAND
Tíu ára skaut átta ára
Átta ára gamall piltur er alvarlega
særður eftir skotárás á ferðamannastað í Tyneside á Englandi í gærkvöldi.
Lögregla segir að tíu ára piltur hafi
verið handtekinn vegna málsins.

LEIÐRÉTTING
Sigurjón Hauksson, starfsmaður
handverkstæðisins Ásgarðs, var
rangnefndur Sigurjón Ægir Sigurðsson á forsíðu Fréttablaðsins í gær.
Fréttablaðið biðst velvirðingar á
mistökunum.

ATVINNUMÁL „Það eru margir

gamlir kunningjar á þessari
verkefnaskrá. Það er líka ákaflega holur hljómur í áformum
þessarar ríkisstjórnar um
atvinnuuppbygginu. Í sömu vikunni og þessum áformum er teflt
fram talar hún gegn uppbyggingu
álvers í Helguvík og úr fjármálaráðuneytinu berast skilaboð um
verulegar skattahækkanir“, segir
Bjarni Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins um áætlun ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum. Bjarni minnir einnig á
að ríkisstjórnin hafi nýlega sett
sig upp á móti sjálfbærum hvalveiðum.
„Þúsund ný ársverk
nýsköpunarfyrirtækja eru ágæt
áform en verkefnið sem ríkisstjórnin á að einbeita sér að er að
endurreisa bankakerfið og koma
blóðflæðinu til atvinnustarfseminnar í landinu í lag. Það er jafnframt ekkert eitt sem skiptir eins
miklu máli til að bjarga störfum
og að lækka vexti.“
- shá

Áætlun ríkisstjórnar gerir ráð fyrir að um 4.000 ársverk skapist á næstunni.
Flest störf snúa að byggingariðnaði og nýsköpun. Litlir fjármunir koma frá ríki.
ATVINNUMÁL Ríkisstjórnin sam-

þykkti á ríkisstjórnarfundi í gær
að hrinda í framkvæmd áætlun
í ellefu liðum sem ætlað er að
skapa ríflega fjögur þúsund ársverk á næstu misserum. Fyrirferðarmest er atvinnusköpun í
byggingariðnaði og aðgerðir til
að bæta stöðu nýsköpunarfyrirtækja. Vonir standa til að fimm
verkefni sem tengjast virkjunarframkvæmdum og orkufrekum
iðnaði geti skapað tvö þúsund
störf til viðbótar. Vonast er til að
tillögurnar verði komnar til framkvæmda í sumarbyrjun.
Tillögurnar eru þær fyrstu
sem byggðar eru á starfi stýrihóps ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum, sem Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra er í forsvari
fyrir. Hann segir að fjögur þúsund ársverk sé varfærin tala;
störfin gætu orðið nær fimm þúsund.
Á það ber að líta að um áætlaða
fjölgun starfa er að ræða út frá
ýmsum forsendum sem óljóst er
hvort ná fram að ganga, eins og
skýrt kemur fram í tillögunum.
Sumt hljómar þar kunnuglega,
eins og 600 störf við byggingu
tónlistarhúss í Reykjavík sem
telst með þeim 1.700 ársverkum
sem eiga að falla til í byggingariðnaði. Hins vegar eru stór verkefni á teikniborðinu sem ekki eru
tekin með í reikninginn, að sögn
Össurar.
Til þessa verks á að nýta fjármuni sem liggja fyrir í sjóðum
ráðuneyta en einnig Atvinnuleysistryggingasjóði og hugsanlega Íbúðalánasjóði. Um upphæðir í þessu sambandi fengust ekki

TILLÖGUR KYNNTAR Steingrímur J. Sigfússon, Jóhanna Sigurðardóttir og Össur

Skarphéðinsson kynntu tillögur ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ELLEFU TILLÖGUR Í ATVINNUMÁLUM
Störf í byggingariðnaði 1.700 ársverk
Bætt samkeppnisstaða
nýsköpunarfyrirtækja 1.000 ársverk
Sérfræðingar af atvinnuleysisskrá
til nýsköpunarfyrirtækja 300 ársverk
Minni útflutningur óunnins fiskjar
300 ársverk
Gróðursetning, grisjun og stígagerð
230 ársverk

Endurgreiðslur/kvikmyndagerð
120-150 ársverk
Snjóflóðavarnir
110 ársverk
Orkuviðhald – orkusparnaður
50-100 ársverk
Frumkvöðlasetur í Rvk. 100 ársverk
Ferðaþjónusta
50 ársverk
Fjölgun/listamannalaun 33 ársverk

skýr svör frá forsvarsmönnum
ríkisstjórnarinnar í gær. „Í fæstum tilfellum er verið að leggja til
beina fjármuni frá ríkinu,“ sagði
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra. „Enda eru aðstæður okkar þær að við getum ekki
sett fjármuni í atvinnusköpun þó
við gjarnan vildum.“
Jóha n na Sig urða rdót ti r
forsætisráðherra telur mikilvægt
að um 1.500 af 4.000 störfum snúi
að kvennastörfum sem síður

hefðu fallið til ef hefðbundnum
aðgerðum gegn atvinnuleysi hefði
verið beitt, eins og uppbyggingu
samgöngumannvirkja. „Þetta er
mikilvægt innlegg til að sporna
við að atvinnuleysi verði tíu prósent í maí, eins og í stefndi.“
Steingrímur sagði mikilvægt að
einkaaðilar og sveitarfélög bregðist við og nýti ívilnandi kjör, til
dæmis í skattamálum, og ráðist
í framkvæmdir á þeim tíma sem
þau bjóðast.
svavar@frettabladid.is

Breytingar hjá Ríkisútvarpinu:

Afnotadeild
lögð niður
FJÖLMIÐLAR Afnotadeild RÚV
verður endanlega lögð niður
um næstu mánaðamót. Að sögn
Bjarna Péturs Magnússonar, deildarstjóra afnotadeildar,
hefur starfsmönnum deildarinnar verið fækkað úr tíu í þrjá.
Tveir þeirra þriggja sem enn
starfa á deildinni hætta störfum
um mánaðamótin næstu. Starfsmaðurinn sem eftir verður mun
annast samskipti við lögfræðinga
vegna óinnheimtra skulda.
Afnotagjald Ríkisútvarpsins
var lagt niður frá og með 1. janúar á þessu ári.
- kg

VEÐURSPÁ

Laugardagskafﬁ
með Sigurði Kára

HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson

Sigurður Kári Kristjánsson alþingismaður
býður sjálfstæðismönnum í Reykjavík
í kosningakafﬁ á kosningaskrifstofu
sinni í Skeifunni 17, í dag kl. 14:00.
Allir hjartanlega velkomnir
Komdu og spjallaðu við þingmanninn,
barnahornið er á sínum stað.

veðurfræðingur

DAGURINN Í DAG
Í dag verður fremur
vindasamt á Vestfjörðum, 10-18 m/s,
hvassast nyrst og vestast með snjókomu af
og til. Annars staðar
verður hæglætisveður en þó hætt við
skúrum eða éljum
sunnan og austan til,
einkum síðdegis. Hiti
0-5 stig sunnan og
austan til, mildast úti
við ströndina annars
-2
vægt frost.

Alicante
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www.sigurdurkari.is

Á MORGUN
10-18 m/s hvassast á
Vestfjörðum og austan
Vatnajökuls
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Verk að vinna
Prófkjör sjálfstæðismanna í Reykjavík
13. og 14. mars.

Forgangsröðin
röng og fátt
nýtt á dagskrá

MÁNUDAGUR
8-13 m/s
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Óskar Bergsson og Björn Ingi Hrafnsson um þátt borgarfulltrúa Framsóknar:

Friðunartillögu hafnað:

Sömdum ekki við Höfðatorg

Telja hvönn og
bobba óhætt

BORGARSTJÓRN Óskar Bergsson, for-

Hefur þú misst vinnu eða starfshlutfall þitt verið skert nýlega?
Já

33,6%
66,4%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Líst þér vel á aðgerðir ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

maður borgarráðs, og Björn Ingi
Hrafnsson, fyrrverandi borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, segja
að þeir hafi engin afskipti haft af
samningagerð um uppbyggingu
á Höfðatorgi eða samningum um
leigu borgarinnar á húsnæði þar.
Ólafur F. Magnússon borgarfulltrúi setti fram fyrirspurn um
málið á síðasta borgarráðsfundi.
„Það mun koma fram í svari
borgarstjóra í næstu viku að
aðkoma mín að þessum samningi
við Höfðatorg var engin, hvorki
formleg né óformleg. Þetta kom
líka fram í umræðum í borgarstjórn á þriðjudag og hefur marg-

BJÖRN INGI HRAFNSSON OG ÓSKAR
BERGSSON Þeir segjast ekki hafa samið

við Höfðatorg.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

oft verið svarað,“ segir Óskar.
Vegna fullyrðinga Ólafs um að
Óskar hafi neitað að færa fyrirspurn hans til bókar á þarsíðasta
fundi borgarráðs segir Óskar að

fyrirspurnin hafi á þeim tímapunkti ekki verið tæk til afgreiðslu
þar sem hún hafi að hluta fjallað
um atriði sem ekki sé á færi stjórnkerfis borgarinnar að svara.
„Ég er farinn að fá það á tilfinninguna að það sé ekki gott á milli
Óskars og Ólafs F. Magnússonar,“
segir Björn Ingi Hrafnsson. „Hins
vegar er það þannig að ég kom að
þessu máli sem kjörinn fulltrúi í
borgarráði og greiddi þar atkvæði
en ég hafði ekki neina aðkomu að
samningunum að öðru leyti. Ég sat
enga fundi með þessum aðilum og
tók ekki þátt í vinnslu málsins og á
engin tengsl við þetta fyrirtæki.“
- gar

UMHVERFISMÁL „Sveitarstjórn
leggst gegn friðlýsingu hvannstóðs undir Reynisfjalli þar sem
ekki verður séð að hvönn eða
sniglinum brekkubobba sé nokkur
hætta búin af manna völdum og
skiptar skoðanir eru meðal íbúa
um ágæti friðlýsinga sem þegar
eru í gildi í Mýrdalshreppi,“ segir
í umsögn sveitarstjórnar Mýrdalshrepps sem gefinn var kostur
á að skila umsögn um þingsályktunartillögu um náttúruverndaráætlun fyrir árin 2009 til 2013. Í
tillögunni er meðal annars gert
ráð fyrir að friða hvannstóð undir
Reynisfjalli þar sem er búsvæði
brekkubobba.
- gar

Bíllinn í farbanni þó
að lánið sé í skilum
Solveig Thelma Einarsdóttir segist hafa staðið í skilum af láni á smábílnum sínum en fær samt ekki að fara með hann úr landi til að freista gæfunnar í Noregi. Verðum að geta gengið að veðinu, segir rekstrarstjóri tryggingafélagsins.
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PRÓFKJÖR
SAMFYLKINGARINNAR
Í REYKJAVÍK
UTANKJÖRFUNDARATKVÆÐAGREIÐSLA HEFST Í DAG
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst í dag, laugardaginn 7. mars í
kosningamiðstöð Samfylkingarinnar á Skólabrú við Austurvöll og
stendur til 13. mars. Þeir sem ekki eiga heimangegnt á kjördag, hafa
ekki aðgang að tölvu, nota ekki heimabanka eða vilja kjósa með
gamla laginu á pappír, er velkomið að kjósa utan kjörfundar.
Kjörstaðurinn verður opinn kl. 14-20 alla daga. Kosningarétt hafa
félagar í Samfylkingarfélögunum í Reykjavík sem voru skráðir
félagar þann 28. febrúar 2009 og eiga lögheimili eða hafa kosningarétt í Reykjavík. Aðstoð við kosninguna er á kjörstað.
Kynningardagur frambjóðenda verður á morgun, sunnudaginn 8. mars
kl. 14-18 í kosningamiðstöð Samfylkingarinnar á Skólabrú við Austurvöll. Frambjóðendur bjóða kjósendur velkomna, kynna sig og sín hjartans mál og svara spurningum kjósenda. Ilmandi kaffi og heimabakað
góðgæti gegn hóflegu framlagi í kosningasjóð. Allir velkomnir!
Nánari upplýsingar á samfylking.is og í síma 414 2200.
Kjörstjórn Samfylkingarinnar í Reykjavík

Auglýsingasími

– Mest lesið

FÓLK „Ég er svekkt. Maður hefur
reynt að standa sig og gera allt
eftir kúnstarinnar reglum en fær
þetta samt í hausinn,“ segir Solveig
Thelma Einarsdóttir sem fær ekki
að flytja bílinn sinn með sér úr
landi.
Solveig kveðst hafa keypt sér
Toyota Aygo fyrir þremur árum.
Á bílnum sé verðtryggt lán til sex
ára. Í apríl á hún pantað far með
Norrænu til Noregs þar sem hún
ætlar að freista gæfunnar. En babb
er komið í bátinn. Tryggingamiðstöðin, þar sem Solveig er með
tryggingu og lán hjá Elísabetu,
bannar henni að fara með bílinn.
„Ég er búin að borga af bílnum í
þrjú ár, á fasteign á Íslandi og hef
aldrei verið í vanskilum eða beðið
um frystingu á lánum. Samt synja
þeir mér um grænt kort á bílinn,“
segir Solveig sem kveðst hafa fengið þau svör að það sama gilti um
alla. „Í dag er bílum ekki hleypt í
Norrænu nema menn fái grænt kort
sem þarf að sækja um hjá tryggingafélaginu og
það fær maður
ekki nema vera
alveg skuldlaus. Það er
fjöld i fól ks
sem veit ekki
um þetta.“
Solveig, sem
er hársnyrtir,
hyggst vera þrjá
mánuði í Noregi
til að byrja með
og kveðst
þegar
hafa
starfsJÓN PÁLL

SOLVEIG THELMA EINARSDÓTTIR Ætlar með þriggja ára son og kærastanum til Noregs en fær ekki að taka bílinn með sér. Hún segir lítið gagn af því að halda áfram að
borga af bíl sem hún má ekki nota.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

viðtöl í hendi. „Ef vel gengur hef
ég hugsað mér að vera áfram svo
ég geti nú borgað af bílnum,“ segir
Solveig sem lítur nú á smábílinn
sinn sem hreina átthagafjötra til
viðbótar við gjaldeyrishöft sem
hindri Íslendinga í að koma undir
sig fótunum erlendis.
Jón Páll Leifsson, rekstrarstjóri Elísabetar, segir tryggingafélagið byggja á skilmálum
skuldabréfa vegna bílalána. Þar
er meðal annars kveðið á um að
ef veð rýrnar eða hann er fluttur úr landi án skriflegs samþykkis skuldareigandans sé öll skuldin
fallin í gjalddaga.
„Á grundvelli þessa ákvæðis
byggist synjun félagsins á beiðni
lántakanda hverju sinni um að
flytja veðsettan bíl úr landi,“

segir Jón Páll og tekur fram að
afgreiðsla máls Solveigar sé í samræmi við það sem tíðkist hjá öðrum
bílalánafyrirtækjum.
Jón Páll segir að félagið verði
að geta gengið að veðinu ef til vanskila komi. Sé veðið í bílnum sjálfum leiði það til verulega aukinnar
áhættu að leyfa flutning hans úr
landi. „Það er kunnara en frá þurfi
að segja hversu tafsamt og kostnaðarsamt það getur reynst fyrir
kröfuhafa að þurfa að innheimta
kröfur á skuldara sem reynist
vera búsettur utanlands svo ekki
sé minnst á þann kostnað og fyrirhöfn sem því mundi fylgja að nálgast hina veðsettu eign til að ganga
að tryggingunni sem í veðinu er
fólgin þegar það hefði verið flutt
úr landi.“
gar@frettabladid.is

LEIFSSON

Valtýr Sigurðsson minnir á að Hafskipsmálið sé fyrnt og fari aldrei fyrir dóm:

Hafskipsmenn kæra ríkissaksóknara
DÓMSMÁL Hafskipsmenn hafa kært ákvörðun ríkis-

saksóknara um að rannsaka ekki Hafskipsmálið frekar, með stjórnsýslukæru til dómsmálaráðherra.
Þau Björgólfur Guðmundsson, Páll Bragi Kristjónsson, Helga Thomsen (ekkja Ragnars Kjartanssonar),
Þórður H. Hilmarsson og Helgi Magnússon höfðu
beðið um rannsókn á meintum brotum í dómskerfinu,
sem hafi verið framin við meðferð Hafskipsmálsins
svokallaða, um miðjan níunda áratuginn.
Hinn 8. október féllst ríkis-saksóknari á að rannsaka málið, á grundvelli lagagreinar sem nú hefur
verið felld niður. Niðurstaða hans varð síðan sú að
ekki væri ástæða til að rannsaka málið frekar. Kröfðust Hafskipsmenn þess þá að ný ákvörðun yrði tekin,
sem ríkissaksóknari hafnaði.
„Við grundvöllum kæru okkar á því að öll skilyrði
laganna sem kæran er upphaflega byggð á séu uppfyllt,“ segir Ragnar Aðalsteinsson lögmaður. Ríkissaksóknari hafi ekki rannsakað málið í skilningi
laga.
Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari segir rannsóknarbeiðnina ekki hafa leitt neitt í ljós sem gæfi til
kynna refsiverð brot hjá þeim sem átti að rannsaka.

TVEIR HAFSKIPSMANNA Björgólfur Guðmundsson og Páll Bragi

Kristjónsson eru meðal þeirra sem hafa kært ríkissaksóknara
fyrir að rannsaka ekki Hafskipsmálið nægilega vel.

„Og ég hef rökstutt það á nítján síðum að ekki sé tilefni til frekari rannsóknar.“
Fyrrgreind heimild til rannsóknar hafi verið sérkennileg. „Auðvitað er það ekki eðlileg rannsókn að
rannsaka mál sem eru fyrnd og verður aldrei komið
með fyrir dóm,“ segir Valtýr.
- kóþ

ÁFRAM ÁNÆGÐUSTU VIÐSKIPTAVINIRNIR
Það er okkur mikill heiður að viðskiptavinir okkar skuli vera þeir ánægðustu á meðal fjármálafyrirtækja á Íslandi tíunda árið í röð!
80

Ánægja viðskiptavina 2007- 2008*

%

Persónuleg og vönduð fjármálaþjónusta hefur skilað sparisjóðunum ánægðustu
viðskiptavinunum 10 ár í röð eða allt frá því mælingar hófust. Þetta eru
ánægjuleg tíðindi fyrir okkur og hvetur okkur til að starfa áfram fyrir þig og þína.
Kynntu þér starfsemi sparisjóðanna á www.sparisjodirnir.is

77,0%

76,3%
71,4%

70

Bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf,
starfsfólk sparisjóðanna

60
*Skv. mælingum Íslensku
ánægjuvogarinnar.
2. nóv. - 11. des. 2008.

55,1%

50

2007
Sparisjóðirnir

2008
Önnur fjármálafyrirtæki

– áfram fyrir þig og þína

Sparisjóðirnir á Íslandi samanstanda af Byr sparisjóði, SPRON og öllum öðrum sparisjóðum á landinu.

Ný framtíðarsýn

Við erum einu fjármálafyrirtækin á Íslandi sem veita
alla almenna bankaþjónustu
og starfa án atbeina
ríkisvaldsins.

Framtíðarsýn sparisjóðanna
er að byggja á enn hagkvæmari rekstrareiningum
með áherslu á persónulega
þjónustu í námunda við þig.

Lærdómur sögunnar

Þitt samfélag

Saga okkar hefur verið
samofin sögu íslensks
samfélags í yfir 100 ár.
Þessi saga er rétt að
hefjast.

Sparisjóðirnir leggja ríka
áherslu á stuðning við ýmis
samfélagsverkefni og
félagastarf.

Allir við sama borð

Fyrir Íslendinga

Forsenda þess að sparisjóðirnir geti áfram veitt
samkeppnishæfa þjónustu
er að fyllsta jafnræðis sé
gætt í aðgerðum stjórnvalda
við endurreisn íslenska
fjármálakerfisins.

Án Íslendinga værum við
ekki til. Sparisjóðirnir hafa
alltaf lagt höfuðáherslu á að
þjónusta íslenskt samfélag
og munu halda því ótrauðir
áfram.

Fjórðungur þjóðarinnar
Fjórðungur þjóðarinnar nýtur
ánægjunnar af viðskiptum
við sinn sparisjóð og við
bjóðum ykkur velkomin í
viðskipti.

DYNAMO REYKJAVÍK

Tryggjum samkeppni

Áfram
sparisjóðirnir á
sparisjodirnir.is
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92 prósenta munur milli verslana á tannkremsverði í verðlagseftirliti ASÍ:

Bónus oftast með lægsta verðið
NEYTENDUR Bónus bauð upp á lægsta

Félag íslenskra hú›lækna, Geislavarnir ríkisins, Krabbameinsfélagi›,
Landlæknisembætti› og L‡›heilsustö› hvetja foreldra og forrá›amenn
fermingarbarna til a› fara a› tilmælum alﬂjó›astofnana um a› börn og
unglingar fari ekki í ljósabekki.

www.ellingsen.is
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COLUMBIADAGAR
5.–14. mars

verðið á 34 af 51 vörutegund sem
skoðuð var í verðlagseftirliti ASÍ í
matvöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu þriðjudaginn 3. mars.
Krónan var með lægsta verðið á
tólf vörutegundum, Kaskó á ellefu
og Nettó á þremur.
Nettó reyndist bjóða upp á hæsta
verðið í 34 tilvikum. Kaskó bauð
upp á hæsta verðið á þrettán vörutegundum, Krónan tíu vörutegundum og Bónus var með hæsta verðið
á þremur vörutegundum.
Einungis einnar krónu verðmunur var milli verslana á lægsta verði
og því næstlægsta á átján vörum.
Allar mjólkurvörur féllu undir

EFTIRLIT Einungis einnar krónu verðmunur var milli verslana á ódýrasta
verði og því næstódýrasta á átján vörum
í verðlagseftirliti ASÍ.

þann hatt. Mesti verðmunurinn í
könnuninni var 92 prósent á mælieiningaverði af Colgate Total tannkremi. Það reyndist dýrast í Nettó

og Kaskó á 4.990 krónur lítrinn, en
ódýrast var tannkremið í Bónus á
2.590 krónur lítrinn. Verðmunur
á heilhveitibrauði var mestur 84
prósent, en var 95 prósent í verðkönnun verðlagseftirlitsins í janúar. Mikill verðmunur var á kjötvörum, fiski, frosnum matvælum,
spagettí, hrísgrjónum og hreinlætisvörum.
Mjög lítill verðmunur var á forverðmerktum vörum í könnuninni,
en samkvæmt ASÍ er slík forverðmerking bönnuð og hamlar eðlilegri verðsamkeppni. Könnunin
var gerð í Bónus í Faxafeni, Krónunni í Lindum, Nettó í Hverafold og
Kaskó í Vesturbergi.
- kg

Sjávarútvegsráðherra:

Skuldum hlaðinn útvegur
ALÞINGI Steingrímur J. Sigfússon,

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, segir skuldir sjávarútvegsins allt of miklar. „Hann
er skuldum
hlaðinn,“ sagði
hann í umræðum á Alþingi í
vikunni.
Grétar Mar
Jónsson, Frjálslynda flokknum, spurði
ráðherrann út
STEINGRÍMUR J.
í skuldirnar;
SIGFÚSSON
vildi vita hve
miklar þær
væru. Steingrímur kvaðst ekki
hafa upplýsingar þar um á reiðum höndum en hét því að afla
þeirra. Hann sagðist þó vita að
afkoma nokkurra stórra fyrirtækja í greininni á síðasta ári
hefði verið alvarleg.
- bþs

GERT KLÁRT Ólafur Þór Hauksson er sérstakur saksóknari sem rannsakar grun um

refsiverða háttsemi í aðdraganda, tengslum við og í kjölfar atburða sem leiddu til
bankahrunsins. Auk hans starfa nú fjórir hjá embættinu: tveir lögfræðingar og tveir
lögreglumenn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FORVAL
VINSTRI GRÆNNA
Í REYKJAVÍK
KJÖRFUNDUR

Suðurgötu 3, 101 Reykjavík kl. 10 – 22.

OPIÐ HÚS

Tryggvagötu 11, 101 Reykjavík kl. 14 – 17.
Frambjóðendur verða með heitt á könnunni.

KOSNINGAVAKA

Tryggvagötu 11, 101 Reykjavík kl. 22 – 01.

Allir velkomnir!
Nánari upplýsingar á www.vg.is og hjá kjörstjórn í síma 840 6861.

VINSTRI GRÆN
www.vg.is

Saksóknarinn
á að fá það
sem hann vill
Heimildir sérstaks saksóknara til að kalla eftir gögnum og upplýsingum verða auknar til muna, samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra. Öll þagnarskylda gagnvart honum verður afnumin.
ALÞINGI Embætti sérstaks saksókn-

ara fær auknar heimildir til að
kalla eftir upplýsingum og gögnum, verði nýtt frumvarp dómsmálaráðherra að lögum.
Í stuttu máli má segja að saksóknarinn getur kallað eftir öllum
gögnum sem hann vill. Gagnvart
honum ríkir engin þagnarskylda.
Embætti sérstaks saksóknara
rannsakar grun um refsiverða
háttsemi í aðdraganda, tengslum
við og í kjölfar atburða sem leiddu
til bankahrunsins í haust. Embættið tók til starfa í byrjun febrúar.
Á stuttum starfstíma hefur
komið í ljós að heimildir þess voru
ekki nægilega skýrar og ótvíræðar. Reynslan hefur leitt það í ljós.
Samkvæmt gildandi lögum ná
skyldur um veitingu upplýsinga
og gagna til Fjármálaeftirlitsins,
Samkeppniseftirlitsins og skattrannsóknarstjóra. Við fyrirhugaða lagabreytingu bætast nýju
bankarnir við listann sem og
skilanefndir gömlu bankanna og
aðrir sem vinna að greiðslustöðvun, nauðasamningi eða gjaldþrotaskiptum fjármálafyrirtækja.
Þá er í frumvarpinu kveðið á um
að ef skilanefnd, aðstoðarmaður
við greiðslustöðvun, umsjónar-

maður með nauðasamningi eða
skiptastjóri fjármálafyrirtækis fær vitneskju í starfi um atvik
sem talið er að geti gefið tilefni til
rökstudds gruns um að fjármálafyrirtæki eða aðrir kunni að hafa
gerst sekir um refsivert athæfi
skal tilkynna það embætti sérstaks saksóknara.
Björn Bjarnason, fyrrverandi
dómsmálaráðherra, sem stóð að
frumvarpi um stofnun embættis sérstaks saksóknara á sínum
tíma fagnaði á heimasíðu sinni
í vikunni víðtækum heimildum
embættisins. Gat hann þess jafnframt að viðskiptaráðuneytið, í
ráðherratíð Björgvins G. Sigurðssonar, hefði staðið gegn svo víðtækum heimildum.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins áttu embættismenn viðskiptaráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins í skoðanaskiptum
um hve víðtækar heimildirnar
mættu vera. Komu þar meðal annars til vangaveltur um skörun
verksviða embætta. Í ljósi reynslunnar hafi afstaða viðskiptaráðuneytisins breyst og því hægt
að auka heimildir sérstaks saksóknara nú.
bjorn@frettabladid.is
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Vinstri græn eru andvíg því að ríkisstjórnin semji um álver í Helguvík:

Hálf ríkisstjórn með stjórnarfrumvarpi
STJÓRNMÁL Frumvarp ríkisstjórnarinnar um álver
í Helguvík nýtur ekki stuðnings allrar ríkisstjórnarinnar. Tveir ráðherrar Vinstri hreyfingarinnar
- græns framboðs, Steingrímur J. Sigfússon og Kolbrún Halldórsdóttir, hafa lýst andstöðu við málið og
má ætla að hinir tveir séu sömu skoðunar. Líkast til
mun gjörvallur þingflokkur VG leggjast gegn frumvarpinu en ekki er ljóst hvort þingmenn flokksins
greiða atkvæði gegn því eða sitja hjá við atkvæðagreiðslu.
Í frumvarpinu er lagt til að ríkisstjórninni verði
veitt heimild til að semja við Century Aluminum
Company, eiganda Norðuráls Helguvíkur ehf., um
álver í Helguvík. Á samningurinn að fjalla um
byggingu og rekstur 360 þúsund tonna álvers, skattlagningu þess og lögsögu dómstóla.
Eitt af meginverkefnum Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra hefur verið að koma álveri í

ÁLVERIÐ RÍS Þótt ekki hafi verið gerður formlegur samn-

ingur um álver í Helguvík eru framkvæmdir hafnar.

Helguvík á koppinn. Hefur hann í þingræðum lýst
yfir að þjóðin þarfnist verkefnisins enda skapi það
fjölmörg nauðsynleg störf.
Þó að VG sé á móti álverinu er meirihlutastuðningur við það á þingi enda aðrir flokkar hlynntir
framkvæmdinni.
- bþs
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Glæsileg

Sölu sýning

í dag.

Fjöldi tilboða
í tilefni dagsins.

Opið frá 10 til 16.

SKÝRSLA Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta, og Ingibjörg Þórðardóttir félagsráðgjafi kynntu ársskýrslu samtakanna í gær.

ATA R N A

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Aldrei tilkynnt um
fleiri hópnauðganir
Tilkynntum hópnauðgunum til Stígamóta fjölgaði úr sex í fimmtán milli ára.
Forstöðumaður segir mögulegt að kynferðisofbeldi sé að harðna. Umræða um
að útlendingar nauðgi oftar en Íslendingar sé goðsögn sem ekki sé fótur fyrir.
KYNFERÐISBROT „Þetta eru sláandi

tölur. Samkvæmt íslenskum lögum
er ofbeldi versti glæpur sem manneskja getur beitt á eftir morði, og
þegar ofbeldismennirnir eru fleiri
en einn getur hver og einn ímyndað sér hvers lags hrikalegur glæpur það er,“ segir Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta − samtaka
kvenna gegn kynferðisofbeldi. Í
ársskýrslu samtakanna sem kynnt
var í gær kemur fram að fimmtán
hópnauðganir voru tilkynntar til
Stígamóta á síðasta ári. Árið áður,
sem var í fyrsta sinn sem tölur um
tilkynntar hópnauðganir voru birtar, var samtökunum tilkynnt um
sex hópnauðganir, og er því um vel
rúmlega helmingsfjölgun að ræða.
Tilkynntum lyfjanauðgunum fjölgaði úr ellefu í fjórtán milli ára.
Guðrún segist vilja fara varlega í að draga of miklar ályktanir af þessum tölum. „Þetta eru auðvitað of lágar tölur til að hægt sé
að draga af þeim stórar ályktanir,
en þetta gæti verið merki um að
ofbeldið sé að harðna. Við vitum
það ekki fyrir víst, en svona blasir
þetta við okkur,“ segir Guðrún.
Í skýrslunni kemur einnig fram
að af þeim kynferðisafbrotamönn-

ÁSKORUN TIL STJÓRNVALDA
Sextán samtök skoruðu í gær á
stjórnvöld að leggja bann við kaupum á vændi. Í áskorun þeirra segir
meðal annars að fagna beri því
að enn einu sinni sé komið fram á
Alþingi frumvarp þess efnis. Nýmæli
sé að þingmenn stjórnarflokkanna
tveggja, ásamt þingkonum Framsóknarflokks, leggi fram frumvarpið
og því ætti ekkert að vera því til

um sem tilkynnt var um á síðasta
ári, og vitað er um þjóðerni á, séu
84 prósent íslenskir. 9,7 prósent
þeirra komi frá öðrum löndum en
upplýsingar um þjóðerni vanti hjá
5,8 prósentum af þeim sem beittu
ofbeldi. Samkvæmt tölum Hagstofunnar fyrir 2008 eru útlendingar
um 8,1 prósent samfélagsins. Stór
hluti af þeim 9,7 prósentum sem
eru útlendingar hafi framið brot
sín í útlöndum, og þess vegna sé
ljóst að íslenskum konum standi
ekki meiri ógn af útlendingum en
Íslendingum.
„Umræðan hefur mikið til
verið á þeim nótum að íslenskum
konum stafi mest hætta af erlend-

fyrirstöðu að það verði afgreitt og
samþykkt.
Ljóst sé að málið njóti ekki bara
stuðnings allrar kvennahreyfingarinnar, heldur líka mikils stuðnings hjá þjóðinni því samkvæmt
skoðanakönnun Capacent Gallup
frá því í mars 2007 vilja 70 prósent
þjóðarinnar banna kaup á vændi.

um mönnum sem koma hingað til
lands,“ segir Guðrún. „Við höfum
líka tekið eftir því að þegar útlendingar nauðga er það tekið fram í
fjölmiðlum, og það ýtir undir þá
skökku mynd að þeir séu hættulegri en Íslendingar. Það er goðsögn sem ekki er fótur fyrir.“
Verkefnið Stígamót á staðinn
hófst síðasta haust, og í kjölfar
þess komu 52 einstaklingar í viðtöl
á vegum Stígamóta utan Reykjavíkur. Af þeim voru 28 sem ekki höfðu
komið í viðtal áður. Framhald verður á verkefninu og segir Guðrún
líklegt að viðtölum utan Reykjavíkur eigi eftir að fjölga á næstunni.
kjartan@frettabladid.is

MEIRA FYRIR NÁMSMENN! Landsbankinn veitir Námufélögum námsstyrki í tuttugasta sinn. Nánari upplýsingar og
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Spennan magnast í Kóreu:

Ekkert flug yfir
norðurhlutanum
SEÚL, AP Flugfélög í Suður-Kóreu
hafa beint flugvélum sínum frá
norður-kóreskri lofthelgi eftir að
stjórnvöld í Norður-Kóreu lýstu
yfir að þau gætu ekki ábyrgst
öryggi suður-kóreskra farþegaflugvéla í lofthelgi sinni. Þau
sögðu einnig suður-kóresk og
bandarísk stjórnvöld tefla á hættu
á kjarnorkustyrjöld með sameiginlegum heræfingum sem standa
fyrir dyrum.
Stjórnvöld í Suður-Kóreu hafa
krafist þess að Norður-Kórea
dragi hótanir sínar á hendur farþegaflugvélum til baka en breytingar á flugáætlunum geta valdið
flugfélögum miklum búsifjum. - bs

GUÐBJARTUR Hann segist hafa reynt að

fá gjaldtökuna fellda niður.

Niðurfelling gangagjaldsins:

Guðbjartur segist hafa reynt
ALÞINGI Guðbjartur Hannesson,

þingmaður Samfylkingarinnar,
segist hafa reynt að fá gjaldtöku
í Hvalfjarðargöng fellda niður
en án árangurs. Málið hafi ekki
náð inn í stjórnarsáttmála og tilraunir til að fá þingmenn Norðvesturkjördæmis til að flytja um
það sérstakt þingmál hefðu ekki
borið árangur.
Sturla Böðvarsson, Sjálfstæðisflokki, rifjaði upp á þingi í gær
að Guðbjartur hefði lofað afnámi
gjaldsins í síðustu kosningabaráttu. Samhliða hefði Samfylkingin beitt mikilli áróðursherferð gegn honum. Lét hann að því
liggja að loforðið á sínum tíma
hefði verið ódýrt og innihaldslaust.
- bþs

IV``!iV``!iV``
K^h`^eiVk^c^gKcWVccVZgj Z^g{c²\jhij[ad``^
hb{haj[ng^gi²`_VhVb`k²biÞhaZch`j{c²\_jkd\^cc^#
BIFREIÐIN SKOÐUÐ Námsmenn skoða
bifreiðina sem ráðist var á. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tveir myrtir í Kenía:

Höfðu rannsakað mannshvörf

K^]aYjb{[gVbVkZ^iV\V _cjhijbZWgdh{kg#
IV``[ng^g\Vjbh\c
HiVg[h[a`KcWVccV

KENÍA, AP Tveir baráttumenn

k^cWjY^c#^h

Auglýsingasími

fyrir mannréttindum voru myrtir í Kenía á fimmtudagskvöld.
Þeir höfðu sakað lögregluna um
að senda vígasveitir til að myrða
fólk, sem hefur gagnrýnt stjórnvöld.
Oscar Kamau Kingara og John
Paul Oulu voru myrtir í bifreið sinni þegar þeir sátu fastir í umferð í Nairóbí, höfuðborg
landsins. Kingara var yfirmaður stofnunar, sem hefur gefið út
skýrslu um aftökur án dóms og
laga og hvarf þúsunda manna,
sem hafa verið í haldi lögreglu.
Oulu var fjölmiðlafulltrúi
stofnunarinnar.
- gb

– Mest lesið

NÁMSSTYRKIR
Veittir verða styrkir í fjórum flokkum:
3 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 150.000 kr.
3 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 300.000 kr.
4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 350.000 kr.
3 styrkir til listnáms, 350.000 kr.

8AA8@@"FÜ4"A@&)*)#

umsóknarblað má finna á landsbankinn.is

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA 08-2254
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Gorbatsjev gagnrýnir Pútín:

Eins og versti kommi
RÚSSLAND Míkhaíl Gorbatsjev,

Hvernig fæ ég yﬁrsýn
yﬁr útgjöld heimilisins?
Get ég hætt að vinna við 65 ára aldur?

Er munur á nafnog raunvöxtum?

fyrrverandi formaður sovéska
Kommúnistaflokksins, líkir
flokki Vladimírs Pútín, Sameinuðu Rússlandi, við kommúnista
eins og þeir gerðust verstir þegar
hann var við völd. Þá segir hann
að sjálfstæði og frelsi löggjafarvaldsins og dómsvaldsins í Rússlandi hafi ekki verið tryggt.
Gorbatsjev ræddi við fréttastofu AP í tilefni af því að 20 ár
eru liðin frá því að Sovétríkin
hófu að riða til falls. Hann vonast
til að Rússland, Úkraína, Kasakstan og Hvíta-Rússland myndi
nýtt sambandsríki þegar fram
líða stundir.
- bs

MÍKHAÍL GORBATSJEV Hann segir Pútín

vera eins og versta kommúnísta.

Eru skuldabréf málið í dag?

Af hverju losna ég
aldrei við yﬁrdráttinn?
Hvort er betra að spara í
verðtryggðu eða óverðtryggðu í dag?
Hver er munurinn á vara- og neyslusparnaði?

Hvað er verðtrygging
og hvernig virkar hún?
Hvernig næ ég
tökum á fjármálunum?
BÖRN Í FLÓTTAMANNABÚÐUM Alls þurfa um 4,7 milljónir manna í Súdan á aðstoð

hjálparstofnana að halda.

Mikil aðsókn á
fjármálanámskeið
Undanfarið hefur Íslandsbanki í samstarfi við Opna háskólann í Háskólanum í
Reykjavík boðið fjármálanámskeið fyrir almenning. Námskeiðin hafa mælst mjög
vel fyrir og viðtökurnar verið framar vonum. Enn eru nokkur námskeið eftir og
hvetjum við áhugasama til að skrá sig sem fyrst.
Markmið námskeiðsins er að veita ráðleggingar um flest sem snýr að fjármálum
fjölskyldunnar. Þátttakendur verða fræddir um sparnað, lán, efnahagsreikning
heimilisins, heimilisbókhald, fjárfestingar, lífeyrissparnað og margt fleira.
Námskeiðin fara fram í Opna háskólanum í Háskólanum í Reykjavík, Ofanleiti 2,
og eru öllum opin. Hvert námskeið stendur í 3 klst. og þátttökukostnaður er
1.000 kr. eða 1.000 punktar í Vildarklúbbi Íslandsbanka.

Nánari upplýsingar á islandsbanki.is/fjarmalanamskeid.
Næstu námskeið:
Laugardaginn 7. mars

Kl. 10.00–13.00 - UPPSELT

Miðvikudaginn 11. mars

Kl. 17.15–20.15

Laugardaginn 14. mars

Kl. 10.00–13.00

Miðvikudaginn 18. mars

Kl. 17.15–20.15

Laugardaginn 21. mars

Kl. 10.00–13.00

Skráning á www.opnihaskolinn.is eða í síma 599 6394.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lífi þúsunda
stefnt í voða
Brottrekstur hjálparstarfsfólks frá Súdan veldur
óbætanlegu tjóni á hjálparstarfinu í landinu.
Súdansstjórn hvött til að endurskoða ákvörðun sína.
SÚDAN, AP Mannréttindafulltrúi
Sameinuðu þjóðanna ætlar að
kanna hvort ákvörðun Súdansstjórnar um að reka erlent hjálpar-starfsfólk á brott úr landinu
teljist mannréttindabrot.
„Að svipta vitandi vits svona
stóran hóp fólks öllum möguleikum sínum til að komast af
er ömurlegur verknaður,“ segir
Rupert Colville, talsmaður mannréttindafulltrúans Navi Pillay.
Lífi þúsunda manna er ógnað
vegna brottreksturs þrettán
stærstu hjálparsamtakanna frá
Súdan. Stjórn landsins ákvað að
gera þetta eftir að Alþjóðlegi sakadómstóllinn í Haag gaf út handtökuskipan á hendur Omar alBashir forseta vegna stríðsglæpa
í Darfúrhéraði.
Alþjóðaheilbrigðisstofnun
n segir að þetta þýði að stórt
gat myndist í öllu eftirliti með
útbreiðslu sjúkdóma, sem gæti
orðið til þess að smitsjúkdómafaraldrar fari á kreik án þess að
nokkur viti af.
Flóttamannastofnun Sameinuðu
þjóðanna segir að flóttamannabúðir handan landamæranna í
Tsjad séu illa undir það búnar að

taka á móti miklum mannfjölda í
viðbót við þá sem fyrir eru. Súdansstjórn sakar hjálparstofnanir
um að starfa með dómstólnum og
dæla í hann röngum upplýsingum
um ástandið.
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir
að þessi ákvörðun Súdansstjórnar muni valda óbætanlegu tjóni á
starfi hjálparstofnana í Darfúrhéraði og hvetur stjórnina til þess
að endurskoða þessa ákvörðun.
Að minnsta kosti 2,7 milljónir manna hafa hrakist að heiman
vegna átakanna og hafast flestir
við í flóttamannabúðum, ýmist
í Darfúrhéraði eða rétt handan
landamæranna í Tsjad.
Ban segir að 4,7 milljónir manna
í Súdan þiggi aðstoð frá hjálparstofnunum.
Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda þurfa nú 40 prósent allra
hjálparstarfsmanna í héraðinu að
hafa sig úr landi.
Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa 76 sjálfstæð hjálparsamtök sinnt íbúunum í Darfúr auk
allra helstu hjálparstofnana Sameinuðu þjóðanna.
gudsteinn@frettabladid.is

BRJÁLUÐ

OPNUM NÝJA TIMBURMIÐSTÖÐ OG
HÚSASMIÐJUNNAR Í GRAFARHOLTI.

MEIRIHÁTTAR TILBOÐ AÐEINS ÞESSA HELGI
10 ltr

419.4999

2.59.49999

60 stk
takmarkað magn

100 stk

0
9
9
.
9
3 79.990

takmarkað magn

999

16 stk
Jotaplast

Snjóskófla Skandinavia

Gæða plastmálning á veggi og loft, gljástig 7, beinhvít

5082364

takmarkað magn

Flíspeysur herra og dömu
BLANDAÐ ÚRVAL

7119800

9999
1.9
9
.
7
Tangasett
3 stk

143.99.1796 0

499999

70 stk
takmarkað magn

50 stk

5052762

Kælir/frystir Electrolux B vara

takmarkað magn

80 stk
takmarkað magn

B- vara sýningareintök/lítið útlitsgallað.182 sm.
1809314

Eldhúsblöndunartæki
Damixa Jupiter.
8000094

Verkfærahirsla Mastercart

0
0
0
.
0
42650.000

-ódýrt

&&

og skemmtilegt!

Nuddpottur
SerM5000 Gold, loftnudd.

9.198.99140
Örbylgjuofn
Hvítur 17 ltr. 700W.

=VcY`a¨Â^!50 x 85 sm

1840893

8082603

takmarkað magn

50 stk
takmarkað magn

4301022-3

TILBOÐIN GILDA AÐEINS Í GRAFARHOLTI

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana.

7 stk

Hydropool rafhitaðir kanadískir pottar
sérframleiddir fyrir norðlægar slóðir

TILBOÐ

OPNUNAR

HÁTÍÐ

BREYTTA VERSLUN

Laugardagur Sunnudagur
10-17
11-16

GRAFARHOLTI

t
t
í
r
f

Kaffi &
Muffins
fyrir alla.
meðan birgðir endast

Ís fyrir
börnin
Túlípanar
15 stk. 999 kr

122.49.9990 0
64 stk
takmarkað magn

50%
AFSLÁTTUR
af öllum ljósum

Rúllusett

Skel, án tenginga

25 sm

Serenity Galaxy græn,
203 x 193 x 87 sm,
klæðning fylgir ekki

7010093

Fjölþjálfi
3899531

8070605

2
m
0
9
91.995 m
2

182m2
takmarkað magn

Veggflís Dublin
Hvítar glansandi m/bugðóttu yfirborði, stærð 20x25 sm.
8611000

1.49.69590

9
29
899
100 stk

52 stk

takmarkað magn

takmarkað magn

Ungbarnasnjóþota
Með háu baki og öryggisól
3900903

0
0
0
.
9
9 129.000
16 stk
takmarkað magn

Skel fyrir hitaveituvatn, tilvalið
fyrir sumarbústaðinn eða á pallinn
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Þjóðkirkjan gengur ekki hart fram í að rukka fólk í fjárhagserfiðleikum:

Fella niður fermingartollinn
EFNAHAGSMÁL „Ef fjölskyldur eiga í

BRUGÐIÐ Á LEIK Á Torgi hins himneska

friðar í Peking brugðu þingþjónar á
leik undir lok vikunnar í tilefni þess að
þjóðþing landsins kom saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

fjárhagserfiðleikum er fermingartollurinn felldur niður, auk þess
sem prestar hafa milligöngu um
að fá styrki hjá Hjálparstarfi kirkjunnar eða öðrum sjóðum vegna
kostnaðar,“ segir séra Bjarni Karlsson, sóknarprestur í Laugarneskirkju. Dæmi eru um að foreldrar
fermingarbarna, sem eiga við fjárhagsörðugleika að etja, þurfi ekki
að reiða af hendi um 15.000 króna
gjald sem ætlað er í kostnað vegna
fermingarfræðslu og -ferðalags.
Bjarni segir ekki koma til greina
að kirkjunnar menn gangi hart
fram í rukkun á fermingargjaldinu. „Það er klár regla hjá öllum

söfnuðum þjóðkirkjunnar að
þjónustan stendur ekki eða fellur með peningag reið slu m . Í
stærri söfnuðum deilist fermingartollurinn
á þau sem annSÉRA BJARNI
ast fermingarKARLSSON
fræðsluna,
presta og aðra starfsmenn, svo að
hér er ekki um miklar upphæðir
að tefla fyrir neinn, enda væri það
óeðlilegt.“
Bjarni hefur ekki orðið var við
að fermingargjöldin skili sér verr

nú en áður. Hann segir efnahagskreppuna mögulega geta haft sínar
góðu hliðar. „Ein er ef til vill sú að
losa ferminguna úr klóm þeirrar
hvimleiðu samanburðarlistar og
markaðsvæðingar sem orðið hafa
örlög hennar í vitund margra. Því
skora ég á foreldra og ástvini að
standa saman um að halda hóflegar veislur og gefa hæfilegar gjafir
en leyfa aðalatriðinu, unglingnum
sjálfum og játningu hans, að vera
í forgrunni,“ segir séra Bjarni
Karlsson.
- kg
STAÐFESTING Séra Bjarni hvetur foreldra

til að halda hóflegar veislur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ungur maður ákærður:

NEYTENDUR: Íslenskt dýrafóður vekur mikla lukku

Sleggjukastari
hótaði lögreglu

Íslenskt fóður hamlar hárlosi
KJARTAN
GUÐMUNDSSON
staðgengill
umboðsmanns
neytenda
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Jón Kristjánsson á í fórum sínum undrasögu af íslensku
dýrafóðri sem umboðsmaður neytenda fjallaði um fyrir
stuttu:
„Hundurinn minn var alltaf með stöðugt hárlos, fór ekki úr
hárum á eðlilegan hátt. Ég prófaði margar gerðir af
plastfóðri frá útlöndum, vítamín og ég veit ekki
hvað, en ekkert gekk. Síðastliðið haust prófaði
ég Iceland pet frá Ifex og aðeins tveimur vikum
síðar hætti hárlosið alveg og hefur ekki komið
síðan. Það sést mjög vel og maður finnur á
lyktinni að þetta er alvöru. Ég fóðra ekki á
þurrfóðri eingöngu því afgangar heimilisins
fara í hundinn. Hann er eins og við, vill
ekki fá það sama dag eftir dag. Frábært
fóður og ekki skemmir verðið fyrir.“
Takk fyrir það, Jón.

En staðgengill umboðsmanns neytenda hljóp á sig
í gær, þar sem talað var um smátt letur hjá leiga.
is. Jóhann hjá leiga.is hafði samband og benti
réttilega á að á síðunni sé ekkert smátt letur að
finna, einfaldlega vegna þess að það hafi verið
fjarlægt stuttu eftir áramótin. Þá hafi leiga.is
ákveðið að bjóða upp á algjörlega fría skráningu
vegna efnahagsástandsins. Núna sé þjónustuleið
4 hjá fyrirtækinu sannarlega frí í allt að þrjátíu
daga, en að þeim tíma liðnum sé eignin tekin af
skrá ef ekki er samið um aðrar þjónustuleiðir.
Leiga.is hefur einnig ákveðið að láta gott af sér
leiða með því að styrkja Mæðrastyrksnefnd um
eina krónu fyrir hvern þann sem notar síðuna.
Gott framtak það, og staðgengill umboðsmanns
biðst afsökunar á mistökunum.

DÓMSMÁL Ríflega tvítugur maður
hefur verið ákærður fyrir brot
gegn valdstjórninni, vopna-,
áfengis- og hættulögum.
Maðurinn er sakaður um að
hafa hótað lögreglumönnum lífláti á Akureyri júnínótt eina í
fyrra og ógnað þeim með glerflösku. Daginn eftir hafi hann
verið með óspektir á hafnarsvæðinu í Grímsey, gengið um ölvaður
og vopnaður ýmist hníf, sleggju
eða grjóti, verið með háreysti og
hótað viðstöddum. Þá hafi hann á
ógnandi hátt sviflað hníf í átt að
manni og kastað síðan sleggju á
eftir honum og þannig stofnað lífi
hans í hættu.
- sh

Borgun er eina fyrirtækið á landinu sem býður
heildarlausn í færsluhirðingu. Fyrirtæki sem
eru með öll kortaviðskipti hjá Borgun njóta
betri kjara og fá betri yﬁrsýn yﬁr tekjur með
einu uppgjöri fyrir öll kortaviðskipti.
Með Borgun tekur þú við öllum kortum.

AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Ármúla 30 | 108 Reykjavík | Sími 560 1600 | www.borgun.is
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 66

Velta: 156 milljónir króna

OMX ÍSLAND 15
264
-0,18%

OMX ÍSLAND 6
807 -0,85%

MESTA HÆKKUN
MAREL
STRAUM. - BURÐ.
ÖSSUR

MESTA LÆKKUN
1,70%
1,18%
0,35%

CENTURY ALUM.
ALFESCA
BAKKAVÖR

-29,32%
-8,57%
-0,54%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,20 -8,57% ... Atlantic
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 235,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,84 -0,54% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
0,75 +0,00% ... Føroya Banki 100,00 +0,00% ... Icelandair Group
11,46 +0,00% ... Marel Food Systems 54,00 +1,70% ... SPRON 1,90
+0,00% ... Straumur-Burðarás 1,71 +1,18% ... Össur 85,10 +0,35%

Umsjón:

Peningaskápurinn...
Fúlir Pólverjar

Danska vampíran

Pólverjar eru hundfúlir út í Lars Christensen,
aðalhagfræðing Danske Bank, þessa
dagana og kenna honum um
gengisfall á zloty-inu, gjaldmiðli
Póllands. Lars varð heimsfrægur
á Íslandi þegar Danske Bank birti
greiningu um íslenskt efnahagslíf
á vordögum 2006 og kunnu fáir
honum þakkir fyrir þegar krónan féll
og gengi bankanna hrundi. Sagan
virðist endurtaka sig í Póllandi nú en
Christensen er skrifaður fyrir því að
Danske Bank og önnur fjármálafyrirtæki hafa hagnast á stöðu gegn
zloty-inu sem hefur fallið um
fjörutíu prósent á hálfu ári.

Danska dagblaðið Politiken sagði í vikunni
reiðina skiljanlega í ljósi þess að tugþúsundir
Pólverja burðast nú um með óheyrilega dýr
myntkörfulán í svissneskum frönkum og evrum
sem þeir hafi tekið síðustu ár í skugga sterks
zlotys. Andúðin á hagfræðingnum gekk svo
langt á dögunum að pólska dagblaðið Fakt
sendi ljósmyndara til að fylgja
honum eftir í Kaupmannahöfn
og birti flennistóra mynd af
honum í kjölfarið þar sem
honum var líkt við hinn
fégráðuga Gordon Gekko,
sem Michael Douglas lék
eftirminnilega í kvikmyndinni Wall Street fyrir
23 árum, undir yfirskriftinni: Danska vampíran.

nánar á visir.is

Trichet vill ekki
sjá afskriftir
Evrópski seðlabankinn bókfærir
tap upp á 10,3 milljarða evra, jafnvirði 1.500 milljarða króna, vegna
falls fimm banka í Þýskalandi og
Niðurlöndum í fyrra.
Á meðal þeirra eru dótturfélög
Glitnis, Kaupþings og Landsbankans auk Lehman Brothers og hollenska bankans Indover.
Þetta kom fram í máli JeanClaude Trichet, bankastjóra evrópska seðlabankans, á blaðamannafundi á fimmtudag.
Reynt verður að ná sem mestu
upp í kröfur til að lækka afskriftir, að sögn viðskiptablaðsins Financial Times. Falli tap á bankann
dreifist það á aðra seðlabanka í
Evrópu.
- jab

Bönkunum bjargað frá gjaldþroti
Skilanefnd Glitnis hefur
náð samkomulagi um
dótturfélag gamla bankans
í Lúxemborg. Kaupþing er
að komast að samkomulagi
um sölu þar. Gamli Landsbankinn missti útibú sitt í
bankahruninu.
„Þetta er stór áfangi,“ segir
Kristján Óskarsson í skilanefnd
Glitnis sem hefur náð samningum
við seðlabankann í Lúxemborg
hvernig staðið skuli að uppgjöri
skulda vegna dótturfélags Glitnis þar í landi. Samningaviðræður
hafa staðið sleitulítið yfir síðan í
október í fyrra til að forða bankanum frá gjaldþroti.
Samkvæmt samningnum fær
skilanefndin fimm ára svigrúm

til að gera upp skuldir við seðlabankann.
Seðlabanki Lúxemborgar á
kröfu upp á einn milljarð evra á
hendur gamla Glitni.
Skilanefndin mun leggja fasteignalánasafn í eigu dótturfélagsins í Lúxemborg til greiðslu skuldarinnar en það er með veðum
í atvinnu- og íbúðarhúsnæði á
Norðurlöndum, í Bretlandi og
Þýskalandi. Gert er ráð fyrir að
aðrir kröfuhafar en Seðlabankinn
fái kröfur greiddar strax. Eftir
að gert hefur verið upp við seðlabankann ytra færist afgangurinn
í bækur skilanefndar til fullnustu
annarra krafna.
Knútur Þórhallsson í skilanefnd Kaupþings segir sömuleiðis langt og strangt karp að baki en
bankinn er við það að landa samkomulagi um sölu á Kaupþingi í
Lúxemborg til fjárfestingarsjóðs

frá Líbíu. Samningar standa nú
yfir við kröfuhafa og er búist við
að ferlinu ljúki innan fjögurra
vikna.
Að því loknu leggur fjárfestingarsjóðurinn bankanum til
nýtt hlutafé upp á 75 til 100 milljónir evra, jafnvirði rúmra fjórtán
milljarða króna og hafa yfirvöld í
Belgíu og Lúxemborg tryggt lán
upp á 600 milljónir evra til viðbótar svo bankinn geti greitt út innistæður sínar.
Gamla Kaupþing fær ekki aur í
tengslum við söluna.
Þeir Knútur og Kristján telja
báðir að bankarnir, sem hafa verið
í greiðslustöðvun frá bankahruninu hér í október, geri að mestu
eða öllu leyti upp endurhverf viðskipti sín við seðlabanka Lúxemborgar, sem er hluti af neti evrópska seðlabankans.
jonab@markadurinn.is

LÚXEMBORG Skilanefndir Glitnis og Kaupþings hafa unnið að því hörðum hönd-

um að bjarga dótturfélögum bankanna ytra frá gjaldþroti.

LANDSBANKINN FÓR EINN Í ÞROT
Landsbankanum í Lúxemborg var
lokað fljótlega eftir að fjármálaeftirlitið ytra tók bankann yfir í október
og er hann gjaldþrota. „Við unnum
að því að ná samkomulagi við yfirvöld í Lúxemborg en því miður tókst

það ekki. Það eru mikil vonbrigði
enda töldum við að þannig hefði
mátt hámarka virði eigna gamla
bankans,“ segir Páll Benediktsson,
upplýsingafulltrúi skilanefndar
Landsbankans.
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Slæm vika á hlutabréfamörkuðum
Heimtur hafa verið arfaslakar á
hlutabréfamörkuðum um heim
allan í vikunni. Takturinn var sem
fyrr sleginn í Bandaríkjunum á
föstudag í síðustu viku þegar fjárfestar skelfdust við tilhugsunina
um að stjórnvöld ætluðu að veita
auknu fjármagni til bjargar viðskiptabankanum Citigroup og taka
sneið af hlutafé hans á móti.
Í ofanálag lituðu almennt
svartsýnar horfur beggja vegna
Atlantsála þróunina á mörkuðum víða. Fréttastofan Associated
Press hafði eftir heimildum í gær
að óvíst væri hvort til sólar sæist í
bráð þar sem fjárfestar væru enn
að melta hagtölur síðustu daga.
Atvinnuleysistölur í Bandaríkjunum, sem birtar voru í gær, voru
síst til þess fallnar að kæta menn.
Hlutabréfavísitölur um nær
heim allan hafa ekki verið lægri
um árabil en S&P 500 hlutabréfavísitalan í Bandaríkjunum, sem
gefur mjög góða mynd af stöðunni,
hefur ekki verið lægri í gær síðan
í september 1996.

HREMMINGAR VIKUNNAR
Helstu vísitölur

Breyting í %

Bandaríkin*
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq

-6,9%
-7,7%
-7,0%

Evrópa
FTSE
CAC-40
Dax

-7,9%
-5,9%
-4,3%

Asía
Nikkei
Hang Seng

-5,2%
-6,9%

Ísland
OMXI15
OMX6

-5,6%
-5,5%
* FYRIR LOKUN MARKAÐA.

Að öðrum vísitölum ólöstuðum hefur gamla Úrvalsvísitalan
(OMXI15) aldrei verið lægri í enda
dags. Nýja vísitalan, sem tekin var
upp um áramótin, á hins vegar
nokkuð eftir í að ná sínu lægsta
gildi frá 25. febrúar síðastliðnum.

Heimilisbókhald
Viðtöl við starfsfólk Sparisjóðsins
Hefðbundin Greiðsluþjónusta
Netgreiðsluþjónusta
Komdu við á næsta afgreiðslustað Sparisjóðsins og fáðu frekari
ráðgjöf um þín fjármál.

- jab

Síðasta ár var einkar gott hjá hollensku iðnsamsteypunni Stork.
Afkoman var umfram væntingar
og stígur félagið styrkum skrefum inn í árið, að því haft er eftir
Sjoerd Vollebregt forstjóra í ársuppgjöri félagsins.
Velta nam 1,8 milljörðum evra,
um 250 milljörðum króna, sem er
níu prósenta aukning frá í hittiðfyrra auk þess sem rekstrarhagnaður nam 175 milljónum evra, sem
er 51 prósents aukning. Þá jókst

pantanastaða um tuttugu prósent,
sem er óvanalegt fyrir iðnfyrirtæki nú um stundir.
Eyrir Invest og Marel keyptu
Stork í félagi við breska fjárfestingarfélagið Candover og Landsbankann í fyrra. Í framhaldinu
var félagið afskráð og matvælavinnsluvélahluti félagsins seldur
Marel. Eyrir á sautján prósenta
hlut í Stork og er Árni Oddur
Þórðarson, forstjóri þess, í stjórn
iðnsamsteypunnar.
- jab

Auglýsingasími

Stork skilar góðu ári

– Mest lesið

OPNUN
BÓNUS OG KRAKKAHÖLLIN OPNA Á KORPUTORGI Í DAG
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Vanhæfi í einstöku máli vegna þingræðisreglu:

Setja ber ráðherra
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

F

orystumenn þeirra tveggja ríkisstjórna sem setið hafa
eftir gjaldmiðilshrunið hafa blásið í glæður bjartsýni
með því að vísa á traustar undirstöður auðlindanýtingar
og landbúnaðar. Veruleikinn er hins vegar sá að þessar
greinar geta ekki staðið undir vexti á komandi tíð nema
hugsanlega orkuiðnaðurinn þegar horft er lengra fram.
Þrátt fyrir þennan kalda veruleika hafa þeir tveir flokkar sem
eiga ráðherra í ríkisstjórninni ekki látið af andstöðu gagnvart
svokölluðu Íslands-ákvæði Kyoto-bókunarinnar. Þar var viðurkennt að Ísland hafði á undan öðrum þjóðum og fyrir 1990 gert
þær ráðstafanir til að draga úr notkun jarðvegseldsneytis sem
öðrum þjóðum var gert að stefna að eftir það tímamark.
Jafnframt var með þessu ákvæði viðurkennt að virkjun endurnýjanlegrar orku til stóriðju hér á landi væri þáttur í lausn vandans á heimsvísu. Viðhald þessa ákvæðis er því bæði mikilvægt
út frá umhverfissjónarmiðum og eins vegna atvinnuhagsmuna í
landinu sem aldrei hafa verið jafn ríkir.
Fyrrum umhverfisráðherra Framsóknarflokksins fer nú fyrir
meirihluta þingmanna með tillögu til þingsályktunar um að ríkisstjórnin vinni að því á vettvangi loftslagsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna að tryggja þessa mikilvægu hagsmuni landsins.
Hér er komin upp sérstök pólitísk staða með því að stefna
umhverfisráðherrans nýtur ekki meirihlutastuðnings á Alþingi.
Að sumu leyti minnir þetta á stöðu dönsku ríkisstjórnarinnar
undir lok kalda stríðsins. Hún var varin vantrausti en hafði ekki
þingmeirihluta að baki stefnu sinni um að styðja varnarviðbúnað
Atlantshafsbandalagsins í Evrópu.
Þessi pólitíska klemma var leyst með svokölluðum neðanmálsgreinum dönsku stjórnarinnar við yfirlýsingar bandalagsins. Það
dugði að láta ógert að lýsa stuðningi við stefnuna. Danski utanríkisráðherrann þurfti því ekki að fara frá. Svipuð aðstaða var
uppi í hvalamálinu á dögunum.
Hér er aðstaðan önnur. Umhverfisráðherra þarf að beita sér
með virkum hætti og reyndar miklum þunga í alþjóðasamfélaginu
til þess að fylgja eftir meirihlutavilja Alþingis. Hjáseta eða óvirkur skilaboðaflutningur er ekki fullnægjandi og dugar ekki.
Þá vaknar sú spurning hvort umhverfisráðherrann þurfi að
víkja af þessum sökum. Í fljótu bragði virðast rök ekki standa til
þess. Hann sýnist hafa traust meirihluta þingsins í öðrum málum.
Í ljósi þingræðisreglunnar er hann hins vegar vanhæfur til að
fara með þetta einstaka mál.
Vanhæfisreglur stjórnsýsluréttarins eiga að vísu ekki beint
við í tilvikum sem þessum. Eðlilegt hlýtur þó að teljast að eins sé
farið að þegar ráðherra verður vanhæfur til meðferðar einstaks
máls gagnvart þingræðisreglunni og sýnt er að þörf er á virkum athöfnum af hans hálfu til að fullnægja skyldum gagnvart
henni.
Í því ljósi væri rétt að forsætisráðherra setti sérstakan ráðherra til þess að fara með þetta einstaka mál í samræmi við
þingviljann. Það gæti verið annar af utanþingsráðherrum stjórnarinnar, maður utan þings og stjórnar eða þingmaður úr hópi
flutningsmanna tillögunnar. Aðalatriðið er að meirihluti Alþingis
geti treyst því að ráðherrann framfylgi stefnu þingsins í samræmi við eigin sannfæringu. Önnur framganga er ótrúverðug.
Nú reynir á virðinguna gagnvart Alþingi.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
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Issn 1670-3871

treystum grunninn - tryggjum velferð
Jórunn Frímannsdóttir
2. sæti
Kaffifundur verður með
eldri borgurum
sunnudaginn 8. mars
kl. 16 í Glæsibæ

Allir velkomnir
www.jorunn.is
Kosningaskrifstofa Glæsibæ, sími 618 4469
Opið virka daga frá kl. 17-20 og um helgar frá kl. 13-18.

Ofeldið launað
Guðmundur Magnússon, ritstjóri
Eyjunnar, reynir að hafa hemil á
búpeningi sínum, en nokkrir vænir
kálfar í bloggbásum vefsins launa
síðuhöldinum nú ofeldið með bauli
um pólitíska slagsíðu hans. Guðmundur sá sér þann kost vænstan að
taka á þessu máli í bloggfærslu í gær.
„Stundum er eins og frambjóðendur
í prófkjörum og til þings og
sveitarstjórna – og erindrekar þeirra – missi jafnvægisskynið og glutri niður
heilbrigðri dómgreind
í orrahríðinni. Þeir sjá
samsæri út um allt,
ekki síst í fjölmiðlunum,“ skrifar Eyjubóndinn. Spurning hvort
þetta sé til þess fallið

að róa æstustu bolana á Eyjunni, til
dæmis þennan á Vesturgötunni, sem
sér bara rautt.

Takmörkuð alsýn
Ísafjarðarbær réð á dögunum
ráðgjafarfyrirtækið Alsýn til að
gera úttekt á atvinnumöguleikum
í bænum. Skýrsla fyrirtækisins var
kynnt í gær en á vef Bæjarins besta
var sagt frá því að lokaskýrsla fyrirtækisins mætti ekki koma fyrir
sjónir almennings og væri
merkt sem trúnaðarmál.
Hefði ekki mátt búast
við aðeins meira
gagnsæi frá fyrirtæki sem kallar
sig Alsýn?

Norðaustan logn
Vinstri hreyfingin - grænt framboð
hefur stundum gefið sig út fyrir að
vera saltið á hálkublettum samfélagsins og hindrar nú að þjóðin
missi fótanna á vegamótum gamla
Íslands og þess nýja; ávallt með
sleiktan fingur á lofti til að skynja
vind breytinganna, svo gripið sé til
líkingamáls þýsku rokksveitarinnar
Scorpions. Sá vindur hefur þó ekki
blásið í Norðausturkjördæmi, þar
sem flokkurinn teflir fram
sama fólki og í síðustu
alþingiskosningum. Er
kannski allur vindur úr
flokknum fyrir norðaustan og dottið á
dúnalogn?
bergsteinn@frettabladid.is

Spilling í Afríku?
S

ögur af spilltum valdhöfum
Afríkuríkja hafa löngum
komið óorði á álfuna, alls konar
Bókassar og Múbassar vaðið uppi
og sölsað undir sig heilu ríkin,
blóðmjólkað í óhófslífi og skotið
undan fúlgum fjár í skattaskjól.
Skattborgarar þessara landa
vita að þeim er ætlað að greiða
„lánin“ sem þjófarnir tóku. En
spilling birtist því miður ekki
bara í formi svona stórþjófa. Hún
er lúmskari en svo.
Ímyndum okkur lítið land í Afríku sem fékk sjálfstæði eftir síðari heimsstyrjöld. Landið heitir
Einangrun (Isolation). Lýðræðishefð var lítil en persónupólitík
alls konar höfðingja ráðandi þótt
látið væri heita að ,,stjórnmálaflokkar“ kepptust um völdin. Lýðveldið var svo óheppið að lenda
strax í kapphlaupi risaveldanna
og fékk útlenda herstöð í vöggugjöf. Um veru þessa erlenda hers
var hægt að þræta endalaust og
því fátt um gagnlega hluti talað
meðan landinu lá á að þróast. Það
sem verra var, lýðveldið unga
svalg í sig herstöðvagróða gegnum klíkur. Tveir ráðandi flokkar
undir sterku höfðingjaveldi
skipulögðu einokunarfyrirtæki
fyrir vildarvini og sáu til þess að
enginn græddi á hernum nema
nokkrar forríkar fjölskyldur.
Þær studdu flokkana að launum.
Sama fyrirkomulagi var komið á
við olíuverslun og margs konar
gróðavænlegan innflutning sem
háður var haftastjórn.
Á þessum frumvaxtarárum var
óðaverðbólga. Bönkum var stýrt
af ríkisvaldinu með þeim hætti
að sparnaður almennings brann
upp meðan bandamenn í pólitíska
kerfinu fengu niðurgreitt fé. Þar
voru allir „stjórnmálaflokkarnir“
í samansúrruðu klíkuveldi. Höfðingjum kom vel saman í bankaráðum. Einangrun lenti í því sama
og mörg önnur smáríki sem eiga
eina mikilvæga auðlind: Hagkerf-

STEFÁN JÓN HAFSTEIN

Í DAG | Stjórnmál
ið stóð bara á einum fæti. Mörg
lönd hafa lent í svona klemmu,
sem er merkileg þversögn, að ein
mikilvæg náttúruauðlind veldur í
raun þróunartjóni fyrir hagkerfið
í heild. Skiptir ekki máli hvort um
er að ræða olíu, kopar, eða fisk ef
menn vanda sig ekki. Fræðimenn
hafa sýnt fram á að þetta leiði
ekki bara til hagstjórnarvanda,
heldur pólitískrar spillingar.
Ungir frumkvöðlar og athafnafólk sáu að besta leiðin til auðs
og valda var í gegnum flokkakerfið og með því að fá aðgang að
ódýru fjármagni til að kaupa sig
inn í auðlindina. Þannig gat það
gerst að fólk fékk meira en 100%
lán til að fjárfesta í vinnslutækjum, meðan aðrar atvinnugreinar áttu í vök að verjast. Framtak,
sköpun og dugnaður fór í að koma
sér fyrir í spillingarkerfinu en
ekki í uppbyggingarkerfinu. Einangrun varð því misþroska efnahagslega og pólitískt. Að lokum
fór svo í Einangrun að mikilvægasta auðlind ríkisins var einkavædd handa þeim sem áður höfðu
tryggt sér aðgang að henni gegnum Kerfið. ,,Kerfið“ var í hugum
landsmanna jafn alræmt og aðrar
efnahagsmafíur og stundum kallað ,,Flokkurinn“ þótt ætti að heita
að flokkarnir væru margir. Það
var algengt í Afríku að auðlindir
færðust undir einræði eða klíkuveldi, og síðan undir ,,einkaframtak“ án þess að þjóðin sjálf fengi
gjald af. Lesa má hroðalegar lýsingar af svona arðráni í Afríku

og mörgum blöskrað. Íslendingar voru svo heppnir að fiskurinn
í sjónum er lagalega skilgreindur
,,sameign þjóðarinnar“.
Verra tók við í Einangrun.
Bankakerfið var fært úr ríkiseign
í klíkueign með svokölluðum
„einkavæðingaráformum“. Pólitískir vildarvinir ráðandi flokka
(sem furðulegt nokk, voru sömu
flokkarnir og skiptu með sér hermanginu og auðlindinni) fengu
bankanna gefna. Fræðimenn hafa
fjallað um þetta land. Menn reyna
nú að átta sig á er hvernig svona
vanþróað ríki getur komist á lappirnar. Menn sjá í fréttatímum
alþjóðlegra gervihnattastöðva
að eldar loga við þinghúsið og
múgur gerir aðsúg að lífvörðum
ráðamanna; Einangrun er eins
og hvert annað Sierra Leóne eða
Kongó. Margir óttast að endurreisn sé ómöguleg því í embættismannaveldi og í „stjórnmálaflokkum“ sé samtrygging fyrir
því að breyta ekki fornum háttum. Ríki sem veita þróunaraðstoð velta því fyrir sér hvort
upp á þetta land sé púkkandi enda
kemur það óorði á Afríku.
Á þessu vori horfa menn með
nokkurri von um að í tveimur
Afríkuríkjum verði stigin veikburða spor í átt til lýðræðisvæðingar: Í Suður-Afríku þar sem
verða forsetakosningar og í Malaví. Í báðum löndum á lýðræði
innan við 20 ára sögu. Í Einangrun er enn ein kosningabaráttan hafin: „Gerum nafn landsins
að kjörorði þess,“ segja þeir sem
vilja loka landinu fyrir utanaðkomandi áhrifum svo ekkert
breytist. Sem betur fer dettur
engum í hug að gera nafn Íslands
að kjörorði enda yrði þá allt botnfrosið, bæði hagkerfi og pólitík.
Já, það er margt bölið í henni Afríku.
Höfundur starfar fyrir Þróunarsamvinnustofnun í Namibíu.

Jú, skilaskyldan er stórmál
við um íslenskar matvörur, en ekki þær
erlendu. Margir íslenskir matvælaframleiðendur telja þetta fyrirkomulag skekkja
samkeppni mjög. Meðan innlendir framleiðendur þurfi að bera kostnað af þeirri rýrneitarvefurinn Google er mikið þarfaþing.
un sem hlýst af því að vöru sé skilað, geti sá
En ofurtrú á þessa undratækni getur leitt
er flytur inn matvörur, velt ábyrgðinni og
menn á villubrautir, eins og dæmin sanna
kostnaðinum yfir á herðar kaupmannsins.
hjá bergsteini@frettabladid.is, sem skrifar
Skemmst er frá því að segja að varla
hefur annað mál verið jafn mikið rætt á
dálkinn Frá degi til dags í Fréttablaðið sl. EINAR K.
GUÐFINNSSON
miðvikudag.
öllum þeim ótölulegu fundum með bændum
Þar víkur hann að þingsályktunartillögu
og framleiðslufyrirtækjum eins og þetta.
þar sem ég er fyrsti flutningsmaður og allmargir
Ég hef sjálfur rætt þetta við samkeppnisyfirvöld og
þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru meðflutningsþeim er þessi vandi ljós. Þessar umræður hafa bersýnilega ekki ratað inn á Google!
menn að, um skilaskyldu á matvælum. Hann vitnar
í greinargerð tillögunnar þar sem sagt er að mikil
Það er því ekki að ástæðulausu að þingmenn Sjálfumræða hafi átt sér stað um skilaskylduna, fer á
stæðisflokksins hreyfa við þessu máli. Þetta varðar
Google, fær sjö niðurstöður og dregur í efa að það
sanngjarnar leikreglur, samkeppnisstöðu íslenskrar
sé til marks um að mikil umræða hafi farið fram
matvælaframleiðslu og hag neytenda. Þetta er því
um þetta mál.
heldur betur stærra mál en leitarvefurinn Google
Hér skýst hinum skýra dálkahöfundi og er sjálfupplýsti dálkahöfund Fréttablaðsins og athugasemd
sagt að varpa betra ljósi á málið. Skilaskyldan felur
hans því kærkomið tilefni til þess að varpa ljósi á
það í sér að verslunareigandi getur krafist þess að
kjarna málsins og þýðingu þess.
framleiðandi taki til baka vörur sem eru að nálgHöfundur er alþingismaður, fyrrv. sjávarútvegsast síðasta söludag, sér að kostnaðarlausu. Þetta á
og landbúnaðarráðherra.

UMRÆÐAN
Einar K. Guðfinnsson skrifar um skilaskyldu á matvælum

L
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Bútur af hjartanu verður eftir í Jemen
Jóhanna Kristjónsdóttir hefur á síðustu árum áorkað
ótrúlegum hlutum í Jemen og veitt Íslendingum um
leið aðra sýn á heim araba. Fyrir þessi störf sín hefur
Jóhanna hlotið heiðursverðlaun Samfélagsverðlauna
Fréttablaðsins. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við
Jóhönnu um fortíðina og leyndardómsfulla framtíð.

J

óhanna er það sem kallast blátt áfram. Talar tæpitungulaust og hefur áhuga á
öllu öðru en sjálfri sér þrátt
fyrir að vera efni viðtalsins.
Þannig hefur hún greinilega
einhverjar skoðanir á stjörnuspeki, fer fljótlega að rýna í
hvaða stjörnumerki blaðamaður gæti
verið í og segist sjálf vera vatnsberi –
gleymda stjörnumerkið sem einhvern
veginn verði alltaf út undan og enginn
viti neitt um. Hins vegar er sagt um
vatnsberann að það sé stjörnumerki
sem hugsi núna það sem aðrir hugsi
eftir fimmtíu ár. Að vonum er hún
ánægð með það.
Hefur dvölin í Mið-Austurlöndum
breytt henni mikið? „Já, ég held að
það sé óhjákvæmilegt að maður verði
víðsýnni og fróðari. Þetta hefur gefið
mér það að ég hvorki ofmet mig né vanmet. Ég er ekki með yfirgengilega hógværð í sambandi við sjálfa mig en ég er
heldur ekkert uppteknari af mér sem
manneskju en eðlilegt er og sjálfsagt.
Raunsæ segirðu. Jú, ætli það ekki. Á
minn hátt. Samt á ég til rómantík og
viðkvæmni. Það er hluti lífsins í löndum araba og ég fæ mig aldrei fullsadda
af þeim heimshluta.“

Fór að ferðast fyrir alvöru 37 ára
Upphafið að ferðalögum Jóhönnu á
slóðir Mið-Austurlanda má rekja til
loka áttunda áratugarins. „Þetta hefur
allt sínar orsakir, eitt leiðir af öðru.
Ég var í guðfræði þegar ég var yngri,
datt inn í hebresku og hafði afskaplega gaman af. Það var sennilega ekki
síst kennarinn sem við höfðum, doktor Þórir Kr. Þórðarson. Hann var einstakur lærimeistari. Ég veit ekki hvort
það hjálpaði mér að hafa gluggað í
hebresku, þegar kom að því að læra
arabísku, enda hið síðarnefnda flóknara málfræðilega og arabískan hefur
hvað ríkastan orðaforða. En ég komst
að vísu yfir þann þröskuld að málið var
ritað frá hægri til vinstri.“ Á þessum
tíma var hún með tvö lítil börn og því
ekki efni til eða tími að halda áfram
námi.
Jóhanna leggst því í ferðalög einum
15 árum síðar. Var orðin 37 ára gömul
þegar ferðir hefjast á slóðir MiðAusturlanda. Jóhanna vann á Morgunblaðinu á þessum árum en hún var þar
starfandi allt til ársins 1995, eða í nær
30 ár, og alltaf í erlendum fréttum og
síðustu árin umsjónarmaður sérblaðsins Daglegt líf. „Á þessum tíma studdum við Íslendingar Ísraela mjög eindregið, litum svo á að arabar hefðu
stolið landi af gyðingum og settum
svo bara punkt. Þessi deila milli araba
og gyðinga truflaði mig og ég sá að
það var einhver skekkja í þessu. Samkvæmt þeirri sögu sem ég hafði lesið
voru það ekki arabar sem stálu landi
af gyðingum. Hvernig stóð þá á þessu
hatri gyðinga? Ég hugsaði því með mér:
Nú fer ég og kynni mér þetta sjálf.“
Skipulögð einstæð móðir
Jóhanna fór til Ísraels þrjú ár í röð,
fyrst árið 1977, og hreifst í fyrstu mjög
af Ísrael. „Fljótlega fór þó að birtast
manni það sem varla verður kallað

annað en óskapleg fanatík Ísraela og
í kjölfarið fór ég að velta vöngum. Ég
hafði skrifað spekingslegar greinar í
Morgunblaðinu í erlendu fréttunum um
málefni Mið-Austurlanda en sá að þrátt
fyrir það var þekking mín fjarskalega
yfirborðskennd.“
Morgunblaðið borgaði ekkert fyrir
greinar Jóhönnu á þessum fyrstu
árum eftir 1980 þegar hún hélt í ferðir til landa eins og Jórdaníu, Sýrlands
og Egyptalands, og smám saman til
flestra landa í arabaheiminum. Því var
mikilsvert að spara pening og skipuleggja tíma sinn enda var Jóhanna þá
einstæð fjögurra barna móðir. „Ég er
að upplagi skipulögð, mér hefur oftast tekist að skipuleggja minn tíma af
kostgæfni. Fjármál? Já, þar er ég líka
skipulögð og vil vera pottþétt í þeim
málum. Í gamla daga passaði ég mig
alltaf á því að eiga varasjóð, þótt það
væru bara nokkur hundruð krónur.
Svona varð þetta að vera og hentaði
mér prýðilega. Á þessum tíma var ég
formaður í Félagi einstæðra foreldra
og heilmikill tími fór í að berjast fyrir
baráttumálum í því félagi sem var
nýtt. En ég átti óskaplega góða að, foreldra sem hjálpuðu mér ekki bara með
krakkana. Og góða vini. Slíkt skiptir
sköpum.“

Styðjandi foreldrar
Jóhanna segist líta á sig sem heppna að
hafa fengið tækifæri til að ferðast víða.
„Ég hugsa oft að hefðu foreldrar mínir
haft tækifæri hefðu þau viljað vera að
gera eitthvað svona. Þegar ég ákvað að
fara til Egyptalands, 55 ára gömul, og
læra í heilt ár, var móðir mín enn á lífi.
Ég sagði henni að ég væri að hugsa um
að fara út. Og hún sagði: „Jahá! Þú ert
alltaf að gera eitthvað skemmtilegt!“
Þetta sýnir opinn hugsunarhátt sem
mér finnst afskaplega sjarmerandi.
Hún var ekkert að draga úr mér heldur segja mér hvað þetta hlyti að vera
gaman.“
Börn og barnabörn Jóhönnu styðja
hana að hennar sögn í þessum áhuga
hennar ekki síður en móðir hennar
gerði. Dætur hennar hafa báðar farið
með henni til Jemen og Jórdaníu, svo
og Sýrlands. „Stálpuðu barnabörnin
mín hafa líka ferðast með mér. Strákarnir mínir hafa ekki farið í neina ferð
með mér. Ég veit ekki af hverju. Það er
bara svoleiðis.“
Jóhanna hefur farið með hópa til
Jemen, Jórdaníu og auk þeirra sem
voru nefnd til Kákasuslandanna
þriggja, til Óman. Síðustu árin hafa
ýmsir stuðningsforeldrar barna í
Jemen verið með í för þangað og heimsótt skólamiðstöðina. „Fólkið sem fer í
þessar ferðir verður oft hissa hvað því
líður vel á þessum slóðum og hvað það
er öruggt. Það er hressandi. Og sumir
hafa farið í margar ferðanna. Enda
treystir fólk því sjálfsagt að ég tefli
ekki á tvær hættur. Öll svæði í heiminum geta svo auðvitað verið viðsjárverð ef út í það er farið.“
Getum lært margt hvert af öðru
En hvað geta Íslendingar lært af menningarheimi araba að mati Jóhönnu og
hvað geta arabar lært af okkur? „Það

Hjálparstarf Jóhönnu í Jemen
Það var árið 1986 sem Jóhanna fór í
fyrsta skipti til Jemen og á næstu árum
áttu ferðirnar eftir að verða enn fleiri.
Árið 1995 hætti hún sem blaðamaður
á Morgunblaðinu eftir nærri þrjátíu ára
starf þar og ákvað að fara til Egyptalands og tók byrjendapróf í arabísku.
Hún ákvað að láta ekki staðar numið
heldur hélt áfram að ferðast af fullum
krafti um Mið-Austurlönd milli þess
sem hún hélt námskeið hér á landi í
arabísku og kynnti Íslendingum menningu araba. Hún hefur skrifað fimm
bækur er tengjast Mið-Austurlöndum.
Sú síðasta, Arabíukonur, fékk verðlaun
Hagþenkis og peningana notaði hún
til að stofna sjóð: Fatímusjóðinn sem

styrkja á börn og konur til mennta í
Jemen, einu fátækasta ríki arabaheimsins, en þar er ólæsi mikið. Í dag styrkir
sjóðurinn 133 börn og 27 fullorðnar
konur til náms og starfsþjálfunar.
Sjóðurinn safnaði hátt í 30 milljónum í
haust þegar glæsimarkaður var haldinn
í Perlunni í lok ágúst. Peningana á að
nota til að kaupa nýtt skólahúsnæði
í Jemen. Jóhanna er formaður í VIMA
– Vináttu- og menningarfélagi MiðAusturlanda. Jóhanna tekur engin
laun fyrir starf sitt í þágu barnanna og
kvennanna í Jemen en hún segir að á
bak við þessa styrki séu Íslendingar
sem sumir hafi jafnvel ekki komið til
Jemen og aldrei mætt á félagsfundi.

VISS UM AÐ AÐRIR MYNDU GERA ÞAÐ SAMA „Ég er viss um að hver sem færi til Jemen, og byggi þar í einhvern tíma,
myndi fara út í að reyna að hjálpa. Litlir peningar á okkar mælikvarða, hvað sem öllu krepputali líður, skipta miklu
máli þar úti. Það þykir mikill heiður að vera styrktur af Íslendingi í Jemen og stuðningur okkar er mikils metinn,“ segir
Jóhanna Kristjónsdóttir, heiðursverðlaunahafi Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þetta væri
óhugsandi
þarna úti
– þeir eldri
njóta alltaf
mestu virðingarinnar.

er eiginlega það sama á báða bóga. Við
getum kannski ekki skilið menningarheima hvort annars en við getum lært
að virða þá. Hjá þeim, og þá sérstaklega í fátækari löndunum, er borin
mikil umhyggja fyrir fjölskyldunni.
Sýnilegri umhyggja en finna má hér
heima. Nú alhæfi ég dálítið, það eru
alls staðar til undantekningar, en
umhyggja fyrir fjölskyldunni er ósköp
yfirborðskennd hér á landi. Við sýnumst dálítið hvað það snertir og segjum oft að það sé ofsalega gott að vera
með fjölskyldunni. En hvað sinnum
við öldruðum ættingjum okkar mikið?
Þetta væri óhugsandi þarna úti – þeir
eldri njóta alltaf mestu virðingarinnar.
Þú heimsækir ömmu þína af því að það
er svo mikill heiður fyrir þig, gaman
og þú lærir á því. Arabar eru líka heiðarlegir, öndvert við það sem margur
segir um „bévítis þjófótta arabann“.
Það er skömm að stela og þú gerir það
ekki. Með því seturðu blett á heiður
fjölskyldunnar. Heiðurshugtak araba
er afar ríkt og hefur gerólíka merkingu í þeirra heimi. Auðvitað vilja þeir
prútta og plata dálítið en það er helst
á þeim slóðum sem túrisminn er mikill.“

Myndi ekki þola að vera aðal
Jóhanna segist samt oft vera sjálfri sér
nóg og er ekki viss um að hún myndi
þola það ef hún, ættmóðirin í stórri fjölskyldu, væri heimsótt í tíma og ótíma
eins og þykir sjálfsagt í löndum araba.
„Nei, við erum kannski ekki beint
þannig. Ég man einu sinni þegar ég var
á ferðalagi með hóp fólks í Sýrlandi.
Þar var þá ekki farsímasamband og
þegar við komum yfir til Líbanon ruku
allir til og fóru að hringja heim í sitt
fólk eftir að hafa ekki heyrt í því í tíu

daga. Mér fannst endilega að ég hlyti
að þurfa að gera það líka og hringdi í
Illuga son minn. Illugi hélt hreinlega
að eitthvað hefði komið fyrir. Við vitum
hvert af öðru og erum nærri þegar á
þarf að halda. Þurfum ekki óþarfa símtöl um veðrið.“

Nýir tímar
Jóhanna hefur verið á faraldsfæti í
mörg ár og jafnvel farið einar átta
ferðir á ári með hópa til Mið-Austurlanda. Árið 1995 hætti hún á Mogganum og lagðist þá í ferðalög, fyrirlestra
um Arabíu og kennslu. Hún segir að
eftir þetta ár muni hún hægja á ferðinni. „Ég er að spá í að gera annað.
Auðvitað mun hjálparstarfið halda
áfram í Jemen og ég fer þangað eins
og þarf. En ég mun minnka hópaferðirnar þangað út. Við þurfum að halda
áfram í hjálparstarfinu og það þarf
átak því peningarnir sem við söfnuðum með markaðinum í haust, rétt
fyrir kreppu, hafa rýrnað allverulega
og sem stendur nægja þeir ekki fyrir
nýju skólahúsnæði. En þeir hafa heldur ekki glatast, þeir voru á öruggri bók
en ekki sjóðum sem betur fer. Það er
erfitt að millifæra milli landa nú og
hefur það sett strik í reikninginn. En
við reynum okkar besta áfram. Ég ætla
að snúa mér að nýju viðfangsefni sem
er enn þá leyndarmál. Bók? Tja. Kemur
í ljós, en ég mun auðvitað fara áfram til
Jemen á eigin vegum til að fylgja eftir
hjálparstarfinu. Það er svo skrítið en
það verður einhver ögn eftir af hjartanu þegar maður hefur verið í Jemen.
Það á við um fleiri þessara landa, svo
sem Írak fyrir innrásina 2003 og Sýrland þar sem ég bjó einna lengst. Sálin
er stundum lengi á leiðinni heim hvað
svo sem ég fer oft.“

einfaldlega betri kostur

Svíf þú inn

í svefninn
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Í verslun okkar á Korputorgi
er mikið úrval af fallegum
gæða sængurverasettum.
Einnig höfum við á boðstólnum
allt sem prýða má glæsilegt
svefnherbergi svo sem rúmteppi,
púða og spegla að ógleymdum
svefnherbergishúsgögnum.
Um helgina er fjöldi tilboða í
verslun okkar, miklu fleiri en hægt
er að gera skil í einni auglýsingu.
Það borgar sig að líta inn og gera
góð kaup.

Molise. Sængurverasett. 140 x 220 / 50 x 70 cm.
Verð 6.900,- (2 fyrir 1 af sængurverasettum
140 x 220 cm.)
Velvet. Rúmteppi. 270 x 260 cm. 29.900,-

Fjöldi helgartilboða
nokkur dæmi:
kaupið

3 stk.

50%
afsláttur

50%

afsláttur af öllum
60 x 90 cm
púðafyllingum

og þú borgar
fyrir 2

Arctic. Púðafylling. 60 x 90 cm.
Verð 2.990,- NÚ 1.490,Sleep. Púðaver. 60 x 90 cm.
Verð 2.490,- NÚ 1.490,-

Tealight. Kertaglas. Ýmsir litir.
Ø6,5 x H.6 cm. Verð 295,- NÚ 145,-

50%

2 fyrir 1

afsláttur af öllum
dúnsængum
140 x 220 cm

sængurverasett
140 x 220 cm

Hotel. Sængurverasett.
140 x 220 / 50 x 70 cm. Verð 7.500,-

Kvadrat. Rúmteppi. Hvítt.
180 x 260 cm. Verð 9.900,- NÚ 4.990,Chynna. Rúmteppi. Svart.
180 x 260 cm. Verð 7.900,- NÚ 3.990,Einnig til í ﬂeiri stærðum.

Yamato. Sængurverasett.
140 x 220 / 50 x 70 cm. Verð 7.900,-

nú

9.450,-

SPARAÐU 9.450,-

Dream. Gæsadúnsæng. 135 x 220 cm. Verð 18.900,- NÚ 9.450,Dream. Koddi. Andadúnn/fjaðrir. 50 x 70 cm. Verð 4.400,-

kaffi

HJÁLPARSNÚÐURINN

-Vaffl
LÁTUM
GOTT AFog
OKKUR LEIÐA a m/rjóma
kaffi eða kókómjólk
Bubble. Sængurverasett.
140 x 220 / 50 x 70 cm. Verð 7.500,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

August. Sængurverasett.
140 x 220 / 50 x 70 cm. Verð 6.500,-

Silja. Sængurverasett.
140 x 220 / 50 x 70 cm. Verð 5.900,-

www.ILVA.is

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-19

ILVA býður Bónus og
Krakkahöllina hjartanlega
velkomin í góðan
félagsskap á Korputorgi.

490,-

145,-

25 kr. af hverjum snúð renna til
Mæðrastyrksnefndar

Brúðkaupsævintýrið frá upphafi til enda
Brúðhjónaleikur

Dagskrá

Skráðu þig í brúðhjónaleikinn
-og þú gætir unnið!

Kynnir: Elín María Björnsdóttir
Laugardagur 7. mars

Hótel Rangá:

13.00 Prestarnir og hjónin sr. Jóna Hrönn Bolladóttir og
sr. Bjarni Karlsson segja nokkur vel valin orð um
hjónabandið og opna Brúðkaupssýninguna Já.
13.10 Páll Rósinkrans syngur.
13.40 Dansatriði: Salsa Iceland sýnir salsa.
14.10 Tískusýning frá Coast.
14.40 Tískusýning frá Brúðarkjólaleigu Katrínar.
15.00 Stefán Hilmarsson tekur lagið ásamt
Þóri Úlfarssyni undirleikara.
15.30 Brúðarvalsinn stiginn.
16.00 Dregið í brúðhjónaleiknum.

Næturgisting fyrir tvo í Junior-svítu.
Rósir og jarðarber í herbergi við komu
á hótelið, brúðarskreytingar í svítu,
morgunverður og fjögurra rétta
sælkerakvöldverður.

Flugfélagið Ernir:

Gjöf til þín!
Allir sem skrá sig í
brúðhjónaleikinn fá
20% afslátt í Blómavali af
brúðarvendinum og öðrum
blómum í tengslum
við brúðkaupið

Flug á Höfn í Hornafirði fyrir tvo fram og til baka, gisting í tvær
nætur fyrir tvo á Hótel Höfn, ásamt siglingu og fjórhjólaferð
með Fjöruferðum.

Jón Birgir Eiríksson leikur á píanó.

Hreyfing og Blue Lagoon spa:
Fljótandi djúpslökun og nudd í 40 mín. – fyrir tvo. Sannkölluð
draumameðferð sem felst í djúpri slökun í vatni með náttúrulegri Blue Lagoon saltlausn. Slökunin er talin jafnast á við allt
að átta tíma svefn. Tilvalin endurnærandi meðferð fyrir þá
sem þjást af streitu og þreytu. Dregið laugardag og sunnudag.

Kynnar: Elín María Björnsdóttir
og Jóhann G. Jóhannsson
Sunnudagur 8. mars
13.00 Hinn fullkomni dagur: Jóhann G. Jóhannsson leikari
gefur góð ráð um ræður og veislustjórn
13.15 Páll Rósinkrans syngur.
14.10 Tískusýning frá Coast.
14.40 Tískusýning frá Brúðarkjólaleigu Katrínar.
15.00 Stefán Hilmarsson tekur lagið ásamt Þóri Úlfarssyni
undirleikara.
15.30 Dansarar frá Salsa Iceland sýna salsa.
16.00 Dregið í brúðhjónaleiknum.

Café Konditori Copenh.: 30.000 kr. brúðartertugjafabréf
Blómaval: 4 x 15.000 kr. gjafabréf
Bailine: 2 x 10.000 kr. gjafabréf
Partýbúðin: 2 x 5.000 kr. gjafabréf
Mizu: Brúðhjónadekur.
Fyrir hann: Andlitsbað, hand- og fótsnyrting og brúnkumeðferð.
Fyrir hana: Andlitsbað, litun og plokkun, handsnyrting eða
gervineglur, fótsnyrting m/french geli og brúnkumeðferð.

Jón Birgir Eiríksson leikur á píanó.

Nói Siríus: Súkkulaðiglaðningur

Brúðkaups
7. - 8. mars

í Blómavali Skútuvogi

Allt fyrir brúðkaupið
í Blómavali

Frábærir listamenn koma fram á sýningunni

brúðarvendir - barmblóm fyrir herra
brúðarmeyjarvöndur - skreytingar í
veisluna - skreytingar í kirkjuna og
skreyting á bílinn - blóm í hárið
ýmiskonar borðskraut - brúðargjafir

Jóhann G. Jóhannsson, leikari

Brúðkaupssýningin Já
Veisluföng, fatnaður, snyrtivörur,
hárgreiðsla, gjafavörur, ljósmyndir,
skreytingar, gisting, bílar,
blóm og margt fleira

Páll Rósinkrans

Salsa Iceland

Stefán Hilmarsson

Partýbúðin
Blómaval/Soldis

aver
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Til sýnis verða
brúðarvendir og skreytingar
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Hef lært að lifa með þessu
Helga Hjörleifsdóttir var bara 17 ára gömul unglingsstelpa á Dalvík þegar hún varð ólétt að dóttur sinni, Bergdísi Jónsdóttur.
Helga fékk kvefvírus á meðgöngunni og Bergdís fæddist því alvarlega fötluð og hefur verið heyrnarlaus og bundin við hjólastól
allt sitt líf. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti mæðgurnar rétt eftir 37 ára afmæli Bergdísar á heimili hennar.

H

elga var að vinna í kaupfélaginu á
Dalvík þegar hún komst að því að
hún væri ólétt. Meðgangan gekk
ágætlega og hún man óljóst eftir því
að hafa orðið eitthvað smávægilega veik. Þau
veikindi urðu hins vegar örlagarík því Bergdís, dóttir hennar, fæddist fjölfötluð.
„Bergdís fæddist mánuði fyrir tímann og
var því í eftirliti vegna þess. Mér var aldrei
sagt beint út hvað væri að en þegar hún fór að
vera eftir á í þroska fór maður smám saman
að sjá að þetta væri ekki í lagi. Ég veit hreinlega ekki hvort það hefði verið betra að manni
hefði verið sagt eins og var strax í upphafi.“

Strangir heimsóknartímar
Helga var ein með Bergdísi og hefur verið einstæð móðir alla tíð. Hún hafði ekki unnið nógu
lengi í kaupfélaginu til að eiga rétt á fæðingarorlofi og var því farin að vinna aftur eftir
aðeins nokkrar vikur. Vegna Bergdísar og
veikinda fyrstu árin þurfti Helga að vera á
eilífu landshornaflakki og missti því fljótlega
vinnuna í kaupfélaginu og fór í frystihúsið.
„Við vorum á Dalvík þar til Bergdís varð fjögurra ára gömul. Ég bjó hjá foreldrum mínum
fyrst um sinn og mamma passaði fyrir mig á
meðan ég vann.“
Á þessum fyrstu árum í lífi Bergdísar
þurfti hún meðal annars að dvelja á barnaspítalanum. Helga fékk að reyna ýmislegt.
„Við komum suður nokkrum sinnum. Strangar reglur voru um heimsóknir á spítalann og
mátti ég bara heimsækja hana milli klukkan
3 og 4 á daginn og ég var með hana á brjósti
þá. Það var hrikalega erfitt.“
Kópavogshælið var eina vistunarúrræðið
Árið 1975, þegar Bergdís var þriggja ára
gömul, var Kópavogshæli eina vistunarúrræðið fyrir fjölfatlaða og hafði verið um
áratugaskeið. Þar voru stórar deildir starfræktar þar sem geðfatlaðir og líkamlega
fatlaðir dvöldust saman á deildum en börnum og fullorðnum var þó skipt niður. „Þetta
sumar fékk ég vinnu á Hrafnistu í Reykjavík og leigði herbergi í bænum og við fengum tilboð um að Bergdís yrði vistuð á hælinu.
Þetta leit allt ágætlega út í byrjun, það átti
að kenna einum starfsmanni æfingar og ég
vissi að sjúkraþjálfinn á hælinu var góður, því
þarna var ég komin í samband við foreldra
í foreldrafélagi fjölfatlaðra barna. Ekkert af
því sem mér var lofað stóðst og mér leið allt
annað en vel þetta sumar og fannst hræðilegt
að hafa Bergdísi þarna. Þannig var það oftar
en ekki sem ég fór grenjandi þaðan út. Um
haustið fer ég svo norður aftur en finn að það
þótti ekkert sniðugt að ég væri á þessu flakki
og ég sá mér ekki annað fært en að flytjast
suður alfarið haustið 1976.“
Lærði á stórborgina í strætó
Helga hafði, áður en hún átti Bergdísi, aðeins
einu sinni komið til borgarinnar. Raunveruleikinn varð því harður. Á Dalvík voru allir
hennar ættingjar og vinir og Helga þurfti í
borginni að reiða sig fyrstu árin á strætisvagnaferðir þar sem hún hafði ekki efni á að
kaupa sér bíl. „Sumarið 1976 fæ ég vinnu á
drengjaheimili fyrir fatlaða í Tjaldanesi. Á
meðan fær Bergdís sumarvistun í Reykjadal sem voru sumarbúðir fyrir fötluð börn.
Ég nýtti tímann og vann eins og ég gat til að
safna mér fyrir bíl. Yfir vetrartímann var
ekki möguleiki fyrir mig að fá sólarhringsvistun fyrir hana eins og þarna í sumarbúðunum í Reykjadal.“
Um haustið fékk Helga íbúð hjá konu sem
vann í Tjaldanesi og var þar í ár og fór svo
að leigja með vinkonu sinni sem fluttist að
norðan. „Bergdís fær þarna inni í dagheimilinu Lyngási, sem er dagvist fyrir fötluð börn
og unglinga á vegum Áss styrktarfélags, áður
Styrktarfélags vangefinna. Ég fer að vinna í
heimilisþjónustunni fyrst um sinn og fékk
ærið tækifæri þar til að læra á Reykjavík
enda ferðaðist ég allt með strætisvögnum og
heimsótti tvö til þrjú heimili á dag. Á kvöldin
vann ég svo í Hollywood.“
Basl í blokk
Bergdís dvaldi á Lyngási allan grunnskólaaldur og nokkur ár eftir að skólaskyldu lauk
og sótti jafnframt Safamýrarskóla. Haustið 1978 fékk Helga sjálf vinnu á Lyngási og
vinnur þar enn þann dag í dag, en aldrei
hins vegar á sömu deildum og Bergdís var á.
Margt hefur breyst á Lyngási síðan árið 1976.
„Hún var með sjö strákum á deild sem allir
voru með Downs-heilkenni. Það var enginn
annar en hún svona mikið fötluð, svo að það
var mikill hamagangur á deildinni. Á fyrstu
dögum Bergdísar á Lyngási kom hún heim
með brotna tönn, svo mikil voru lætin stund-

EINSTÆÐ MEÐ BERGDÍSI Í 37 ÁR Helga Hjörleifsdóttir var venjuleg sveitastelpa sem hafði bara einu sinni komið til stórborgarinnar þegar hún átti Bergdísi. Við tók
flutningur suður og barátta fyrir bættum kjörum dóttur sinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

um. Í dag dvelja hins vegar á Lyngási einungis
mjög fötluð börn.“ Á þessum árum bjuggu þær
mæðgur í blokk í Ljósheimum og segir Helga
frá því að það hafi verið skrautlegt hús því
lyftan hafi alltaf stoppað á milli hæða. „Þetta
var nú svolítið kostulegur tími. Ég var alltaf
með Bergdísi í kerru og þurfti annaðhvort að
fara átta tröppur upp eða niður.“

Frelsi að fá eigin bifreið
Með aðstoð og hvatningu góðra kvenna segist Helga svo hafa sótt um niðurfellingu tolla
fyrir bifreiðakaup og það var mikið frelsi sem
fylgdi því að vera komin á eigin bifreið. „Þetta
var það sem kallað er bílastyrkur í dag. Þar
sem fólkið mitt var auðvitað allt fyrir norðan og engin hjálp bauðst þarna eftir að vistun
lauk á Lyngási var ég auðvitað mikið bundin. Ég fékk því skólakrakka til að passa fyrir
mig svo ég gæti sótt foreldrafundi sem haldnir voru á kvöldin á Lyngási.“
Andlegur stuðningur níu árum síðar
Árið 1981 bauðst Helgu í fyrsta skipti andlegur stuðningur frá fagaðila. „Ásta Baldvinsdóttir félagsráðgjafi kom þá til starfa
hjá styrktarfélaginu og ég hafði helst leitað
mér stuðnings hjá foreldrum annarra fatlaðra
barna í styrktarfélaginu. Ásta var þá nýkomin
úr námi og í sameiningu skrifuðum við bréf
og báðum um fjárhagsaðstoð vegna stuðningsfjölskyldu sem við fengum. Árið 1983 fékk ég
svo eigin íbúð á vegum Verkamannabústaðanna á Öldugranda, þar sem ég bý enn þann
dag í dag. Árið 1985 var opnuð skammtímavistun fyrir börn eldri en 12 ára í Víðihlíð. Ég
þorði ekki að sleppa stuðningsfjölskyldunni
alveg strax og var því með bæði um tíma.“

➜ HELGA OG BERGDÍS
Í SAFAMÝRARSKÓLA Bergdís

var í Safamýrarskóla til 16 ára
aldurs. Hún er
bæði fjölfötluð
og heyrnarlaus.

MÆÐGURNAR FYRIR 35 ÁRUM Helga og Bergdís þegar
Bergdís var tveggja ára og þær bjuggu enn á Dalvík.

mikið með einstaklingnum og hann er alfarið
upp á mann kominn að láta hann í hendurnar
á einhverjum öðrum. Svolítið eins og að láta
ungbarn frá sér.“

Slæm heilsa síðustu ár
Bergdís bjó við Holtaveginn til ársins 2002,
eða í 15 ár. Frá Holtaveginum fluttu svo hún
og allir sambýlingar hennar í íbúðir í Sólheimum en á Holtaveginum höfðu þau bara herbergi til einkanota. „Það er mjög fín aðstaða
hér. Þau borða kvöldmat saman og heimsækja
hvert annað en geta líka borðað inni í íbúðunum ef þau vilja.“ Bergdís hefur aftur á móti
verið mjög veik síðustu fimm árin og þá sérstaklega síðustu þrjú eftir erfiða aðgerð þar
sem hún fékk gastrastomiu eða sondu og nær-

Við rákum okkur á það um daginn þegar hún
þurfti að leggjast inn á spítala að verið var að
spara í þjónustu við hana.
Erfitt þegar Bergdís fór að heiman
Helga segir að sem foreldri fatlaðs barns
sé maður alltaf með hugann við framtíðina.
„Maður þarf að vera skrefi á undan. Meðan
maður hefur heilsu til vasast maður í því sem
hægt er að vasast í og ég hugsaði að ég gæti
frekar haft áhrif á hvernig heimilið væri
ef ég byrjaði nógu snemma. Þegar Bergdís
var 10 ára sendum við bréf, með aðstoð Ástu
félagsráðgjafa, um að Bergdís fengi að búa
á litlu heimili þegar hún flytti að heiman,
með þremur til fimm íbúum.“ Árið 1985 var
úthlutað lóð í Reykjavík en nágrönnum hverfisins leist ekkert á „innrás“ í hverfið og hætt
var við að byggja þar og við Holtaveginn í
Reykjavík var þess í stað úthlutað lóð. „Það
er mikil vinna sem fer í hönd þegar undirbúa á það að fatlaður einstaklingur fari að
heiman. Og sú vinna er aðallega fólgin í því
að vinna með mann sjálfan. Það er erfið tilhugsun þegar maður er búinn að vera svona

ist því ekki í gegnum munn. „Það var farið
að verða mjög erfitt fyrir hana að borða en
maturinn hrökk ofan í lungu sem olli tíðum
lungnabólgum. Í kjölfarið fór hún í aðgerð og
hefur ekki náð góðri heilsu síðan.“
Bergdís fór alltaf heim til móður sinnar
aðra hvora helgi en hefur ekki getað það út af
veikindum síðustu árin. „Ég er auðvitað oft
eða mikið hér og meira þegar hún er veik. Ég
fer lítið utan og slíkt en hef helst farið á Dalvík til að hlaða batteríin. Það er erfitt að kúpla
sig frá því að hringja og koma, helst að ég nái
því kannski eina helgi. „Við Bergdís fórum
alltaf norður um jól og í sumarleyfum og þá
bara keyrandi áður en hún varð svona lasin.“

Les í svipbrigði
Helga segir Bergdísi sérdeilis geðprúða og
hún les helst í langanir og meiningar dóttur sinnar á svipbrigðunum. „Bergdís er
heyrnarlaus þannig að hún er enn einangr-

aðri en ella. Ég sé alveg þegar hún er stolt
og glöð, eins og hún var til dæmis þegar hún
flutti hingað í þessa íbúð. Hennar félagsskapur er mestur auðvitað í mér og svo fólkinu
hér og „í vinnunni“ sem er Lækjarás, dagvistun rekin af Ás styrktarfélagi. Hún á líka
góða vini í strákunum úr Downs-hópnum sem
voru með henni á Lyngási. Sérstaklega er
það einn þeirra sem hefur verið duglegur að
heimsækja hana. Þegar hún var yngri hafði
hún gaman af allri hreyfingu og það sjónræna er helst það sem styttir henni stundir. Þannig hefur hún enn gaman af því að sjá
mann ærslast með bolta og tuskudýr.“

Ótti við framtíðina
Helga segir að nú þegar kreppi að sé hræðslan mikil við það hvort skerða þurfi þjónustu
við fjölfatlaða. „Maður er skíthræddur um
að það verði eitthvað hróflað við þessu. Bergdís þarf mikla þjónustu og við rákum okkur
á það um daginn þegar hún þurfti að leggjast inn á spítala að verið var að spara í þjónustu við hana. Manneskja sem hún þarf að
hafa með sér á spítalanum átti í fyrstu ekki
að vera í boði. Auðvitað hugsar maður líka og
vonar að maður sjálfur veikist ekki, þá hugsar maður hvað verði.“
Þarf enginn að sætta sig við hlutskiptið
Að eignast fatlað barn er eitthvað sem Helgu
hefði aldrei dottið í hug en segist ekki hafa
velt sér upp úr því hvernig lífið hefði orðið
hefði svo ekki verið. „Hins vegar er það
þannig að við foreldrar fatlaðra barna höfum
alls ekki valið okkur að eignast fatlað barn,
annað en til að mynda starfsfólk sem vinnur með fötluðum. Við eigum rétt á að sætta
okkur ekki við það en við getum hins vegar
lært að lifa með því. Ég held að þannig sé
það í mínu tilfelli. En auðvitað eru ekki allir
sammála þessu. Það þarf að styrkja foreldra
fatlaðra barna mikið, þetta er verkefni sem
tekur mikið á mann, andlega og líkamlega, og
stuðningsþjónustan þarf að vera góð. Maður
vonar að framtíðin bjóði fötluðum og aðstandendum þeirra ekki upp á niðurskurð á þessum erfiðu tímum.“
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ÆGILEGAR ÍSLENSKAR ÆVISÖGUR
Segja má að ævisagnaritun sé ein af þjóðaríþróttum Íslendinga. Ritvöllurinn getur reynst sleipur viðfangs og oftar en ekki hefur afraksturinn ekki síður hneykslað en skemmt. Júlía Margrét Alexandersdóttir rótaði í ævisögum á Bókamarkaði Perlunnar og
dustaði rykið af nokkrum gömlum krassandi slögurum.
Rósumál

Lífsganga Lydíu

Þegar Rósa Ingólfs stóð á hátindi frægðarinnar
gaf hún út ævisögu sem núverandi forsætisráðherrafrú, Jónína Leósdóttir, skrásetti. Bókin kom
út árið 1992 og Alþýðublaðið lýsti henni sem
hressilegustu ævisögu ársins.
Mesta athyglina vöktu sögur Rósu frá Þjóðleikhúsinu sem dagblöðin tóku upp á sína arma. DV
birti þann hluta bókarinnar á heilsíðu þar sem
sagt var frá uppáferðum leikara og brennivínsdrykkju þegar Fiðlarinn á þakinu var settur upp.
Svo langt gengu víst ástaratlotin og framhjáhöldin að einn leikarinn hélt við erlenda leikstjórann
beint fyrir framan nefið á öllum, þar með taldri
eiginkonu sinni.

Ævisaga Lydiu Pálsdóttur Einarsson var hluti af
miklu ævisagnaflóði árið 1992 en þá komu út 25
ævisögur fyrir jólin.
Fjölmiðlakonan Guðrún Helga Johnson
skrásetti ævisögu Lydiu sem var eiginkona
listamannsins Guðmundar frá Miðdal. Bókin naut
einhverra vinsælda enda verður seint sagt að
fullkomin sátt hafi ríkt um hjónaband Guðmundar og Lydiu þótt fáir myndu kannski kippa sér
upp við það í dag. Guðmundur var nefnilega áður
kvæntur móður Lydiu. Ekki skemmdi það svo fyrir
að Íslendingar fengu nasasjón af lífi og listum
þjóðþekktra manna á borð við Jóhannesar Kjarval
og Einars Jónssonar og slíkar kræsingar hefur
þjóðin alltaf kunnað að meta.

Kári í Jötunmóð

Björn Jónsson

Úti í hinum stóra heimi tíðkast að blaðamenn og
sagnfræðingar gefi út ævisögur þekktra manna
án þeirrar vitundar. Á Íslandi er þessi „list“ afar
fátíð en Kári í Jötunmóð, um Kára Stefánsson, er
undantekning á þeirri reglu.
Sagnfræðingurinn Guðni Th. Jóhannesson fer
yfir feril Kára og sögu DeCode og þótt allir hafi
verið að tala um þennan mann með sérkennilega hreiminn seldist bókin illa, fólk vildi ekki
trúa neinu illu upp á hetjuna Kára, súperstjörnu
Íslands.
Kári var enda ekki sáttur við skrif Guðna og
sendi frá sér yfirlýsingu sem birtist í Morgunblaðinu 2. desember 1999. Þar gaf hann Guðna
og bókinni langt nef, sagði sagnfræðinginn fara
með rangt mál. Sagan hefur nú farið í hálfhring;
DeCode berst í bökkum en stjarna Guðna hefur
aldrei skinið jafn skært.

Þegar læknir í Kanada skrifar ævisögu sína eru
fáir sem finna fyrir einhverri sérstakri þörf til
að rjúka út í búð. En ef læknirinn heitir Björn
Jónsson, er kallaður „Bjössi bomm“, ævisagan
heitir Þurrt og blautt að vestan og skartar mynd
af læknatólum og viskíflösku þá kveikir slíkt í
mörgum.
Helgi heitinn Hálfdanarson útskýrði síðan fyrir
lesendum Morgunblaðsins hvaðan „bomm“nafnið væri komið skömmu eftir útgáfu bókarinnar en Helgi og Björn voru samtíðarmenn á
Sauðárkróki sem strákar. „Hann hrópaði einatt
bomm þegar hann hæfði skotmark sitt með
steinvölu,“ skrifaði Helgi en ævisaga Björns er
uppfull af daðri við fallegar konur, drykkjuskap
og frásögnum af óhefðbundnum lækningum
meðal indíána.

Litróf Lífsins

Í viðjum vímu og vændis
„Það sem mér finnst tvímælalaust standa upp
úr eftir lestur bókarinnar […] er aðdáun á því
hvernig Matthildi Jónsdóttur Campbell tókst upp
á eigin spýtur að koma sér út úr þeim vítahring
heróínneyslu og vændis sem hún hafði um árabil
setið föst í,“ skrifar Gunnlaugur A. Jónsson, bókagagnrýnandi DV, um bók Hafdísar L. Pétursdóttur,
Í viðjum vímu og vændis.
Bókin vakti mikla athygli þegar hún kom út
árið 1993 enda voru hugtök á borð við „vændi“
og „heróín“ í órafjarlægð frá íslenskum veruleika.
DV og Dagur birtu bókarkafla og Matthildur varð
umtalaðasta manneskjan á Íslandi þau jól. Bókin
seldist ekkert sérstaklega vel enda voru hvorki
heróín né vændi neitt sérstaklega jólaleg og
siðprúðum borgurum þótti ekki við hæfi að lesa
um hórur og eiturlyf eftir jólasteikina.

Anna Kristine Magnúsdóttir skrifaði frásagnir
fimm þekktra kvenna í Litrófi lífsins sem kom út
2001. Sigríður Geirsdóttir stal senunni þegar hún
talaði opinskátt um ástarsamband sitt við Ólaf
Ragnar Grímsson forseta á þeirra yngri árum.
Forsetanum var lýst sem órómantískum en þó
blíðum og kurteisum manni. Hann hafi verið
kommúnisti og hvorki trúað á Guð né hjónabandið.
Sigríður var fyrrum ungfrú Ísland og ferðaðist vítt og breitt um heiminn og snæddi með
frægðarfólki og auðjöfrum. Hún þurfti að þola
rætnar kjaftasögur um sig og dvölina í Ameríku,
meðal annars að hún hefði verið vændiskona í
New York. Gróa á leiti varð að lokum til þess að
Ólafur sleit sambandi sínu við hana og útskýrir
Sigríður það þannig að Ólafur hafi hugað á frama
í stjórnmálum. Og þá máttu menn ekki hafa
óhreint mjöl í pokahorninu.

Svínahirðirinn

Afbrigði og útúrdúrar

„Saga dæmigerðs Íslendings sem sækir
vatnið yfir lækinn,“ skrifaði Kristín Ólafs, gagnrýnandi Morgunblaðsins um ævisögu Þórhalls
Vilhjálmssonar, Svínahirðirinn. Bókin sætti
nokkrum tíðindum enda góð innsýn í líf hinna
frægu og ríku. Þórhallur var bryti rithöfundarins Daniellu Steel og hafði meðal annars það
hlutverk að gæta svínsins Coco, gæludýrs frú
Steel.
Svínahirðirinn náði sjötta sæti vinsældalista
Morgunblaðsins en á þeim tíma voru ekki
komnir fram hinir íslensku auðjöfrar með allt
sitt glingur. Þess verður þó vonandi ekki langt
að bíða að brytar útrásarvíkinganna breyti
upplifunum sínum í ævisögur á borð við
Svínahirðinn.

Margir biðu spenntir eftir bókinni Afbrigði og
útúrdúrar sem kom út árið 2005 enda hafði
höfundurinn, Kjartan Sveinsson, gefið fyrirmæli
um að hún mætti ekki koma út fyrr en eftir árið
2000. Kjartan var skjalavörður á Þjóðskjalasafni
Íslands og kunni deili á mörgum nafntoguðum
mönnum og sögur af þeim.
Sigurjón Björnsson, gagnrýnandi á Morgunblaðinu, var lítt hrifinn af þessari útgáfu í dóm
sínum. Tók upp hanskann fyrir marga af þeim
sem birtast ljóslifandi í bókinni og nægir þar að
nefna Bjarna Sæmundsson, Sigurð Nordal og
Guðmund Finnbogason en þeir voru ýmist sagðir
vera smásálir, nískupúkar, drykkjumenn eða hálfvitar. Sigurjón lýkur síðan dómi sínum með þeim
orðum að kannski hefði útgefandinn mátt hugsa
sig tvívegis um. En hver veit? Á dögum kláms og
krimma ætti illmælgi og slúður ekki að spilla fyrir.
Allt er gott ef líkur eru á að það seljist. Líka hjá
Máli og menningu.
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Á VETTVANGI SKOTÁRÁSAR Lögreglan hefur girt af svæði á Korsgade 17. febrúar síðastliðinn þegar 19 ára maður var skotinn í lærið. Nokkur skotanna fóru inn í íþróttahús þar sem börn voru í leikfimi. Skömmu áður en
þessi mynd var tekin hafði hópur innflytjenda veist að ljósmyndaranum, sem sneri þó aftur til að taka myndir.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Reiði og ótti í Kaupmannahöfn
Margir Íslendingar hafa góðar taugar til Kaupmannahafnar. Fréttir af tíðum skotárásum þar vekja bæði ugg og undrun. Undanfarnar vikur hafa fáir dagar liðið á milli slíkra árása, sem kostað hafa þrjá menn lífið. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér ástandið.

S

íðan í ágúst á síðasta ári
hafa þrír ungir menn
látið lífið í skotárásum
í Kaupmannahöfn. Mun
fleiri hafa særst, nokkrir lífshættulega og skotárásirnar í borginni þessa mánuði
skipta tugum.
Íbúar borgarinnar eru í senn
reiðir og hræddir við ástandið.
Úrræði stjórnvalda virðast þó
takmörkuð. Mikill fjöldi lögreglumanna var sendur út á göturnar nú
í vikunni, eftir að tvö morð bættust við um síðustu helgi. Þá hefur
lögreglan gert skipulagða leit að
vopnum í farartækjum og á heimilum fólks, sem grunað er um aðild
að árásunum. Danska þingið ræðir
um að setja lög um hertar refsingar og Brian Mikkelsen dómsmálaráðherra boðar aðgerðir sem eiga
að vera án fordæmis í Danmörku.

Gagnkvæmar hefndarárásir
Skotárásirnar virðast flestar
vera gagnkvæmar hefndarárásir
tveggja hópa. Þar eigast við annars
vegar vélhjólasamtökin AK81, sem
er stuðningsklúbbur Vítisengla í
Danmörku, og hins vegar klíkur
ungra innflytjenda sem rétt eins
og vélhjólaklíkurnar eru bendlaðar við fíkniefnasölu og aðra glæpastarfsemi.
Upphafið má rekja til þess að
ungur maður var skotinn til bana í
ágúst í Tingbjerg, úthverfi norðan
til í Kaupmannahöfn, þar sem yfirgnæfandi meirihluti íbúanna eru
innflytjendur. Talið er að morðinginn sé meðlimur í AK81, og hugsanlega tengdist þessi fyrsta árás
deilum um yfirráð í glæpaheimum
Kaupmannahafnar.
Eftir þessa fyrstu árás hafa
gagnkvæmar skotárásir orðið
tíðar í Kaupmannahöfn, og reyndar víðar í Danmörku. Heldur dró
úr þeim í haust en í desember hófst

Skotárásir í Kaupmannahöfn

Tingbjerg

Norðurbrú

LEITAÐ Í BÍLUM Þessa viku hefur lögreglan fylgst vel með allri umferð á hættulegustu

stöðunum, stöðvað bifreiðar og leitað að vopnum. Fjórir voru handteknir á fimmtudag eftir að vopn fundust í fórum þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

leikurinn á ný og hefur magnast
verulega síðustu vikurnar.

Mikil spenna
Flestar skotárásirnar eiga sér
stað annaðhvort nálægt höfuðstöðvum Vítisengla eða í hverfum þar sem innflytjendur eru
fjölmennir, einkum á Norðurbrú
og í Tingbjerg. Spennan á milli
þessara hópa er mikil og virðist
reyndar sem hrein taugaveiklun
eigi stóran þátt í mörgum árásanna því oftast eru það saklausir
íbúar sem hafa orðið fyrir þeim,
bara af því að þeir þóttu grunsamlegir eða voru staddir nálægt
árásarfólkinu.
Mikil umfjöllun fjölmiðla virðist reyndar hafa orðið til þess að
töluverð fjölgun hefur orðið bæði í
vélhjólaklíkunum og innflytjendaklíkunum.
Töluvert er vitað um AK81 og
Vítisengla, en minna er vitað um

innflytjendaklíkurnar. Meðlimir
þeirra eru ungir múslimar af annarri kynslóð innflytjenda. Þeir
hafa bæði tengst hefðbundinni
glæpastarfsemi en einnig virðast
þeir líta á það sem hlutverk sitt
að verja hverfin sín gegn aðkomumönnum.

Frábrugðið rokkarastríðinu
Þótt Vítisenglar eigi stóran hlut
að átökunum í vetur eru þau frábrugðin rokkarastríðinu svonefnda
um miðjan tíunda áratuginn sem
stóð á milli vélhjólasamtakanna
Vítisengla og Bandidos, að því
leyti að nú verða saklausir borgarar nánast alfarið fyrir barðinu
á átökunum, sem varla kom fyrir
þegar vélhjólaklíkurnar voru að
ráðast hvor á aðra.
Auk þess þykir hætta á að kynþáttahatur magnist á báða bóga í
þessu nýja stríði sem nú geisar á
götum Kaupmannahafnar.

Amager

Árásir ágúst 2008 - mars 2009
Síðan í ágúst á síðasta ári hafa nærri sextíu skotárásir átt sér stað í Kaupmannahöfn, flestar eru taldar tengjast innbyrðis stríði glæpagengjanna. Þrír
hafa látið lífið.

7. MARS 2009 1. ÁRG. 6. TBL.

+ Bókaðu á www.icelandair.is
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MÍN BORG
HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Nesti, 212 skúlptúrar, teppi,
baðföt, ópera, tjaldútilega og gott skap

– þar sem þú ferð í miðbæinn
til að sóla þig á ströndinni

GEYMIÐ BLAÐIÐ

+ Bókaðu á www.icelandair.is

I BLS. 2

Vildarklúbbur
Flug til Helsinki gefur 2.500–8.000 Vildarpunkta.

Helsinki er sérstök að mörgu leyti, en það sem
einkennir borgina framar öðru er kannski
nálægðin við sjóinn og skerjagarðinn, almenningsgarðarnir, strendur nálægt miðbænum og
hve stutt er í allt í miðbænum. Í Helsinki er
meginlandsloftslag og þess vegna oftast mjög
gott sumarveður og ekki verra að hafa strendur
innan borgarmarkanna.

Suomenlinna og siglingar
Almenningssamgöngur eru sérlega góðar og
auðvelt að komast á alla þá staði sem vert er að
heimsækja. T.d. ganga ferjur á 15 mín. fresti út í
Suomenlinna-virkið á eyju fyrir utan borgina þar
sem hægt er að skoða virkið eða slappa af á
klettaströnd eyjunnar. Frá miðbæjarhöfninni er
líka boðið upp á ferðir til annarra áfangastaða
og skerjagarðssiglingar. Þá má nefna siglingar
til bæði Rússlands og Eistlands, en Tallinn er í
innan við 2 tíma siglingu frá Helsinki.

Linnanmäki og Korkeasaari
Börn á öllum aldri taka oftast stefnuna á
Linnanmäki-skemmtigarðinn, eða dýragarðinn
Korkeasaari. Þar sem dýragarðurinn er á eyju
eru reglulegar bátsferðir frá miðbænum
þangað. Í nágrannabænum Vantaa er líka
vísindagarðurinn Heureka, í 15 mínútna
lestarferð frá miðbænum.

Töölö-vatn og Finlandia Talo
Í góðu veðri er tilvalið að rölta meðfram
Töölö-vatninu og upplifa finnska rómantík.
Finlandiahúsið og Óperuhúsið eru við
Mannerheimitie-götu, í garðinum við Töölö-vatn.
Austan við vatnið er Borgarleikhús Helsinki.
Finlandiahúsið er tónlistar- og ráðstefnuhöll,
teiknuð af Alvar Aalto árið 1962. Aalto teiknaði
allt sem í húsinu er, innréttingar, ljós og öll
húsgögn svo að ekki sé minnst á hurðarhúna.
Hér má kynnast finnskri húsagerðarlist á
20. öld eins og hún varð best.

Verslanir í Helsinki
Fólk í verslunarstuði finnur alltaf eitthvað í
vöruhúsinu sem er miðpunktur borgarinnar,
Stockmann. En ekki má gleyma listasetrinu
Arabia þar sem hægt er að finna Iittala-,
Hackman- og Arabiavörur á útsöluverði. Það
má líka finna ýmislegt á flóamörkuðunum á
Hietalahti-torginu og Valtteri. Ein stærsta
verslunarmiðstöð Norðurlanda er líka í
Austur-Helsinki, en þangað er auðvelt að
komast með hreinustu neðanjarðarlest í heimi.

Sitt hvað er við að vera
Tónleikahald er mjög algengt í Helsinki og
venjulega fyllist miðborgin af fólki við þess
háttar viðburði, enda leikvangar sem notaðir eru
nánast í miðbænum. Besti viðburðurinn í ár ætti
þó að vera Evrópumót kvenna í fótbolta sem
Ísland tekur þátt í. Sænska leikhúsið býður líka
venjulega upp á skemmtilegar sýningar og þær
ættu að vera vel skiljanlegar fyrir flesta
Íslendinga, enda finnlands-sænskan skýrasta
Norðurlandatungumálið.

HELSINKI
MÍN

Jón Þorsteinsson,
viðskiptafræðngur

Besta verðið okkar *
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.

SASLIK, NEITSYTPOLKU 12

Einn af þekktustu rússnesku veitingastöðunum í
Helsinki. Litríkur og sérstakur heimur út af fyrir
sig, eins og Naustið í gamla daga. Aðalréttirnir
eru matarmiklir og henta kannski ekki þeim sem
vilja eingöngu léttan mat. Katrína mikla er afar
eftirminnilegur eftirréttur. Fyrir þá sem vilja
aðeins hóflegri útgáfu af rússneskum stað má
nefna elsta rússneska veitingastaðinn í
Helsinki, stofnaðan árið 1917, Bellevue við
Rahapajankatu 3.

GASTONE, KORKEAVUORENKATU 45
HÖNNUNARHVERFIÐ Í HELSINKI
Nýja Hönnunarhverfið er miðsvæðis í Helsinki.
Þar er fjöldinn allur af hönnunar- og antíkbúðum,
tískuverslunum, söfnum, galleríum, veitingastöðum og sýningarsölum. Hérna má sjá verk
eftir hönnuðina, sem vakið hafa mesta athygli á
síðustu árum, verk eftir sígildu meistarana og
eftir hönnuðina sem gefa tóninn og hafa mest
áhrif þessa stundina.
Hönnunarhverfið í Helsinki er bæði borgarhverfi
og huglæg upplifun. Þarna eru 25 stræti og 150
staðir, merktir inn á kort af svæðinu, allt frá
verslunum til gallería og frá hönnunarsmiðjum til
hönnunarhótela. Gestir í hverfinu kynnast
sköpunarkrafti, einstakri upplifun, hönnun og
finnskri borgarmenningu.

Reykjavík – Helsinki
frá 17.300 kr.
Flug aðra leiðina með flugvallarsköttum.
Flogið er allt að 4 sinnum í viku.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

Flug og gisting í 3 nætur
frá 58.900 kr.
Öll verð miðast við lægstu verð í verðskrá
og geta á einhverjum tímapunkti verið uppseld.
*Verð aðra leiðina með sköttum og gjöldum.

á mann í tvíbýli á Radisson SAS Seaside ****
Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar,
gisting og morgunverður.

Einn vinsælasti ítalski veitingastaðurinn í
Helsinki. Hann er nærri Esplanadi-garðinum og
var opnaður árið 2003. Hér er oft fullt út úr
dyrum. Maturinn er blátt áfram, stórfínn, engin
töfrabrögð í gangi og ekkert sem hægt er að
kvarta yfir.

Veitingastaðir
G. W. SUNDMANS, ETELÄRANTA 16

Fyrsta flokks einnar Michelin-stjörnu veitingastaður í gulleitu húsi við höfnina. Finnsk
matargerð eins og hún gerist best og mikið lagt
upp úr góðu hráefni. Á neðri hæðinni er G. W.
Sundmans Krog, staður sem sérhæfir sig í
sjávarréttum og er með aðeins léttara
yfirbragði.

KOSMOS, KALEVANKATU 3

Kosmos, í miðborg Helsinki, beint á móti
Stockmann's, hefur í meira en 80 ár verið
höfuðvígi menningarvita, stúdenta, leikara,
rithöfunda og listamanna. Segja má að núna
hafi þessi veitingastaður fengið eins konar
sígildan „költstatus“. Flottur staður, eins og
hann hefur alltaf verið. Viðskiptaveldi, stjórnmálakenningar og veitingastaðir verða til og
hverfa en Kosmos er alltaf á sínum stað.

Leikverkið
Rústað

menning
mars 2009

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

Fullkomlega náttúrulaust í öllu sínu
samþjappaða ofbeldi,
hryllingi, grimmd og
fúkyrðum.
BLS. 6

Síðueldar í kvikmynd
Gagarín hefur lokið við að endurskapa mestu
náttúruhamfarir Íslandssögunnar í kvikmynd.
Móðuharðindin taka nú korter.
BLS. 4

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ROF Í BYGGINGARSÖGU

fram undan

Strax eftir hrun bankanna
í haust máttu arkitektastofur bregðast hratt við:
dregið var saman í mannahaldi eins snögglega og
hægt var og á einni viku
varð heil stétt í landinu að
stærstum hluta atvinnulaus. Við blasir að rof
verður í byggingarsögu
þjóðarinnar eftir þensluna
sem liðin er hjá.
BYGGINGARLIST
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

U

ndanfarin ár hefur verið nóg
að gera á íslenskum arkitektastofum: stórverkefni af ýmsu
tagi hafa verið undirbúin og
sum skriðið af stað. Íslenskir
arkitektar hafa mátt hafa sig allan við:
stórir reitir í þéttbýli hafa verið undir.
Nýjar skipulagstillögur hafa komið fram
um mikið byggingarmagn í borg og
bæjum og jafnframt höfðu fjármagnssterkir aðilar hugmyndir um stór og ný
hverfi: Kvosin, Slippurinn, Grandi,
Höfðahverfið, Barónsstígsreitur, raunar
allt svæðið umhverfis Laugaveg, Hampiðjureitur og í jaðri byggðarinnar voru
stórfenglegar áætlanir um uppbyggingu
hverfa inn á heiðarnar: við Elliðavatn
suður og vestur fyrir Vatnsendahæð, í
Úlfarsárdal, ný hverfi voru skipulögð
suður með sjó og víða um land gerðu
menn sér vonir um mikla endurnýjun á
húsnæði.

Nú blasir raunveruleikinn við: offramboð er á tilbúnum eignum til íbúðar, verslunar- og atvinnureksturs. Kaupendur
skila lóðum, grunna verður að hylja, hálfköruð hús eru birgð. Fram undan er tími
sem um sumt minnir á þá daga þegar fjölskyldur fluttu í bílskúr og menn byggðu
hús sín á áratug í nýjum hverfum. Offjárfesting mun sliga fjölskyldur og fyrirtæki
og þegar komið er að þroti verða eigendur
í stórum vandræðum með að losa eignir
sínar. Starfandi fyrirtæki munu reyna að
komast í ódýrara húsnæði takist þeim að
losa sig úr samningum um það sem þau
eru í. Langvinn stöðnun blasir við byggingariðnaði í nýbyggingum.
Reynsla af viðlíka kreppum sýnir að
það tekur menn nokkur ár að koma byggingariðnaði í gang, verkefni þeirra fyrirtækja sem lifa kreppuna af verður viðhald
eldri eigna, líka þeirra sem nýsmíðaðar
eru, því hraður byggingarmáti þenslu-

ástands hefur í för með sér óvönduð
vinnubrögð.
Rof er því fyrirsjáanlegt í byggingarsögunni. Næsta áratug verða fyrir augum
okkar ókláraðar byggingar af öllu tagi,
ófrágengnar lóðir, tóm hús. Og byggingarstíll sem gegnumsneitt laut fyrst og
fremst hagræði í byggingarmáta.
Arkitektar og verkfræðingar eru ekki
teknir með í frumvarpi ríkisstjórnar um
niðurfellingu virðisaukaskatts af vinnu á
byggingarstað en hafa komið á framfæri
athugasemdum þar um að miklu munaði
þessar stéttir um ef vinna þeirra væri
undanþegin virðisaukaskatti. Sem tryggði
þá líka vandaðri vinnu. Þá hafa samtök
þeirra ályktað að haldið verði áfram undirbúningi verkefna til framtíðar sem auki
verkefni stéttanna. Og eins og Margrét
Jónsdóttir, formaður Arkitektafélagsins,
segir: „Svo þarf að klára öll þau hús sem
nú eru í byggingu – einhvern tíma.“

Höfðatorg hefur
verið tekið
sem dæmi um
yfirgang verktaka
og undanlátssemi
skipulagsyfirvalda.

■ HEIMSKAMMERJAZZDÆGURSINFÓNÍURAFPOPP ■ KVENTÓNSKÁLD MEÐ TÓNLEIKA
■ MÖTTULS SAGA: NÝ ÓPERA KYNNT
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UMRÆÐAN
Pétur Gretarsson skrifar pistilinn

Fagna tjáningarfrelsi kvenna
TÓNLIST SIGRÚN LÓA SVANSDÓTTIR

S

trengir, tréblásarar, slagverk og brass. Slík
innihaldslýsing var lengi vel einskorðuð við tónlist af akademískum toga. Kompóneraða í ystu
æsar og flutta af hefðbundnum flokkum kjólklæddra
einstaklinga. Lengi vel voru þessar kjólklæddu verur
aðeins karlkyns, en síðustu vígi kynjamismununar í
tónlist eru rétt nýfallin, ótrúlegt en satt. Jafnvel þó
að ólíkindatól eins og elektróník bættust í uppskriftina voru undirtónar umfjöllunar þannig að ekki fór
á milli mála að hér var á ferðinni alvarleg tónlist.
TónLIST vel að merkja. Þetta var sko engin MÚSík!
Umræddir undirtónar sinntu því hlutverki að staðsetja fyrirbærið í vitund áheyrenda, sem annaðhvort
létu segja sér hvað var hvað, eða leyfðu yfirtónum
hljóðanna að raða reynslunni upp á nýtt í undirmeðvitundina. Á sama hátt verða stíltegundir innan
dægurtónlistar sífellt óljósari og það sem fyrir fáeinum árum var framandi og ósnertanlegt verður hráefni í nýtt lag. Tónlistarmaður úr Garðabæ stingur
upp í sig austurlenskri flautu og blæs danska tónsmíð svo úr verður arabísk tónlist í Reykjavík, tónlist sem gat líka verið jazz. Ætli það sé ekki þessi
margumtalaða heimstónlist?
Íslenskur tónsmiður stjórnar sinfóníuhljómsveit
í eigin píanókonsert, verki sem er í senn impressionískt, minimaliskt og fallegt. Ætli það megi? Þetta
gerðist hvort tveggja í liðnum mánuði með sólarhrings millibili og það voru meira að segja sömu
hljóðfæraleikarar að störfum í nokkrum hlutverkum. Þessi tveir ólíku viðburðir eru síður en svo einsdæmi í okkar tónlistarlífi heldur einungis tvö ágæt
dæmi um gerjun tónlistarinnar, sérstaklega þegar
hún fetar óskilgreinda braut á milli stíltegunda.
Það eru einmitt þessi óræðu skil sem gera tónlistina svo aðlaðandi. Fyrir einn er kafli úr sinfóníu
„skemmtilegt lag“ á meðan öðrum finnst dægurlag
með fleiri en tveimur köflum vera „alltof flókið“.
Dilkadráttur í músík er á hröðu undanhaldi. Mörkin eru horfin úr eyrum bæði flytjenda og hlustenda.
Lömbin láta ekki flokka sig eftir músíkölsku holdafari lengur heldur jarma hvert innan um annað og
gefa hefðbundnum sláturhúsum tónlistariðnaðarins langt nef. Að þessari kjötsúpulíkingu slepptri er
það staðreynd að tónlistarlíf okkar Íslendinga er afar
jákvætt dæmi um hvernig ólíkar sprænur geta orðið
að öflugum straumi.
Sjálfstraust til að ná umtalsverðum árangri í listum er summa margra hluta. Jafnvel hæfileikaríkasti einstaklingur þarf að hafa aðgang að öflugu uppfræðslukerfi á meðan hann þroskast. Sem betur fer
hafa tónlistarskólar landsins staðið sig með miklum
ágætum og ekki ofsagt að á síðustu 20 árum hafi
orðið bylting í menntunarmöguleikum tónlistarfólks,
eins og umrædd fjölbreytni ber fagurt vitni.
Það er ákaflega mikilvægt að eftir að uppeldis-, náms- eða þróunarferli tónlistarfólks lýkur sé
fyrir hendi öflugt kerfi til eflingar listgreinarinnar. Það er fullkomlega eðlileg krafa að slíkt kerfi,
sem gæti birst í sameinaðri tónlistarmiðstöð í nýju
tónlistarhúsi – sé þvermúsíkalskt og hafi þau einu
viðmið að verið sé að fást við það sem skiptir máli.
Sem er hvað? Jú, allt þetta sem lítt gengur að skilgreina með orðum: Heimskammerjazzdægursinfóníurafpoppið!
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Kammertónleikar í tilefni alþjóðlegs baráttudags kvenna verða
haldnir á sunnudaginn klukkan
17 í Þjóðmenningarhúsinu í
Reykjavík. Þar munu 11 íslenskar konur flytja 9 tónverk eftir
jafnmargar konur, þar á meðal
Karólínu Eiríksdóttur, Mist Þorkelsdóttur og Þuríði Jónsdóttur.
Tvö verkanna verða flutt í fyrsta
sinn á Íslandi.
„Með þessum tónleikum erum
við að fagna tjáningarfrelsi
kvenna. Það er einmitt svo mikilvægt núna þegar mikið er talað
um lýðræðið í þjóðfélaginu, að
fagna því að maður geti tjáð sig
óhindrað,“ sagði Elín Gunnlaugsdóttir tónskáld, aðstandandi tónleikanna. „Þó að konur á Íslandi
hafi getað tjáð sig án hafta í
lengri tíma er ekki sama upp
á teningnum á mörgum öðrum
menningarsvæðum.“
Samkvæmt Elínu hafa nokkrir
kvennatónleikar verið haldnir
og oft í tengslum við 19. júní, en
þær langaði að halda kvennakammertónleika. Hún segir
marga tengja tónsmíðar kvenna
við sönglög, en að þær vilji
sýna að konur geti líka samið
stærri verk. Höfundar verkanna eru einhver helstu kventónskáld landsins. „Við völdum
þessar konur vegna þess að verk
þeirra hafa margsinnis verið
flutt á tónleikum og þær hafa
helgað sig list sinni,“ sagði Elín.
„Hljóðfæraleikararnir eru allt
úrvalstónlistarfólk og það skiptir miklu máli.“ Elín segir að það
megi líta á tónleikana sem hálfgerða tónlistarhátíð, eða tvenna
tónleika því þeir standa yfir í
góða tvo tíma.

FRÉTTABLAÐIÐ GVA

Heimskammerjazzdægursinfóníurafpopp

En hvernig kviknaði hugmyndin að tónleikunum? „Hugmyndin
er nokkuð gömul. Ég var á ferð
um Þýskaland fyrir um það bil
15 árum og sá auglýsta kvennatónleika og fannst það athyglisvert. Mig langaði að setja upp
sams konar tónleika á Íslandi og
hef eiginlega gengið með þetta
í maganum síðan. Ég var búin
að tala um þessa hugmynd við
Eydísi Franzdóttur óbóleikara
og loks sóttum við um styrk í
Menningarsjóð kvenna, fengum
hann og ákváðum að kýla á þetta.
Okkur fannst það líka tímabært
núna því að Jórunn Viðar varð
níræð í desember.“
Aðspurð hvort það væri búið að
vinna lengi að verkefninu sagði
Elín þetta hafa verið þónokkra
vinnu, en að ferlið hafi verið
stutt þar sem þær fengu styrkinn

ekki fyrr en í lok janúar. Mesta
vinnan núna mæðir þó á hljóðfæraleikurunum við æfingar.
Elín telur að staða íslenskra
kventónskálda sé nokkurn veginn jafnfætis við stöðu karlmanna í faginu. „En til að sinna
list þarf maður að vera tilbúinn
að fórna miklum tíma og konur
virðast oft gefa sér minni tíma.
Núorðið eru nokkuð margar
konur sem eru tónskáld og alltaf
fleiri að útskrifast í faginu. Ég
var einmitt í gær að kynna mér
að um helmingur þeirra sem eru
að læra tónsmíði í Listaháskólanum eru konur.“ Þegar Elín var
sjálf að byrja að læra fyrir svona
20 árum þá þótti það merkilegt
að kona væri að læra. „Þá var
um það bil ein kona á ári að læra
tónsmíðar og í sumum árgöngum
voru engar.“

Hluti af flytjendum var gripinn í
pásu við æfingar
Sinfóníunnar en
mörg þeirra leika
með henni.

Möttulssaga kynnt
Af starfsbræðrum sínum hefur
Jón Ásgeirsson skáld notið þeirrar gæfu að koma tveimur fullunnum óperum á svið: Þrymskviðu
(1974) og Galdra-Lofti (1996).
Hann hefur um árabil unnið að
frágangi á óperu sem byggir á
Möttulssögu. Sagan sú er ein
fimm þýðinga sem unnar voru á
miðöldum á Íslandi. Texti Möttulssögu er ýmist frumsaminn af
Jóni, eða unninn upp úr fornum
kvæðum, fornaldasögum Norðurlanda, Möttulssögu, þjóðkvæðum
og ljóðum eftir Grím Thomsen
og fleiri. Sögusviðið er höll Ólafs
Tryggvasonar.

Í tengslum við áttræðisafmæli
Jóns hefur íslenskt tónlistarfólk
staðið fyrir ýmsum dagskrám.
Í dag kl. 15 efnir Söngskólinn í
Reykjavík til kynningar á verkinu eins og það er nú statt í
vinnslu tónskáldsins. Kynningin
fer fram í Snorrabúð, tónleikasal Söngskólans í Reykjavík. Einsöngshlutverkin syngja sautján
söngvarar Óperudeildar Söngskólans í Reykjavík og er Garðar
Thór Cortes gestasöngvari í hlutverki kolbítsins Gunnars steinhöggvanda og Óperukórinn í
Reykjavík er í kórhlutverkinu.
Aðgangur er ókeypis .

Jón Ásgeirsson
er að ljúka við
sína þriðju óperu
sem verður kynnt
í dag kl. 15 í sal
Söngskólans við
Snorrabraut.
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Síðueldar
í kvikmynd
Mikil uppbygging hefur átt sér stað í smærri söfnum víða um land og ör þróun
á sér stað í vinnslu myndræns efnis í ranni safna víða innlendum og erlendum
mönnum til skemmtunar og fræðslu. Í sumar geta gestir á Klaustri séð Skaftárelda í kvikmynd.
KVIKMYNDIR PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Í

vikunni var frumsýnd ný
íslensk kvikmynd – stórslysamynd væri hægt að
kalla hana. Þótt myndin
taki aðeins fimmtán mínútur þá fjallar hún um löngu liðna
tíð en jafnframt hroðalegustu
óáran sem fallið hefur yfir landið
– móðuharðindin – sem voru ekki
af mannavöldum.
Myndin er gerð af margmiðlunarfyrirtækinu Gagarín fyrir
Skaftárelda ehf. en forgöngumaður þess félagsskapar er Jón Helgason, fyrum ráðherra og bóndi á
Seglbúðum. Myndin var frumsýnd
í Öskju, Náttúrufræðihúsi Háskóla
Íslands.
Skaftáreldar eru mestu náttúruhamfarir sem dunið hafa á Íslendingum frá upphafi landnámsbyggðar og hafa engar náttúruhamfarir
verið jafn áhrifamiklar í sögu liðinna alda, ekki aðeins fyrir Íslendinga heldur íbúa landa víðar á
jarðarkringlunni. Um fimmtungur landsmanna lést og urðu áhrif
umbrotanna mjög mikil með öskufalli og gróðureitrun bæði í Evrópu
og víðar sem leiddi til uppskerubrests og hungursneyðar sem leiddi
aftur til þjóðfélagsóróa víða. Alls
er talið að um ein milljón manna
hafi látist af völdum þeirra í heiminum. Þannig eru leiddar sterkar
líkur á að harðæri í Frakklandi í
kjölfar Skaftárelda hafi hrint af
stað frönsku stjórnarbyltingunni
og um leið leyst úr læðingi þjóðfélagsbreytingar í Evrópu sem
hrundu aðals- og einveldisstjórnum
víða um álfuna.

Fimmtungur þjóðarinnar fórst í kjölfar eldanna og réði þar mestu lofteitrun, enda
tíminn kenndur við móðuna, sem lagðist yfir allt. Helmingur af búfénaði féll.

Umbrotin stóðu árin 1783-1784
og var þá eldur í Lakagígum og
Grímsvötnum og gáfu eldsumbrotin frá sér 14 rúmkílómetra af basaltkviku og eitraða gufustróka sem
drápu yfir helming búsmala landsmanna. Eldgosið hófst 8. júní 1783
þegar 130 gígaröð opnaðist. Lauk
eldsumbrotum hinn 8. febrúar árið
eftir.
Talið er að 120 milljón tonn af
sulfur dioxide hafi farið í loftið
sem gerbreytti lofti yfir löndunum. Háþrýstisvæði yfir landinu
veitti eiturstróknum til Evrópu.
Sumarið 1783 var það heitasta í
manna minnum. Eiturskýið fór
hratt yfir. Þess varð fyrst vart í
Bergen, menn greindu það í Prag
17 júní, í Berlín deginum eftir, í
París hinn 20. og í Lundúnum hinn
23. Svo þykk var þokan að bátar

voru í höfn og sólinni lýstu samtímamenn sem blóðlitaðri. Talið er
að dauðsföll vegna eitrunar í Bretlandi hafi skipt tugum þúsunda.
Veturinn varð óvenjuharður með
löngum samfelldum frosthörkum. Næstu ár voru harðindatími
um alla álfuna með afbrigðafullu
veðri, bæði vetur og sumur.
Vestur í Ameríku var veturinn
1874 óvenju harður: hefur kuldi
ekki mælst jafn mikill. Svo harður að Mississippifljót fraus við ósa
sína í New Orleans og Mexíkó-flóa
lagði. Talið er að monsún-kerfi Afríku hafi riðlast og hungursneyð í
Japan megi rekja til Skaftárelda.
Umbrotin er jarðfræðilegt undur
og heimildir sr. Jóns Steingrímssonar eldklerks um gosið í ævisögu
hans og skýrslum um umbrotin
alveg einstakar. Það var einn
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Staða hópleitar að krabbameini

ÁVARP HEILBRIGÐISRÁÐHERRA:

Heilbrigðir lífshættir
hafa jákvæð áhrif
Mikið hefur áunnist í krabbameinsvörnum á þeim
tæpu 60 árum sem Krabbameinsfélag Íslands
hefur verið starfrækt. Ljóst er að félagið hefur lagt
lóð sitt á vogarskálarnar með ötulli vinnu að forvörnum, rannsóknum og greiningu krabbameina
til að ná þeim árangri sem við búum við í dag.
Krabbameinsfélagið hefur beitt sér fyrir fjölda
átaksverkefna og af umfjöllun mætti draga þá
ályktun að krabbamein væri algengara hjá íslenskum konum en körlum. Þessu er öfugt farið. KarlÖgmundur Jónasson
menn greinast oftar með krabbamein en konur en
heilbrigðisráðherra.
það hafa ekki verið til hentugar skimunaraðferðir
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
og því ekki verið hægt að bjóða upp á hópleit hjá
körlum. Forvarnarstarfið hefur því í meira mæli
beinst að konum þar til nýlega að breyting hefur orðið þar á.

Engin skipulögð allsherjarhópleit hefur verið á Íslandi
að krabbameini hjá körlum
en lengi hefur verið leitað
að krabbameini í leghálsi og
brjóstum kvenna.
Undirbúningur að leit að ristilkrabbameini, bæði hjá körlum og
konum, hefur staðið yfir í nokkur ár hérlendis, þar sem meðal
annars hefur verið lagt mat á
gildi slíkrar hópleitar, en engar
ákvarðanir liggja þó fyrir um
hvort eða hvenær af þeim geti
orðið.

FORVARNIR
Sem heilbrigðisráðherra fagna ég átaki Krabbameinsfélagsins, enda
brýnt að vekja karla til umhugsunar um hvernig þeir geta sjálfir minnkað
hættuna á að fá krabbamein.
Horfur þeirra sem greinast með krabbamein hér á landi eru almennt
góðar og er heilbrigðisþjónusta okkar vel í stakk búin til að takast á
við þennan sjúkdóm. Þrátt fyrir þetta skiptir miklu að reyna að koma
í veg fyrir krabbamein með ýmiss konar forvörnum. Sýnt hefur verið
fram á að heilsusamlegur lífsstíll, góð heilsa og hollt mataræði hafa
mikið forvarnargildi en aðrir þættir spila einnig inn í, s.s. erfðir og
umhverfisáhrif.
Að auki er oft talað um krabbamein sem sjúkdóm efri áranna. Íslendingar verða allra þjóða elstir og því eðlilegt að krabbamein sé algengt
dánarmein hér en krabbameinsvarnir geta komið í veg fyrir ótímabæran
dauða af völdum krabbameina.
Rannsóknir sýna að auk reykinga, sem við vitum að auka hve mest líkur
á krabbameinum, þá á óhollusta í mat, ofþyngd og hreyfingarleysi að einhverju leyti þátt í um 30 prósent allra tilfella krabbameina í vestrænum
ríkjum heims. Mikilvægi þess að reykja ekki, borða hollan mat, halda
réttri líkamsþyngd og hreyfa sig verður seint brýnt um of fyrir fólki.

JÁKVÆTT GILDI HÓPLEITAR VEGNA
RISTILKRABBAMEINS
Tíðni ristilkrabbameins fer vaxandi og margar rannsóknir sýna
fram á jákvætt gildi skipulegrar
hópleitar og hafa ýmsir sérfræðingar og áhugamenn sem starfa
á þessu sviði leitað til Krabbameinsfélags Íslands með samstarf í huga.
Hópleit kostar hins vegar talsverða fjármuni og er óljóst í
augnablikinu hvort vilji er fyrir
því af hálfu stjórnvalda að fara af
stað með slíka starfsemi við þær
erfiðu fjárhagslegu aðstæður sem
við búum nú við.
Við hópleit að krabbameini í
ristli væri leitað að blóði í hægðum og þeir sem greindust með
blóð í hægðum færu síðan í ristilspeglun, til frekari greiningar
og meðferðar.

HEILBRIGÐIR LÍFSHÆTTIR
Heilbrigður lífsstíll, næg hreyfing og jafnvægi og hóf í matarvenjum er
lykillinn að bættri heilsu og vellíðan og fyrirbyggjandi gagnvart sjúkdómum hvort sem um ræðir krabbamein, hjarta- og æðasjúkdóma eða áunna
sykursýki svo fátt eitt sé nefnt.
Kæru landsmenn. Ég hvet ykkur til að styðja við átakið sem nú er í
gangi og hugleiða hvernig þið getið sjálf nýtt ykkur það, eða stutt þá sem
í kringum ykkur eru til að nýta sér þá vitneskju og úrræði sem við í dag
búum yfir.
Ögmundur Jónasson

ALLSHERJARHÓPLEIT EKKI RAUNHÆF
ENN SEM KOMIÐ ER
Tvær aðrar tegundir krabbameina eru gjarnan einnig nefndar
þegar hópleitir berast í tal. Annars vegar krabbamein í blöðruhálskirtli og hins vegar í lungum.
Rannsóknir eru þó enn of misvísandi um gildi slíkra hópleita og

Algeng krabbamein

Flautað til leiks!

Árlega greinast 655 karlmenn
með krabbamein á Íslandi. Flestir með krabbamein í blöðruhálskirtli, eða 197, þvínæst 66 með
lungnakrabbamein, 54 með ristilkrabbamein, 49 með krabbamein í
þvagvegum og blöðru, og 22 með
magakrabbamein. Að sögn Höllu
Skúladóttur, yfirlæknis í lyflækningum krabbameina á Landspítalanum, eiga þessar tegundir krabbameins flestar sameiginlegt að þær má greina tímanlega
og fyrirbyggja að miklu leyti með
réttum aðferðum.
„Íslendingar hafa tileinkað sér
vestræna lífshætti sem hvetja til
kyrrsetu og neyslu á óhollustu,
sem stuðlar að þyngdaraukningu og offitu.
Ekki nóg með að það
auki líkur á krabbameini og dragi úr
batahorfum þeirra
sem greinast, heldur aukast líkur á
æða- og hjartasjúkdómu m.“ H a l l a
seg i r að þv í
verði karlar að

Krabbameinsfélag Íslands stendur nú í annað sinn fyrir átakinu
Karlmenn og krabbamein og er
athyglinni að þessu sinni beint
að fyrirbyggjandi þáttum tengdum lífsstíl, heilsu og mataræði
en rannsóknir sýna að hægt er
að koma í veg fyrir þriðja hvert
krabbameinstilfelli með heilbrigðu líferni.
Hættan á krabbameini eykst
eftir fertugt hjá körlum og því
fór vel á því að gamlar landsliðskempur í knattspyrnu skyldu
hefja átakið formlega 1. mars síðastliðinn með því að skora á ungu
mennina í A- og B-liði karlalandsliðsins í innanhússfótbolta.
„Við vildum leggja okkar af
mörkum við að vekja athygli á
þessum góða málstað,“ segir
Pétur Ormslev, fyrrverandi landsliðsmaður, sem dæmdi leikinn en
hann hefur sjálfur háð baráttu
við krabbamein. „Hreyfing og
hollt mataræði getur skipt sköpum, ekki bara hvað krabbamein
varðar heldur einnig almenna
heilsu og vellíðan, og því vildum
við nota þetta tækifæri til að sýna
ungu mönnunum hvað við gömlu
karlarnir gætum!“
Það vantaði ekki tilþrifin í
Vodafone-höllinni að Hlíðarenda
en leikar fóru þannig að ungu
mennirnir höfðu sigur með þrem

halda sér í kjörþyngd með því að
hreyfa sig og huga að mataræðinu.
„Rannsóknir sýna að með daglegri
neyslu um 500 gramma af ávöxtum og grænmetis má jafnvel helminga líkur á að krabbamein myndist.“ Hún minnist á reykingar í því
samhengi. „Íslenskir karlmenn
hafa verið duglegir að hætta, nú
reykja um 18 prósent fullorðinna
karla, en þegar mest lét reyktu
yfir 50 prósent að staðaldri. Ég
er oft spurð að því hvort sé ekki
of seint að hætta ef maður hefur
reykt fram að sextugu. Það er öðru
nær, líkur á lungnakrabbameini
nærri helmingast þó að hætt sé svo
seint, ef hætt er fyrir þrítugt eru
líkur á að fá lungnakrabbamein
hverfandi.
Því miður láta karla heilsutengd málefni sitja á hakanum. En karlar þurfa að læra
að bregðast við einkennum sínum, það getur skipt
sköpum.“
- rve
Halla segir reglulega
læknisskoðun mikilvæga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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„Margar rannsóknir sýna fram á jákvætt gildi hópleita og hafa ýmsir sérfræðingar og
áhugamenn sem starfa á þessu sviði leitað til Krabbameinsfélags Íslands með samstarf í huga,“ segir Sigríður Snæbjörnsdóttir, formaður Krabbameinsfélags Íslands.
MYND/ELLERT

því er erfitt að mæla með skipulegri hópleit á þessu stigi.
Hvað framtíðin ber í skauti
sér skal ósagt látið. Sífellt verður
til ný þekking sem getur breytt

áherslum í meðferð og greiningu
krabbameina, eins og annarra
sjúkdóma.
Sigríður Snæbjörnsdóttir
formaður Krabbameinsfélags Íslands

Hér eru samankomin liðin sem spiluðu í Vodafone-höllinni.

mörkum gegn einu, þó svo að
gömlu kempurnar legðu allt í leikinn og spiluðu berir að ofan með
þrílitt herrabindi átaksins!
40+
Bjarni Sigurðsson
Ólafur Jóhannesson
Arnór Guðjohnsen
Ólafur Þórðarson
Þorgrímur Þráinsson
Arnar Gunnlaugsson
Rúnar Kristinsson
Pétur Pétursson
Dómari: Pétur Ormslev

MYND/ÞÖK

Krabbameinsfélagið færir Pétri
Ormslev og leikmönnum beggja
liða bestu þakkir fyrir aðstoðina
en liðin skipuðu:
A+B landslið
Daði Lárusson
Davíð Þór Viðarsson
Bjarni Ólafur Eiríksson
Gunnar Már Guðmundsson
Heiðar Geir Júlíusson
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
Haukur Ingi Guðnason
Tryggvi Guðmundsson
Hjálmar Þórarinsson
Guðmundur Kristjánsson
Helgi Sigurðsson
Þórður Ingason

Hollustuveisla!
Heilbrigður lífsstíll og hollt mataræði er grundvöllur
góðrar heilsu og hreysti.
Í bókunum Eldað í dagsins önn, Af bestu lyst 1 og Af bestu lyst 3
má ﬁnna mikinn fjölda uppskrifta að hollum og ljúffengum réttum
fyrir fjölskylduna.
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Uppskriftirnar eru samdar samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar og allar bækurnar geyma ítarlegar upplýsingar
um næringargildi og hitaeiningar í hverjum rétti.

Ómissandi bækur fyrir alla sem vilja gera vel við sig
og sína og bera á borð hollan og gómsætan mat.
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Ekki alltaf dauðadómur
Rannsóknir sýna að koma má í
veg fyrir þriðjung allra krabbameina með hollum lífsháttum.

Páll Gíslason ásamt konu sinni, Arnfríði Gísladóttur, að loknu vel lukkuðu Reykjavíkurmaraþoni.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Hélt upp á fimm ár án
krabba með maraþoni
ákvað að halda upp á að fimm ár
væru liðin frá greiningu með því
að hlaupa maraþon bæði í New
York og Kaupmannahöfn. En oft er
miðað við að fólk teljist úr áhættu
eftir fimm ár.
Páll hefur ekki slegið slöku við;
á síðasta ári hljóp hann fimm erfið
hlaup og í ár verða þau tvö eða þrjú,
en meðal annars er stefnan sett á
Laugaveginn í júní.
En hefur hann breytt einhverju
öðru í lífi sínu? „Ja, ég hugsa aðeins meira um hvað ég læt ofan í
mig. Svo tek ég ekki lyf nema tilneyddur eftir þetta.“
Páll fer í reglulegt eftirlit en svo
virðist sem læknarnir hafi náð öllu
krabbameininu í fyrstu atrennu.
„Þegar maður fær krabbamein
er best að það greinist snemma
og að hægt sé að skera það allt í
burtu. Það var mitt lán að hægt
var að taka nýrað og krabbameinið í heilu lagi,“ segir hann og
áréttir að fjölskyldan sé ótrúlega
mikilvæg þegar farið sé í gegnum
slíka reynslu. „Ég hefði ekki komist í gegnum þetta nema með hjálp
hennar.“
- sg
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Páll Gíslason verkfræðingur
greindist með illkynja nýrnakrabbamein árið 2002. Hann gekkst
undir skurðaðgerð þar sem annað
nýrað var fjarlægt og dvaldi í tíu
daga á spítala. „Ég gaf mér það
strax og ég var kominn heim að
sennilega yrði stór hluti af því að ná
fyrri þrótti að fara að hreyfa sig,“
segir Páll sem byrjaði að ganga
strax og hann gat. „Í fyrstu voru
það aðeins nokkur hundruð metrar en brátt var ég farinn að ganga í
kringum Seltjarnarnesið, þar sem
ég á heima, á hverjum degi,“ segir
Páll sem fór á rjúpnaveiðar aðeins
nokkrum vikum eftir að hann var
skorinn. „Svo fór ég á skíði aðeins
þremur mánuðum eftir greininguna við litla hrifningu læknisins,“
segir hann glettinn.
Páll hafði stundum verið að gutla
við að hlaupa áður en hann greindist og hljóp fyrsta sumarið eftir
uppskurðinn tíu kílómetra. „Það
var þó ekki fyrr en fjórum árum
síðar sem vinkona mín sló því fram
í hálfkæringi hvort við ættum
ekki að hlaupa saman í maraþoninu í New York,“ segir Páll sem þá

„Krabbamein er ógnvekjandi orð
í eyrum margra og enn loðir við
sjúkdómsgreininguna ótti við
dauðadóm, en batahorfur hafa
gjörbreyst til hins betra á undanförnum áratugum varðandi margar tegundir krabbameina. Alltaf
skiptir samt mestu að greina meinið nógu snemma,“ segir Guðrún
Agnarsdóttir, forstjóri Krabbameinsfélags Íslands, sem útskrifaðist úr læknadeild Háskóla
Íslands vorið 1968.
„Þá var hvítblæði í börnum nær
undantekningarlaust dauðadómur, en nú læknast langflest þeirra
og verða albata. Miklar framfarir hafa orðið bæði í greiningu og
meðferð krabbameina; þó er það
mismunandi eftir tegundum sjúkdóma.“
Guðrún segir batahorfur lungnakrabbameins einna verstar, en sú
tegund er ein þriggja algengustu
krabbameina sem greinast hjá íslenskum körlum. Hin eru blöðruhálskirtiskrabbamein, sem er
algengast, og krabbamein í ristli.
„Þetta er í annað sinn sem við
erum með átak vegna karla og
krabbameins, en í fyrra var áherslan á að þekkja einkenni sjúkdómsins. Það átak mældist með mestu
áhrifavirkni svipaðra átaka í Evrópu sem sýndi sig í aukinni aðsókn
karla til þvagfæralækna og í Ráðgjafarþjónustu okkar. Nú viljum
við vekja karla til umhugsunar um
hvernig koma má í veg fyrir eitt
af hverjum þremur krabbameinum með því að bæta eða temja sér
góðan lífsstíl, hollt mataræði og
reglubundna hreyfingu.“
Að sögn Guðrúnar er körlum
enn ekki boðið upp á reglulega
hópleit að blöðruhálskirtilskrabbameini, líkt og lengi hefur verið
gert vegna krabbameins í brjóstum og leghálsi kvenna. „Enn eru
ekki til nógu áreiðanlegar aðferðir
til að leita að því krabbameini, en
hægt væri að bjóða bæði körlum
og konum í ákveðnum aldurshópum upp á hópleit að ristilkrabbameini og slík skoðun getur skipt
miklu til að lækka bæði sjúkdóms-

Guðrún Agnarsdóttir er forstjóri Krabbameinsfélags Íslands. Hún segir batahorfur
krabbameinssjúkra hafa stórbatnað á liðnum áratugum. Hér er hún með bindi átaksins, sem sýnir einkennisliti þriggja algengustu krabbameina í körlum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og dánartíðni. Við vonumst til að
heilbrigðisyfirvöld setji slíka hópleit á laggirnar sem fyrst og viljum
gjarnan taka þátt í henni,“ segir
Guðrún. „En karlar þurfa að vera
vakandi, þekkja einkenni krabbameina almennt og leita til lækna ef
ástæða er til,“ bætir hún við.
Samkvæmt Krabbameinsskrá
er einn af hverjum þremur Íslendinga líklegur til að greinast með
krabbamein á lífsleiðinni.
„Tíðni krabbameina er að aukast hjá báðum kynjum og áframhaldandi aukningu er spáð. Meginástæðan er sú að ævilengd okkar
eykst, en krabbamein er fyrst og
fremst sjúkdómur efri áranna,“
segir Guðrún. Hún bætir við að

krabbamein sé að einhverju leyti
lífsstílssjúkdómur.
„Um miðja síðustu öld var
magakrabbamein mjög algengt
á Íslandi, en eftir að þjóðin
eignaðist ísskápa og hóf neyslu
ferskari fæðu í stað reykts og
saltaðs matar, hrapaði tíðni þess.
Og bara sú eina aðgerð að allir
myndu hætta að reykja og enginn
byrja, mundi valda straumhvörfum í heilsufari þjóðarinnar. Reykingar eru lífsstíll, en sama á við
um áfengi, sólböð, mataræði og
hreyfingu. Þannig er það ýmislegt sem við getum gert þótt enginn sé óhultur, en líkur á langlífi
og hreysti aukast til muna með
góðum lífsstíl.“
- þlg

Næsthæst tíðni meðal Íslendinga
Haukur Bergsteinsson
sprettur úr spori.

Metur betur útiveru
Haukur Bergsteinsson greindist
með blöðruhálskirtilskrabbamein
árið 2005. Hann var þá nýlega
byrjaður að skokka, 69 ára gamall.
„Ég tók þátt í sex vikna skokknámskeiði í vinnunni og hefði líklega
gefið skokkið upp á bátinn ef ég
hefði ekki greinst,“ segir Haukur sem ákvað að halda áfram að
hreyfa sig þrátt fyrir veikindin
og geislameðferð. „Maður fór að
meta það betur að geta verið úti að
hlaupa og naut þess betur,“ segir
Haukur.
Haukur byrjaði að stunda sjósund síðastliðið sumar og hefur í
vetur farið tvisvar í viku í sjóinn.
„Nú er opið þrisvar í viku og þá fer

ég líka þrisvar,“ segir hann glaðlega og stefnir á að þreyja Viðeyjarsund í sumar.
Haukur breytti einnig mataræði sínu eftir að hann greindist.
„Ég finn að ég er léttari á mér ef
ég borða meira grænmeti. Ég er
ekki hættur að borða kjöt en hef
minnkað það mikið,” segir Haukur
sem fór á Hvannadalshnúk þegar
hann var sjötugur og árið eftir á
Heklu. „Síðasta sumar ætlaði ég
á Fimmvörðuháls en það datt upp
fyrir, en ég stefni ótrauður á það í
sumar,“ segir Haukur sem tók blóðþrýstingslyf í mörg ár áður en hann
greindist en gat hætt á þeim eftir
að hann byrjaði að skokka.
- sg

„Við höfum ályktað svo að hérlendis ætti að bjóða upp á hópleit að
krabbameini í blöðruhálskirtli, en
læknum á Norðurlöndum þykir það
ekki ráðlagt þar sem aðferðin er
ekki nógu áreiðanleg. Bandarísku
læknasamtökin hafa í langan tíma
ráðlagt skimun fyrir PSA í blóði,
sem blöðruhálskirtill gefur frá sér
ef krabbamein er komið í hann, og
hefur tíðni nýgengis vestra lækkað
mikið á liðnum árum,“ segir Oddur
Benediktsson, prófessor í tölvunarfræði og formaður Krabbameinsfélagsins Framfarar, sem stofnað
var 2007 (sjá www.framfor.is).
Um mitt ár gefur Framför, í félagi við JPV, út bókina Cooking
with foods that fight cancer, þar
sem farið er vel í nýjustu athuganir á fæði sem heftir tilurð og viðgang krabbameins.
„Eftir að ég greindist sjálfur með sjúkdóminn fór ég að athuga hvað skrifað hefði verið um
orsakir hans. Fljótlega kom í ljós
að hæsta tíðni á heimsvísu er á

Prófessor Oddur Benediktsson stofnaði Krabbameinsfélagið Framför í félagi við aðra
sem greinst höfðu með sjúkdóminn veturinn 2007.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Norðurlöndunum; þar sem Íslendingar eru næstefstir í röðinni á eftir
Norðmönnum. Við höfum leitað
svara við ástæðum þessa, en engin
svör fást, utan hvað mjólkurneysla
ásamt fituneyslu er há í þessum
löndum, samanborið við Miðjarðarhafsþjóðir sem hafa helmingi lægri

tíðni, en þar er mataræði og lífsmáti allt annar. Í Kína er tíðnin
afar lítil, enda mjólkurneysla nær
engin, og meira framboð fæðutegunda sem hefta tilurð og viðgang
hormónabundinna kirtlakrabbameina, eins og blöðruhálskirtilsog brjóstakrabbameina.“
- þlg
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ALLTAF DÝR
Hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins er hægt að leita
svara við spurningum af ýmsu
tagi um krabbamein – bæði að
kostnaðarlausu og nafnlaust.
Hægt er að heimsækja Ráðgjafarþjónustuna í Skógarhlíð 8,
hringja eða senda tölvupóst eftir
hentisemi hvers og eins.
Gjaldlaus símaráðgjöf er í síma
800 4040 og netfang þjónustunnar er 8004040@krabb.is

MYND/ÞÖK

● GÓÐ RÁÐ ERU EKKI

Áhugasamir
drengir spjalla
við Steinar á
opnun átaksins
Karlmenn og
krabbamein í
Vodafone-höllinni síðastliðinn
sunnudag.

Gunnjóna Una Guðmundsdóttir er félagsráðgjafi hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins og aðstoðar fólk sem hefur verið greint með krabbamein, aðstandendur og vini.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gefur góða raun
Mörgum þeim sem veikjast af
krabbameini kemur á óvart að
hve mörgu er að huga. „Þetta er
ekki einfalt ferli og oft fallast fólki
hendur andspænis vandanum,“
segir Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, félagsráðgjafi hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins. Hún er önnur tveggja starfsmanna Ráðgjafarþjónustunnar
sem er þriggja ára tilraunaverkefni og hefur nú starfað í eitt og
hálft ár og gefið góða raun. Auk
þess eru sálfræðingur og iðjuþjálfi
sem taka að sér verkefni fyrir Ráðgjafarþjónustuna.
„Við erum upplýsingamiðstöð
og beinum fólki í farvegi þannig
að það fái einhver bjargráð og líði
betur,“ segir Gunnjóna Una og
heldur áfram: „Þegar fólk veikist
finnur það oft til einsemdar því
fólk þarf að tjá tilfinningar sínar
og það eru ekki allir sem vilja
leggja það á fjölskylduna að ræða
þessi mál sífellt. Fólk lætur sig
því oft hafa það og hummar vanlíðanina fram af sér. Svo versnar ástandið og kvíðinn eykst enda
óvissa með framtíðina og fjármálin,“ segir Gunnjóna Una sem gerir
mikið af því að hitta fólk og hjálpa
því gegnum kerfið. Til dæmis
hjálpar hún fólki að sækja um ýmislegt hjá Tryggingastofnun, hún
hringir í sjúkrasjóði og stéttarfélög og aðstoðar þá sem þurfa við
að sækja um örorkumat.

ÞJÓNUSTA SEM BOÐIÐ ER UPP Á

Viðtöl við fagfólk.
Þjónusta í gegnum síma og
tölvupóst.
Könnun á áunnum réttindum.
Stuðningur og fræðsla.
Stuðningshópar.
Námskeið, fræðsla og fyrirlestrar.
Heimilislegt húsnæði, sérhæft
bókasafn, aðgengi að tölvum,
prenturum og hressingu.
Um 1.250 manns að meðaltali
greinast með krabbamein á ári og
um helmingur heldur áfram í lyfjaog geislameðferð. Þó eru ekki allir
sem nýta sér Ráðgjafarþjónustuna.
„Það er oft erfitt að stíga fyrsta
skrefið, að hringja eða koma, en
hins vegar hefur orðið mikil aukning í aðsókn á þeim tíma sem stöðin hefur starfað og greinilega
mikil þörf fyrir hana,“ segir Gunnjóna Una og tekur fram að alger
trúnaður ríki milli þeirra sem
sæki þjónustuna og starfsmanna.
Þá er þjónustan öll ókeypis.
Sem dæmi um það sem boðið
er upp á má nefna námskeið í
hugrænni atferlismeðferð, sjálfstyrkingarnámskeið, djúpslökun og námskeið fyrir börn og
unglinga sem eru aðstandendur
krabbameinssjúklinga. Auk þess
eru starfandi ýmsir stuðningshópar þar sem fólk getur talað við
aðra í sömu sporum og það sjálft.
Þá er einnig hópur ekkla og ekkna
sem hittist einu sinni í mánuði til
að ræða málin sín á milli.
Þeir sem vilja hafa samband við
Ráðgjafarþjónustuna geta hringt í
síma 800 4040 eða sent tölvupóst á
8004040@krabb.is
- sg

Vegna einstakra gæða nýtur SOLARAY
sívaxandi virðingar og trausts um allan heim

Íslenskt grænmeti er
dyggur stuðningsaðili átaksin
ns
Karlmenn og krabbamein.

ÍSLENSKA / SIA.IS / SFG 45376 03/09

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins býður upp
á fjölþætta þjónustu fyrir
krabbameinssjúka og aðstandendur þeirra.

islenskt.is

Útsölustaðir:Heilsuhúsið,
Heilsuhúsið, Maður
Maður lifandi,
Lifandi, Yggdrasill,
Yggdrasill, Fjarðakaup,
Fjarðakaup
Útsölustaðir:
Lífsins
HagkaupSmáralind,
Smáralind,Lyfja,
Lyfja,
Lyfjaval,
Krónan
Lífsins lind
lind íí Hagkaup,
Hagkaup, Hagkaup
Lyfjaval,
Krónan,
og Blómaval.
Blómaval, Nóatún Hafnarfirði og Heilsuhornið Akureyri.
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Bindin styrkja starfið
Ýmsir aðilar hafa lagt átaksverkefninu Karlmenn og
krabbamein lið. Þar á meðal
verslanakeðjan Herragarðurinn sem selur sérstök þrílit
bindi til styrktar málefninu.

Guðjón Þór Mathiesen, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Pennans, með slaufuna
góðu sem Penninn selur nú öðru sinni fyrir Krabbameinsfélag Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vilja sýna samhug í verki
„Krabbamein er skelfilegur sjúkdómur, sama í hvaða mynd hann
birtist, og hefur mikil áhrif á fjölskylduna og raunar alla, burtséð
frá því hvar þeir eru staddir í þjóðfélagsstiganum, því hann snertir
flesta með einum eða öðrum hætti.
Því viljum við láta gott af okkur
leiða og taka samfélagslega ábyrgð
með því að leggja góðu málefni
lið,“ segir Guðjón Þór Mathiesen,
framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Pennans, sem annast nú í
annað sinn sölu á slaufum fyrir
Krabbameinsfélag Íslands til
fyrirtækja í landinu.
„Þetta er í annað sinn sem við
nýtum söluteymi okkar í að bjóða
slaufur Krabbameinsfélagsins til

sölu en allur ágóði rennur beint til
félagsins. Við seldum bleiku slaufuna í október sem mæltist mjög vel
fyrir og gekk einstaklega vel, en
fólk kann virkilega að meta þetta
framtak þar sem við gefum alla
okkar vinnu.“
Að sögn Guðjóns gengur salan
þannig fyrir sig að fyrirtækjaþjónustan heimsækir fyrirtæki og
býður slaufuna til sölu, en einnig
má hringja í pöntunarnúmer fyrirtækjaþjónustunnar 540 2050 og
fá hana senda.
„Viðtökurnar hafa verið góðar,
enda álslaufan virkilega stássleg og flott. Því geta karlar jafnt
sem konur borið hana með stolti og
þannig sýnt samhug í verki.“ -þlg

Aldrei selt tóbak
Bónus er einn af stuðningsaðilum átaksins Karlmenn og krabbamein en í verslunum Bónus má
kaupa miða til styrktar átakinu.
Þá hefur Bónus einnig þá sérstöðu
að hafa aldrei selt tóbak í verslunum sínum.
„Það voru stofnendur fyrirtækisins þeir Jóhannes og Jón Ásgeir
sem tóku þessa ákvörðun,“ segir
Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónuss, og telur að
þar hafi hollustu- og heilsufarssjónarmið ráðið miklu.
„Þetta var eitthvað sem Jóhannes var alveg harður á og vildi ekki
sjá inni í Bónus,“ segir Guðmundur
og bætir við að Bónus sé eini matvörumarkaðurinn sem ekki selji
tóbak. En hvað segja viðskiptavinirnir við því? „Ég held að þeir séu
almennt ánægðir með þetta framtak enda deyja margir af völdum reykinga á hverju ári,“ segir
Guðmundur.
Hann segir einnig frá því að
Bónus hafi haft í hyggju að selja
nikótíntyggjó á tímabili þar sem

„Þetta er alveg frábært málefni
og við hikuðum því ekki við að
leggja okkar af mörkum og með
okkar hætti þegar haft var samband,“ segir Hákon Hákonarson,
framkvæmdastjóri fyrirtækisins Fata og skóa, sem selur sérstök þrílit bindi frá Krabbameinsfélagi íslands í verslunum sínum,
Herragarðinum, Boss og Herralagernum. Bindin eru einkennandi fyrir átaksverkefnið Karlmenn og krabbamein sem er í
gangi um þessar mundir en allur
ágóði af sölu þeirra rennur óskiptur til verkefnisins.
„Hugsanlega velta einhverjir vöngum yfir því hvaða erindi
þetta átak eigi við okkur,“ segir
Hákon. „En auðvitað liggur beint
við að bindin séu seld í okkar
verslunum; bæði vegna þess að
þær eru með þekktustu og útbreiddustu herrafataverslunum
um land allt og svo er stór hluti
kúnnahópsins, sem er frá tvítugu
og upp í nírætt, miðaldra karlar,“
bendir hann á og bætir við: „Karlar á miðjum aldri og eldri eru í
stórum áhættuhópi.“
Sjálfur segist Hákon huga
vel að heilsunni með reglul e g r i h r e y fDagur Ingason, verslunarstjóri Herragarðsins í Smáraingu og hollu
lind, ásamt starfsmanni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
mataræði.
Hins vegar
hafi hann
regluheilsuna í lagi, hreyfa sig, borða
ekki verið
lega til
þokkalega hollt og gæta hófs á
alveg nógu
læknis.
sem flestum sviðum.“
duglegur að
„Það
Hvað bindunum viðvíkur bendfara í læknsegir sig
ir Hákon á að þau fari vel með
isskoðun en
sj á l f t a ð
ýmsum jakkafötum og skyrtum,
þ et t a át a k
þetta hefur
eins og meðfylgjandi myndir
allt áhrif og
Krabbameinssýna þar sem starfsmenn HerraBindin fara vel með ýmsum litum,
félags Íslands
það
á
auðvitað
garðsins í Smáralind víluðu ekki
svo sem bláu, hvítu og bleiku.
hafi svo sannarvið um ansi marga
fyrir sér að stilla sér upp með
lega hreyft við honum og vakið til
sjúkdóma, ekki bara krabbabindin fyrir ljósmyndara Fréttaumhugsunar um gildi þess að fara
mein. Mikilvægt er að vera með
- rve
blaðsins.

Vaknar í góðu skapi
Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónuss, telur engar líkur á því að
tóbak verði selt í verslunum fyrirtækisins í framtíðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

talið var að hægt væri að selja það
á lægra verði. „En við komumst að
því að við þyrftum lyfjaleyfi til að
flytja það inn,“ segir Guðmundur
og telur ákaflega litlar líkur á að
sígarettur verði til sölu í verslunum Bónus í framtíðinni.
- sg

● VISSIR ÞÚ AÐ:
■ Um 700 krabbamein greinast árlega hjá íslenskum
körlum.
■ Lungnakrabbamein er það krabbamein sem dregur
flesta íslenska karla til dauða.
■ Eistnakrabbamein er algengasta krabbameinið hjá
ungum körlum.
■ Árlega greinast sex karlar á aldrinum 15 til 39 ára með
eistnakrabbamein.
■ Einn af hverjum níu körlum á Íslandi fær krabbamein í
blöðruhálskirtil.
■ Talsverð aukning hefur orðið á ristilkrabbameini hjá
íslenskum körlum undanfarna áratugi.

„Þeir sem hafa verið í sundi eða öðrum íþróttum
eru betur í stakk búnir til að taka á einhverju
sem upp kemur,“ segir Jörgen Már Berndsen
sem fer alltaf í Laugardalslaug í hádeginu. „Ég
er búinn að vera hátt í fjörutíu ár í laugunum,“
segir Jörgen sem æfði einu sinni sund með sundfélaginu Ægi en lætur sér nægja að stinga sér í
heitu pottana í dag enda fleira þangað að sækja en
ylinn.
„Á svona stað myndast vinskapur manna sem
hittast alltaf á sama tíma í hádeginu,“ segir
Jörgen og útskýrir að flestir fari ávallt í sömu
pottana og stundum myndist rígur þeirra á milli.
Það sé þó yfirleitt í góðu og eftir sundferðina
gæði pottormar sér á heitri súpu á kaffistofunni í
sátt og samlyndi.
Sá hópur sem stundar heitu pottana gerir ýmislegt saman. Jörgen skipuleggur til að mynda árlegt þorrablót og hengir upp vatnsheldar auglýsingar um það í pottana. „Þetta er félagsskapur þar
sem allir hjálpa öllum,“ segir Jörgen sem reynir
alltaf að vakna í góðu skapi. „Það er helmingurinn
af því að fá mikið út úr lífinu.“
- sg

Jörgen mætir í laugarnar á hverjum degi og segir sundferðirnar og félagsskapinn gefa lífinu gildi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BRÚÐKAUPSSÝNINGIN Já verður haldin í Blómavali í
Skútuvogi um helgina. Dagskráin er fjölbreytt og um 20
fyrirtæki kynna vörur sínar og þjónustu. Kynnir er Elín
María Björnsdóttir.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Patti húsgögn

landsins mesta úrval af sófasettum

239.900-

kr.

,

verð áður 359.900

Sófasett 3+1+1
Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

U W A G A K IE R O W C Y
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Tel: 5670300

Máni Sær ætlar á árshátíð í kvöld en þarf líka að sinna náminu um helgina þar sem hann nemur fatatækni við Tækniskólann.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dansar og les fyrir próf
Flugþjónninn og klæðskeraneminn Máni Sær Viktorsson ætlar að vera duglegur um helgina en í kvöld
fer hann á árshátíð á vegum Atlanta og á morgun hyggst hann læra algebru.
„Fyrir nokkrum árum fórum við
til Barcelona á vegum starfsmannafélags Atlanta, STAMA,
en nú ætlum við að vera heima
og halda árshátíð í Haukaheimilinu Hafnarfirði,“ segir Máni Sær
Viktorsson, flugþjónn hjá Atlanta
og nemi í fatatækni, eða klæðskerasaumi eins og það kallast
líka, við Tækniskólann. „Á árshátíðinni verður happdrætti og
þar eru vinningar ekki af verri
endanum. Má þar nefna ferð til
Kuala Lumpur fyrir tvo, ferð til
Abu Dhabi fyrir tvo og ferð til
London. Þannig að það er mjög

spennandi,“ segir hann áhugasamur.
Máni Sær stundar nám í fatatækni við Tækniskólann þannig
að þótt stuð og skemmtun sé handan við hornið togar skynsemin
líka í hann um helgina. „Ég byrjaði í námi núna í janúar og er að
taka grunninn, sem mér finnst
frekar leiðinlegur, en ég hlakka
til að klára hann og fara að gera
það sem ég vil virkilega gera sem
er að framleiða það sem er í heilanum á mér og tengist það einkum herratísku. Þannig að ég þarf
að læra fyrir próf sem er í næstu

viku,“ segir Máni Sær einlægur en
hann hefur hug á að breyta ímynd
herratískunnar. „Margir karlmenn
eru hræddir við að ef þeir klæðist of tískulega þá séu þeir hommalegir. Mig langar að breyta þessari ímynd þannig að tískan tengist
ekkert kynhneigð heldur geti fólk
klæðst að vild.“
En þrátt fyrir skólaskyldur
hlakkar Máni Sær mikið til árshátíðarinnar og hefur skemmt sér vel
á þeim hingað til. „Þar er dans, fjör
og góður matur og vonandi vinn
ég eitthvað í happdrættinu,“ segir
hann og brosir. hrefna@frettabladid.is

SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF!
30% afsláttur af öllum Nettoline
innréttingum í 3 vikur
EINN
AF RAFTÆKJUM

Opið í dag frá
1100 – 1600

Nú er að hægt að
gera snilldarlega
ﬂott kaup!
OPIÐ ALLA LAUGARDAGA

í MARS 1100-1600

OPIÐ
.ÈOGÚTULM
-BVHBSEBHBLM

www.friform.is
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ASK.HI.IS er vefsvæði Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins. Þar er að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar um nám
erlendis, stúdentaskipti, styrki og tungumálanámskeið.
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Hópmynd af krökkum í sumarbúðum á vegum CISV samtakanna.

MYND/ÚR EINKASAFNIN

Ómetanleg upplifun
Samtökin CISV eru alþjóðleg samtök sem senda ungmenni í sumarbúðir um allan heim. Markmið samtakanna er að vinna gegn fordómum gagnvart menningu annarra þjóða og stuðla þannig að friði.
Hugmyndina að samtökunum átti
barnasálfræðingurinn Dr. Doris
Allen árið 1946 þegar heimurinn
var í sárum eftir seinni heimstyrjöldina. Dr. Allen fannst ekki rétt
að miða hugmyndir um friðaruppbyggingu eingöngu við fullorðna
heldur ætti að innræta umburðarlyndi gagnvart ólíkri menningu
þjóða strax á barnsaldri. Árið 1951
voru fyrstu sumarbúðir barna frá
mismunandi löndum haldnar.
„Við höfum starfað hátt í 30
ár á Íslandi og sent yfir eittþúsund einstaklinga í sumarbúðir til
útlanda,“ segir Ástbjörg Ýr Gunnarsdóttir en hún heldur utan um
sumarbúðirnar ásamt Eddu Halldórsdóttur, formanni samtakanna
á Íslandi.
„Við sendum hópa af ellefu ára
krökkum um allan heim. Einn
hópur samanstendur af tveimur
stelpum og tveimur strákum og
svo fararstjóra. Í ár erum við að
senda til meðal annars til Noregs,
Bandaríkjanna og Portúgal.“
Búðirnar standa í fjórar vikur
og í viðkomandi landi gistir hópurinn í skóla ásamt tólf öðrum
hópum frá mismunandi löndum.
Ásta útskýrir að á þessum aldri
séu krakkar móttækilegastir fyrir
utanaðkomandi áhrifum og því sé
þetta besti aldurinn til að koma í
veg fyrir fordóma.
„Þarna kynnast þau menningu
ólíkra þjóða sem er markmið samtakanna. Krakkarnir fara í leiki
og er meðal annars rætt við þau

Krakkarnir í hnútaleik þar sem reynir á samvinnu.

um stríð í heiminum. Hver þjóð
hefur svo kynningarkvöld á sinni
menningu. Krakkarnir héðan fara
til dæmis með nammi frá Íslandi,
setja upp skemmtiatriði og dreifa
bæklingum. Einnig fara hóparnir
í kynnisferðir um landið sem búðirnar eru í og gista inni á heimili
eina helgi, tvö og tvö saman frá
sitthvoru landinu,“ útskýrir Ásta.
Samtökin standa einnig fyrir
tveggja vikna skiptiprógrammi
fyrir unglinga á aldrinum 12 til
13 ára til Ítalíu. Krakkarnir fara
út í 10 manna hóp og er skipt niður

MYND/ÚR EINKASAFNI

á heimili. Dagskrá er fyrir allan
hópinn fyrri vikuna en þá koma
ítölsku unglingarnir til Íslands
og gista hjá vinum sínum í viku.
Ásta segir reynsluna sem krakkarnir öðlist í sumarbúðunum einstaka og vinatengslin sem myndast milli krakkanna eitthvað sem
þau búi að alla æfi. „Foreldrarnir fá allt annað barn heim en það
sem þau sendu út.“
Nánari upplýsingar er að finna
á www.cisv.org en einnig er hægt
að sækja um á tölvupósti til cisv@
cisv.is.
heida@frettabladid.is

Næstu námskeið
Grjóthleðslur 1 – náttúrugrjót

Íslenskt hönnunarferli

Smáskipanámskeið (12 m)

Námskeiðið er ætlað fyrir þá sem vinna við
eða hafa áhuga á grjóthleðslum úr náttúrugrjóti.

Vinnustofa með handverkshefðina sem
leiðarvísir að vistvænni hönnun.
Karl Aspelund fatahönnuður.

Smáskipanám kemur í stað þess sem áður var
nefnt 30rl réttindanám (pungapróf).

Tími: 25. - 27. mars.

Tími: 18. mars.

Námskeiðsgjald: 105.000 kr.

Námskeiðsgjald: 42.000 kr.

Námskeiðsgjald: 3.500 kr.

Tími: 15. apríl og í fjarnámi frá 4. apríl.

www.tskoli.is

KRAKKAHÖLLIN verður opnuð í Korputorgi í dag. Í Krakkahöllinni
getur öll fjölskyldan skemmt sér saman því hún er leikland fyrir bæði
börn og fullorðna.

Sunnudagar barnadagar
Á Borgarbókasafninu við Tryggvagötu er fjölbreytt barnastarf. Undanfarin fjögur ár hafa sunnudagarnir
verið tileinkaðir yngstu safngestunum og boðið er upp á litríka dagskrá fyrir krakkana.
„Fólk getur gengið að því sem vísu
að alla sunnudaga yfir vetrartímann klukkan þrjú, er boðið upp á
einhverja dagskrá fyrir börnin,“
segir Þorbjörg Karlsdóttir barnabókavörður á Borgarbókasafninu.
„Dagskráin liggur niðri yfir sumartímann og reyndar í desember
líka en þá er fólk svo upptekið við
annað.“
Dagskráin er fjölbreytt og
hafa meðal annars komið efnafræðinemar frá Háskóla Íslands
og skemmt krökkunum með því
að búa til fílatannkrem og fleira.
Annan daginn kom sirkusleikari
sem lék listir sínar fyrir krakkana og gaf þeim blöðrur og
einnig hefur verið
boðið upp á
föndur.
„Kristín
Arngrímsdóttir
listakona heldur utan um föndurstundirnar og
lætur krakkana til
dæmis búa til grímur
eða mála eða klippa út
dýr. Foreldrarnir verða
að vera með en það er
ekkert aldurstakmark,
tveggja ára börn geta
alveg málað og fleira þegar
foreldrarnir eru með til að
aðstoða. Við reynum alltaf að brydda upp á einhverju
nýju og vorum meðal annars
með spiladag síðustu helgi og

Kiðlingarnir nýbornu eru huðna og hafur.

Þorbjörg Karlsdóttir barnabókavörður segir alltaf eitthvað um að vera fyrir
krakkana á sunnudögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

stundum er boðið upp á
þrjúbíó.“
Á morgun klukkan þrjú mun Áslaug
Jónsdóttir rithöfundur lesa upp úr
bókum sínum en
hún hefur skrifað bækurnar um
litla skrímslið.
Nú fyrir jólin
kom út bókin
Skrímslapest
en Á slaug
mu n le s a

upp úr einhverri af skrímslabókunum á morgun. „Við viljum fá höfundana til að koma og lesa fyrir
krakkana. Þeir geta þá hitt sinn
höfund og jafnvel komið með bækurnar sínar að heiman og fengið
þær áritaðar. Höfundar eins og Sigrún Eldjárn og Herdís Egilsdóttir
hafa komið og lesið hjá okkur en
Áslaug er að koma í fyrsta skipti.“
Þorbjörg segir sunnudagana vel
sótta og aðsóknin hafi frekar aukist í vetur en hitt. Andrúmsloftið
er afslappað og skemmtilegt og
allir velkomnir. heida@frettabladid.is

AUKAHLUTIR
Coleman Utah 2007
Tilboðsverð 1.790.000

Geitburður er hafinn í Húsdýragarðinum og tilvalið að líta
þar við um helgina og skoða
ungviðið.
Huðnan Perla bar tveimur hvítum kiðlingum, hafri og huðnu,
árla morguns á fimmtudaginn
var. Perla er gráflekkótt á litinn en faðir kiðlinganna, sem
eru hvítir, heitir Brúsi og er

einnig hvítur á litinn. Perla sinnir móðurhlutverkinu vel en faðirinn virðist láta burðinn hafa lítil
áhrif á sig.
Tveir mánuðir eru í áætlaðan
burð hjá ánum en huðnurnar eru
flestar við það að bera. Líklegt
er talið að næst í röðinni verði
huðnan Ísbrá sem er einnig gráflekkótt á litinn og lestina reki þá
svartflekkóttu huðnurnar, Prýði,
Dís, Dáfríð og Snotra.
- eö

ÚTSALA!

NÚ FERÐAST
ALLIR INNANLANDS
Í SUMAR
20 0.0 0 0
AFSLÁTTUR

Nýbornir kiðlingar
í Húsdýragarðinum

10 0.0 0 0
AFSLÁTTUR

Á NOTUÐUM FERÐAVÖGNUM
10 0.0 0 0
AFSLÁTTUR

10 0.0 0 0
AFSLÁTTUR

AUKAHLUTIR
Palomino Yearling 2007
Tilboðsverð 1.590.000

AUKAHLUTIR
Viking 1706 Epic 2001
Tilboðsverð 590.000

AUKAHLUTIR
A - Liner 2007
Tilboðsverð 1.690.000

ÁÐUR 1.690.000

ÁÐUR 690.000

ÁÐUR 1.790.000

ÁÐUR 1.990.000

4 0.0 0 0
AFSLÁTTUR

20 0.0 0 0
AFSLÁTTUR

20 0.0 0 0
AFSLÁTTUR

AUKAHLUTIR

50.0 0 0
AFSLÁTTUR

AUKAHLUTIR
Sterckerman 410CP 2007
Tilboðsverð 1.360.000

Trigano Rubis 380 2006
Tilboðsverð 1.790.000

LMC Mün 510 MDK 2006

Tilboðsverð 2.590.000

AUKAHLUTIR
Knaus Sudwind 2004
Tilboðsverð 1.940.000

ÁÐUR 1.400.000

ÁÐUR 1.990.000

ÁÐUR 2.790.000

ÁÐUR 1.990.000

Nú er tækifærið að gera góð kaup á
notuðum ferðavagni.
Komdu í heitann sýningarsalinn og finndu
ferðavagninn fyrir ferðalagið innanlands í sumar.

Þetta er bara brot af úrvalinu,
SKOÐIÐ TILBOÐIN Á

WWW.VIKURVERK.IS

A,
FYRSTIR KOM
FYRSTIR FÁ

VERIÐ VELKOMIN
OPIÐ LAUGARDAG KL. 12-16
SUNNUDAG KL. 13-17.

VÍKURHVARFI 6

SÍMI 557 7720
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7. mars 2009 LAUGARDAGUR

Sálrænn
stuðningur
Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið

Sálrænn
Sálrænn stuðningur
stuðningur mánudaginn 16.
15. mars
október
kl. 17-21
kl. 17-21
í Hamraborg 11, 2 hæð.
Á námskeiðinu fræðast þátttakendur um gildi sálræns stuðnings
í aðstæðum sem geta valdið áföllum. Þátttakendur læra að gera
sér betur grein fyrir eðlilegum viðbrögðum fólks sem lendir í
sársaukafullum aðstæðum og hvernig þeir geti veitt stuðning
og umhyggju.
Viðfangsefni
meðal
annars:
Mismunandi
mismunandi
tegundir
áfalla,
Viðfangsefnieru
eru
meðal
annars:
Mismunandi
tegundir
áfalla;
áhrif
Áhrif alvarlegra
alvarlegraatvika
atvikaááeinstaklinginn,
einstaklinginn;sálræn
Sálrænskyndihjálp,
skyndihjálp;
Stuðningurvið
viðúrvinnslu
úrvinnslualvarlegs
alvarlegsatviks,
atviks;sorg
Sorgogogsorgarferli.
sorgarferli
stuðningur
Námskeiðsgjald: 5.000 kr. á mann.
Innifalið er þátttökuskírteini
þátttökuskírteini.og námskeiðsgögn.
Leiðbeinandi er Margrét Blöndal.
Frekari
upplýsingar fást
fást íí síma
síma 554
554 6626 eða
eða senda tölvupóst
Frekari upplýsingar
upplýsingar má fá
með því 6626
að hringja í síma 554 6626
áFrekari
kopavogur@redcross.is.
með
tölvupósti
á kopavogur@redcross.is.
eða
senda
tölvupóst
á kopavogur@redcross.is.

Efla glaðir
saman söng
Karlakórarnir Söngbræður og
Þrestir taka höndum saman og
halda tónleika í Saurbæjarkirkju
á Hvalfjarðarströnd í kvöld.
Karlakórinn Söngbræður og Karlakórinn Þrestir halda sameiginlega
tónleika í Saurbæjarkirkju á Hvalfjarðarströnd klukkan 20 í kvöld.
Ætlunin er að létta kreppuoki af
landsmönnum og lyfta huganum
með fallegum söng.
Efnisskráin er fjölbreytt. Kórarnir munu syngja sín lög hvor í
sínu lagi og síðan nokkur sameiginleg, þar á meðal hina fallegu
Þakkarbæn sem hljómar afar vel
í svo stórum kór. Aðgangur er
ókeypis.
Í tilefni tónleikanna var ort
eftirfarandi vísa:
Burtu hrinda basli og þröng
bráðvel sprækir flestir
Efla glaðir saman söng
Söngbræður og Þrestir

Menningarveisla á
Akureyri um helgina

- sg

Mikið er um að vera í menningarlífinu á Akureyri þessa
helgina. Þar má hlýða á tónlist,
skoða myndlist og fara í leikhús.

Skráningerertiltil
okt.
mars.
Skráning
13.13.
október.
Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11 www.redcross.is/kopavogur

Á laugardaginn opnar Inga Björk Harðardóttir sýninguna Réttir á Café Karólínu á
Akureyri.

opið virka daga kl. 10-16

Karlakórinn Þrestir stígur á svið ásamt
karlakórnum Söngbræðrum.

Um helgina er síðasta tækifæri til
að sjá sýningu Margrétar Jónsdóttur leirlistakonu í Listasafninu
á Akureyri en sýningin ber yfirskriftina Hvítir skuggar.
Í Gallerí BOX í Listagilinu er
einnig síðasta sýningarhelgi á
sýningunni „Kappar og ofurhetjur“. Þetta er fyrsta sýningin sem
Myndlistarfélagið skipuleggur í
Gallerí BOXi sem nú er í umsjá
félagsins eftir nokkrar endurbætur
og stækkun.
Á laugardaginn klukkan 15
opnar Inga Björk Harðardóttir

sýninguna „Réttir“ á Café Karólínu. Þetta er þriðja einkasýning
Ingu Bjarkar en hún hefur tekið
þátt í átta samsýningum. Hún
útskrifaðist árið 2008 frá Myndlistaskólanum á Akureyri en áður
hafði hún útskrifast sem gullsmiður og starfað um árabil. Sýningin
stendur til 3. apríl.
Síðasta sýning Leikfélags Akureyrar á verkinu „Falið fylgi“ eftir
Bjarna Jónsson er á laugardaginn en auk þess sýnir Leikfélagið
verkið „Fúlar á móti“ þar sem þær
stöllur Helga Braga, Edda Björgvins og Björk Jakobsdóttir fara á
kostum.
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
heldur tónleika í Samkomuhúsinu
á Akureyri á sunnudaginn klukkan
16.
- sg

GERRY WEBER
VORFATNAÐURINN
ER KOMINN

Arisona inniskór
Stærðir: 36 - 48 litur: svart
Verð: 10.350.-

Hringdu í síma

Profi-Birki vinnuskór
Vatnsheldir klossar úr
Alpro-foam með lausu fótlaga
innleggi. Henta vel í eldhús,
matvælaiðnað, þrif og margt
fleira. Stærðir: 39 - 47
litir: svart og hvítt
Verð: 10.790.-

ef blaðið berst ekki

SÍÐASTA VIKA LAGERSÖLU 70 % AFSLÁTTUR AF ÖLLU
HVERFISGÖTU 6 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 562 2862
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LAUGARDAGUR 7. mars 2009

Fjölskyldupartí í fjöllum
Það verður sannkölluð Alpastemning í Bláfjöllum í kvöld þegar Dr. Spock heldur þar útitónleika og
skíðafólki verður skemmt með tískusýningu, brettafjöri, kjötsúpu, kakói, þjóðsöngvum og blysför.
„Okkur langar til að brjóta upp
þetta þunga skap sem hrjáð hefur
Íslendinga síðan kreppan skall á,
um leið og við sjáum tækifæri til
að láta gott af okkur leiða,“ segir
Sigurður Páll Sigurðsson, kennari og myndlistarmaður, sem
ásamt Sunnefu Burgess lífskúnstner hefur skipulagt æðislegt fjölskyldugaman í Bláfjöllum frá
klukkan 17 til 22 í kvöld. Allur
ágóði af miðasölu skíðasvæðisins
mun renna óskiptur til Breiðra
brosa, sem eru samtök aðstandenda barna með skarð í vör.
„Við ákváðum strax að styrkja
börn í einhverri mynd og þegar
starfsmaður Bláfjalla benti okkur
á Breið bros, sem aldrei hafa hlotið slíkan styrk, vorum við viss um
að gera rétt með því að leyfa þeim
börnum að njóta góðs af.“
Sú nýlunda skapast í Bláfjöllum
þegar kvöldar að opið verður til
22, en alla jafna er skíðasvæðinu
lokað klukkan 17 um helgar. „Laugardagskvöld eru sparikvöld vikunnar því þá gefast tækifæri fyrir
fjölskyldur og vini að gera eitthvað
sérstakt saman. Skíðaferð sameinar útivist, hollustu, fjölskyldusport
og skemmtan og með því að hafa
skíðasvæðið lifandi með uppákomum að kvöldi til skapast eftirsóknarverð
stemning
sem margi r þek kja
úr Ölpunum, en

<A¡H>A:<6G

Sunnefa Burgess lífskúnstner og Sigurður Páll Sigurðsson, kennari og myndlistarmaður, eru hugmyndasmiðir að skemmtan kvöldsins í Bláfjöllum, en hvatinn að
fjörinu var að þjappa þjóðinni saman á glaðri stundu um leið og góðu málefni væri
lagt lið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

víst er að margir þurfa að neita
sér um árlega skíðaferð til útlanda
í ástandinu nú,“ segir Siggi Palli,
og víst verður margt til að gleðja
gesti Bláfjalla í
kvöld.
Á svæðinu
mun DJ Áki
Pain leika tónlist úr ýmsum
áttum við lyfturnar
og við lyftuhúsin verður selt kakó og piparkökur,
ásamt kjötsúpu og samlokum í
veitingaskála. Þá verður Brettafélagið með sýningu, Þorsteinn
Guðmundsson grínisti
kynnir tískusýningu frá
Meðal þess sem hægt er
að sjá í Bláfjöllum í kvöld er
sýning Brettafélagsins.

SÉRFERÐIR

Brimi, byrjendum býðst skíðakennsla og Ölgerðin gefur gestum
hressandi Mountain Dew.
„Rúsínan í pylsuendanum verða
útitónleikar Dr. Spock sem loka
dagskránni, en það er einsdæmi
að hljómsveit stígi á ísi lagt svið í
kolsvörtum kvöldfaðmi íslenskra
fjalla. Þá mun vafalaust valda
geðshræringu og þjóðerniskennd
þegar öll ljós verða slökkt klukkan 21 og 40 manna blysför fer
skíðandi niður brekkurnar undir
íslenskum þjóðlögum. Ef skyggnið verður gott mun bjarminn líka
sjást alla leið til Reykjavíkur.“
Boðið verður upp á fríar rútuferðir frá BSÍ klukkan 16.30 og
18.30 og til baka úr Bláfjöllum
klukkan 22. Landsmenn eru hvattir til að þjappa sér saman og taka
þátt í gleðinni. thordis@frettabladid.is
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Frítt inn fyrir
þá þjóðlegu
Þjóðbúningadagur verður haldinn í Þjóðminjasafni Íslands í
dag.
Gestir Þjóðminjasafnsins eru
hvattir til að mæta á þjóðbúningi
í dag til að sýna sig og sjá aðra.
Nýbúar eru sérstaklega boðnir velkomnir á þjóðbúningi síns heimalands og skemmtilegt að fjölbreytnin verði sem mest.
Athyglisvert getur verið fyrir
alla þá sem eru áhugasamir
um þjóðbúninga að koma og
sjá margbreytileika búninganna. Aðstaða verður
til myndatöku fyrir þá
sem vilja mynda fólk í
mismunandi þjóðbúningum.

Allir
sem
mæta
í safnið í
búni ngi fá
frítt inn.
- eö
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frá kl. 1100-1700
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Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið
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Gestir eru hvattir til að mæta í þjóðbúningi.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Polar 560, árg. 07. Glæsilegt koju hús
mjög vel útbúið. Uppl. í s. 861 2504.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Adria Adora 552UK

Mjög falleg Toyota Corolla 4dr. sedan,
5.gr. nýskráð 6.2005. Ekinn 66 þús.
km. Mjög vel með farin og nýkomin úr
ábyrgðarskoðun. Hagstætt verð 1.190
þús. Ekkert áhvílandi. Upplýsingar veitir
Pétur í síma 897 0047.

M. Benz ML 320 árg. ‘99 ek. 170þ.
Gott verð. Skoða skpiti á ód. smábíl.
S. 897 1889.

Til sölu nýtt pallhús á Izusu Dimax.
Verð 135 þ. Uppl. í s. 893 3386.

Árgerð 2007, kojuhús, 7 manna, heit
og kalt vatn, gólfhiti + gasmiðstöð,
stórt fortjald, skipti möguleg á pallhúsi.
Uppl. 699-8483

FORD F350 EXTENDED CAB 4X4
LARIaT. 03/05, ekinn 57 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 2.990.000.- með vsk.
Uppl. í síma 695 7000 og 696 6689.

MINI COOPER R50. Árg 2003, ekinn 73
þ.km, 5 gírar. Verð 1.890.þús. lán 1.660.
þús. 100% lánamöguleiki Rnr.127459
Volvo fl6 11 árg. ‘98 ek. 240 þús. S. 856
0060, Torfi.

Tilboð 1990 þús Möguleiki á allt að
100% láni DODGE DURANGO 5,7 Hemi
4WD LIMITED. Árgerð 2005, ekinn 49
þ.mílur , BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.990.000.

NISSAN PATROL ELEGANCE nýjar felgur
og 35“ dekk, 10/02, 80 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 2.890.000.- Uppl. í
síma 695 7000 og 696 6689.

Toyota Hiace 4X4 8 MANNA árg. 6/’04,
ek. 95þ.km 2500cc vél, Ný heilsársd.
Ný sk. Listav. 3m. Lán 1730þ. TILBOÐ
2.590þ. S. 847 9508.
Tilboð 399 þús Möguleiki á 100%
láni NISSAN TERRANO II. Árgerð 1998,
ekinn 170 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
590.000.

Milljón í afslátt!

M.BENZ G 400 CDI V8. Árg 2003,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 9,9 millj
TilboðsVerð 8.9. millj ýmis skipti athugandi Rnr.102102

BARA YFIRTAKA ÍSLENSKT LÁN.
1050000.- Afb. 30þ. Skoda Octavia
Turbo station. Ek. 89þ. Nýsk. Krókur,
s&v-dekk. S. 897 3281.

Subaru Legacy árg. ‘99 til sölu. V.
350.000 staðgreitt. Öll skipti skoðuð,
t.d. fjórhjól eða sjóþota. S. 864 1220.

Opel Astra árg. ‘01, ek. 159þ.km, Bskþ,
1200cc vél, Ný naglad., Listav. 700þ.
Lán 250þ. TILBOÐ 360þ. S. 847 9508.
Isuzu NPR65PL Pallbíll Toppbíll nýsk.
‘10 ek. 135þ. dísel mikið endurnýjaður.
V. 980þ. S. 847 6400.

SUBARU LEGACY LUX SEDAN leður lúga
krókur ny dekk . Árgerð 2006, ekinn
96 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.190.000.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

FORD F350 KING-RANCH 37“. Árgerð
2007, ekinn 97 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 4.990. þús 100% lánamöguleikar
Rnr.102001

Gott tækifæri, Renault Master 18
manna. Skráður 09.06.06. Ek. 28 þ.
Belti í öllum sætum. Ásett v. 4,2 millj.
Nýr um 7 millj. S. 899 3847.

Til sölu VW Caravelle Cyncro árg’98
ekinn 160000. Verðhugm 600 þús.
skipti á ódýrum fólksbíl koma til gr.
Upplýsingar í s 8639444

BMW 120 Diesel 11/05. Dökkgrár sanseraður, 4d., ssk., vetrar og sumard.
ek. 33þ.km. V. 3,3 millj. Áhv. 3.0 millj.
Glæsilegur bíll. Uppl. sími 895 8956.
Benz Kompressor 180c árg. 02. 2 eigendur. Ásett 2100þ. TILBOÐ 1650 stgr.
S. 695 4847.
VW TRANSPORTER DOUBLE CAB
SYNCRO árg. 8/’05. Diesel 6 manna
4x4 nýsk. ‘10 ek. 120þ. VSK númer.
Verð 1980 þús. + vsk. S. 847 6400.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

LAND ROVER DISCOVERY HSE. Árg.
1999, ek. 195þús.km, BENSÍN, Sskiptur.
Afsl. 900þús. Verð. 1.990þús. TILBOD.
1.090.000. Upplýs. 864-8866.

FRÁBÆRT VERÐ 2 bílar í boði, Toyota
Hilux 2.5 Diesel 03/2006 ek 75 þ.km
verð 2.450 ákv 2150 (eftir lokun 8648989)

M-Benz ML 350árg 2006 ek 54 þ.km
ssk, silvur, leður, 17“ álf ofl verð 5.9 ákv
5.0 mil (eftir lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Hyundai Sonata ‘97 ek. 24þ. 2.0 ssk. Sk.
V. 260þ. Uppl. í s. 896 3044.

Stórtilboð !

Hyundai H1 VSK númer árg. 9/’01 bensín nýsk. ‘10 ek. 155þ. Smá sjúskaður en
góður bíll tombóluverð 150þ. + vsk. S.
895 8873.

MZ570) Nissan NAVARA 4WD DOUBLE
CAB MT SE árg.09/06, ek.46þús, beinsk,
Álfelgur, Dráttarbeisli, Líknarbelgir,
Plasthús, Ásett verð 2990 þús.kr. ,
Tilboð 2500þús.kr staðgreit!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Pajero V6 bensin 7 manna árg. ‘93. Ný
skoðaður. V.180þ. Uppl. í s. 867 3022.
MINI COOPER. Árg. 2002, ek. 95þús.
km, BENSÍN, Ssk., afsl. milljón. Verð
2.200.000. TILBOÐ. 1.200þús. Upplýs.
896-9616

Frítt í bílastæðin í Rvk

SKODA OCTAVIA AMBIENTE NÝJA
ÚTLITIÐ. Árg. 2005, ek. 59þús.km,
BENSÍN, bsk., Verð. 1.590þús. Tilboð.
1.190þús. Upplýs. 896-9616.

Fjarstýrðir rafmagns- og bensínbílar í
miklu úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl
2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is

LÍTIÐ EKINN ! Til sölu Ford Fiesta
árg.2000 ek.53.þús.lítur vel út verð 380
þús uppl.6917822.
2008 F350 KING RANGE 49 e 6þ SÁ
FLOTTASTI Á LANDINU - M ÖLLU Skoða
skipti Verð 11,9 Uppl 8927858

Bílar til sölu

TOYOTA LAND CRUISER 80 VX. Árg 1993,
ekinn 196 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Ásett 1.590. þús TilboðsVerð 990. þús
Skipti möguleg. Rnr.150338

Peugeot 306 árg. ‘98 í toppstandi ek.
170þ. Verð 250þ. stgr. S. 662 6122.

Toyota Yaris t-sport árg 02 3 dyra ek
51 þús vetrard sk 11 verð 730þ. S.
868 2352

Toyota Prius Hybrid, árg.09/2006,ekin
36þ. Km. Keyrir á bensíni + rafmagni og
eyðir því litlu og fær frítt í bílastæðin í
RVK. Ásett verð 2,800 þús, Tilboð 2.100
þús. Uppl. 699-8483

Suzuki Vitara ‘93. Mikið breyttur á 37“
dekkjum. 2l .Turbo diesel. V. 400þ.
Uppl. í s. 698 9511.
Subaru Impreza WRX árg. ‘07. Fæst á
yfirtöku. Upplýsingar í s. 846 2919.

Cadillac Escalade árg.’07. Ek. 78 þús.
Km. Með öllum aukahlutum sem
Cadillac býður upp á. 2 dekkjagangar,vetrardekk á 20“ felgum og sumardekk á 24“ Verð 8.200 þús. Ath skipti á
ódýrara. Uppl. Í síma 699-8483.

V.W.Transporter 2007 m.talstöð/mælir/
s+v-dekk,Tilbúinn til aksturs á stöð.Eða
breyta í HÚSBÍLL-einkabill allt árið.uppl.
í síma 6994166

Dodge Dakota’95 Sk.til maí 2010.
ek.50þ. sj.sk. 6cyl. 180 hp. V.400þ.
uppl.893-2550

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

VATNAJÖKULSÞJÓÐ GARÐUR

Þjóðgarðsvörður á Kirkjubæjarklaustri
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.

• Umsjón með landvörslu og yﬁrstjórn landvarða.
• Að aðstoða svæðisráð við gerð tillögu að
verndaráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði.

• Að koma verndaráætlun þjóðgarðsins til

• 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:

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:

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

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem
nýtist í starﬁ. Framhaldsmenntun er kostur
• Mikil þekking á umhverﬁsmálum og náttúruvernd.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum

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.

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.

PORT hönnun

Önnur verkefni þjóðgarðsvarðar eru:
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Forsætisráðuneytið auglýsir
embætti aðstoðarseðlabankastjóra
Seðlabanka Íslands laust til umsóknar.

Forsætisráðuneytið auglýsir
embætti seðlabankastjóra Seðlabanka
Íslands laust til umsóknar.

Forsætisráðherra skipar aðstoðarseðlabankastjóra
Seðlabanka Íslands til fimm ára í senn, sbr. 1. mgr.
23. gr. laga um Seðlabanka Íslands. Við skipun í
embættið nú skal forsætisráðherra þó, sbr. 1. mgr.
ákvæðis III til bráðabirgða í lögum nr. 5/2009, skipa
aðstoðarseðlabankastjóra til fjögurra ára. Aðeins
er hægt að skipa sama mann aðstoðarseðlabankastjóra tvisvar sinnum. Aðstoðarseðlabankastjóri
skal fullnægja almennum starfsgengisskilyrðum
skv. 6. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Aðstoðarseðlabankastjóri er
staðgengill seðlabankastjóra.

Forsætisráðherra skipar seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands til fimm ára í senn, sbr. 1. mgr.
23. gr. laga nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands.
Aðeins er hægt að skipa sama mann seðlabankastjóra tvisvar sinnum. Seðlabankastjóri skal fullnægja almennum starfsgengisskilyrðum skv.
6. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins.
Seðlabankastjóri stýrir Seðlabanka Íslands og ber
ábyrgð á rekstri hans og fer með ákvörðunarvald
í öllum málefnum hans sem ekki eru falin öðrum
samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands.

Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi í
hagfræði eða tengdum greinum og búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi og
efnahags- og peningamálum. Gerð er krafa um
stjórnunarhæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum.
Við skipun í embættið mun forsætisráðherra,
skv. 2. mgr. 23. gr. laga um Seðlabanka Íslands,
skipa þriggja manna nefnd er hefur það hlutverk
að leggja mat á hæfni umsækjenda um stöðuna.
Verður einn nefndarmaður skipaður samkvæmt
tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins, einn
samkvæmt tilnefningu bankaráðs Seðlabanka
Íslands og einn án tilnefningar og er hann formaður nefndarinnar.

Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi í
hagfræði eða tengdum greinum og búa yfir
víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi
og efnahags- og peningamálum. Gerð er krafa um
stjórnunarhæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum.
Við skipun í embættið mun forsætisráðherra,
skv. 2. mgr. 23. gr. laga um Seðlabanka Íslands,
skipa þriggja manna nefnd er hefur það hlutverk
að leggja mat á hæfni umsækjenda um stöðuna.
Verður einn nefndarmaður skipaður samkvæmt
tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins, einn
samkvæmt tilnefningu bankaráðs Seðlabanka
Íslands og einn án tilnefningar og er hann formaður nefndarinnar.

Í umsókn um embættið skal greina frá nafni,
kennitölu og heimilisfangi umsækjanda auk þess
sem veita skal ítarlegar upplýsingar um menntun
viðkomandi, starfsferil og reynslu.
Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvörðun
bankaráðs Seðlabanka Íslands, sbr. b-lið 28. gr.
laga um Seðlabanka Íslands.
Umsóknarfrestur er til 31. mars 2009. Vinsamlega
sendið umsóknir og starfsferilskrár til forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg,
eða á netfang ráðuneytisins postur@for.stjr.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
stöðuna. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um skipun í embættið hefur verið tekin.

Í umsókn um embættið skal greina frá nafni,
kennitölu og heimilisfangi umsækjanda auk þess
sem veita skal ítarlegar upplýsingar um menntun
viðkomandi, starfsferil og reynslu.
Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvörðun
bankaráðs Seðlabanka Íslands, sbr. b-lið 28. gr.
laga um Seðlabanka Íslands.
Umsóknarfrestur er til 31. mars 2009. Vinsamlega
sendið umsóknir og starfsferilskrár til forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg,
eða á netfang ráðuneytisins postur@for.stjr.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
stöðuna. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um skipun í embættið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri
forsætisráðuneytisins.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri
forsætisráðuneytisins.

Í forsætisráðuneytinu, 5. mars 2009.

Í forsætisráðuneytinu, 5. mars 2009.

Sveitarfélagið Árborg framlengir
umsóknarfrest um starf hjá
Fjölskyldumiðstöð Árborgar
Fjölskyldumiðstöð Árborgar auglýsir eftir sérfræðingi á
sviði félagslegrar ráðgjafar í 100% starf. Verkefni sviðsins
er fyrst og fremst samkvæmt lögum um félagsþjónustu
sveitarfélaga nr. 40/1991 og barnaverndarlögum nr.
80/2002.
Starfssvið:
• Félagsleg ráðgjöf í einstaklings- og fjölskyldumálum
• Fjárhagsaðstoð
• Húsnæðismál
• Barnavernd
Menntun og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða háskólamenntun á
sviði félagsvísinda
• Reynsla á sviði félagsþjónustu æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæﬁleikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðila berist skriﬂega til Annýjar Ingimarsdóttur, verkefnisstjóra félagslegrar ráðgjafar, Fjölskyldumiðstöð Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss, eigi síðar en
23. mars 2009.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Anný Ingimarsdóttir,
verkefnisstjóri félagslegrar ráðgjafar, anny@arborg.is, eða
í síma 480-1900.
Fjölskyldumiðstöð Árborgar er eitt þriggja sviða í stjórnsýslu
Sveitarfélagsins Árborgar og veitir íbúum sveitarfélagsins þjónustu
á sviði félags-, fræðslu-, íþrótta-, forvarna- og menningarmála
með það að markmiði að eﬂa velferðarþjónustu sveitarfélagsins
og skapa fjölskylduvænt samfélag. Umsækjendum er bent á að
kynna sér heimasíðu sveitarfélagsins þar sem m.a. er að ﬁnna
stefnu sveitarfélagins í málaﬂokkum sem tengjast fjölskyldunni
með einum eða öðrum hætti.

=Vj\Zc"<gjeeZcZgaZ^VcY^^cc[ajic^c\h"!haj"d\bVg`Vh[ng^gi¨`^{
CdgjgacYjbbZ[ng^gi¨`^CdgZ\^!Hk _!9Vcbg`jd\;^ccaVcY^#
;ng^gi¨`^hZajgbg\b_\ Z``ikgjbZg`^]{jb\¨V[ad``^bZb^`aV
bVg`Vh]ajiYZ^aY{bVi"d\Ygn``_VgkgjbVg`V^#

C{cVg^jeeah^c\VgkZ^iV/

Nordic

6g^:nWZg\!Vg^5]V\kVc\jg#^h
g^gdgkVgVghdc!i]dg^g5]V\kVc\jg#^h

KgjbZg`_Vhi_g^¶[ng^gi¨`_VbVg`Vjg
=Vj\Zc"<gjeeZch`VgZ[i^gVg{VkgjbZg`_Vhi_gVi^ahiVg[VCdgZ\^#
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 HVaVd\bVg`VhhZic^c\{bVikgjb
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 Ì¨iaVcV\Zgd\Z[i^g[na\c^
 HVbh`^ei^k^W^g\_V
 BVg`VhgVcch`c^gd\\gZ^c^c\Vg

Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\
bZ&*#bVghc`#
Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{
lll#]V\kVc\jg#^h
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&RAMKVMDASTJØRARÈÉÈ,ANDSPÓTALA

(ULDAÈ'UNNLAUGSDØTTIRÈ
FORSTJØRIÈ,ANDSPÓTALA

u,ANDSPÓTALIÈ ERÈ HELSTAÈ SJÞKRAHÞSÈ LANDSINSÈ OGÈ
HÉSKØLASJÞKRAHÞSÈ¨ARÈSTARFARÈÚFLUGTÈFAGFØLKÈSEMÈ
HEFURÈ SØTTÈ MENNTUNÈ SÓNAÈ OGÈ REYNSLUÈ INNAN
LANDSÈ OGÈ UTANÈ 3AMSTILLTÈ ÉTAKÈ STARFSFØLKSÈ OGÈ
LANDSMANNAÈ HEFURÈ STYRKTÈ SPÓTALANNÈ ÓÈ ÉRANNAÈ
RÉSÈ ANNIGÈ AÈ HANNÈ STENSTÈ AÈ MÚRGUÈ LEYTIÈ
SAMANBURÈ VIÈ BESTUÈ SJÞKRAHÞSÈ ERLENDISÈ .ÞÈ
STENDURÈ,ANDSPÓTALIÈÉÈTÓMAMØTUMÈ4)LÈAÈVERAÈ
ENNÈBETRAÈHÉSKØLASJÞKRAHÞSÈSEMÈSTÚUGTÈEFLIRÈ

JØNUSTUÈ VIÈ SJÞKLINGA È KENNSLUÈ OGÈ VÓSINDA
STARFÈ ARFÈ HANNÈ AÈ GETAÈ TEKIÈ BREYTINGUMÈ
-ESTUÈMÉLIÈSKIPTIRÈAÈBTAÈINNRAÈSKIPULAGÈOGÈ
VERKFERLAÈENÈTILÈAÈNÉÈEIMÈMARKMIUMÈHEFUR
NâTTÈ SKIPURITÈ VERIÈ GERTÈ ÓÈ NÉINNIÈ SAMVINNUÈ
VIÈ STARFSMENNÈ (ELSTUÈ EINKENNIÈ SKIPURITS
INSÈ ERUÈ AUKIÈ VGIÈ JØNUSTUÈ VIÈ SJÞKLINGA È
STUTTARÈ BOLEIIRÈ OGÈ SKâRÈ ÉBYRGÈ 'ERTÈ ERÈ RÉÈ
FYRIRÈMEIRIÈDREIFINGUÈÉBYRGARÈOGÈÉHERSLAÈLÚGÈ

ÉÈ AÈ ÉBYRGÈ OGÈ VÚLDÈ FARIÈ SAMANÈ +LÓNÓSKÈ SVIÈ
VERAÈÈTALSINSÈOGÈEINNÈFRAMKVMDASTJØRIÈYFIRÈ
HVERJUÈ EIRRAÈ .âRRAÈ FRAMKVMDASTJØRAÈ BÓAÈ
KREFJANDIÈ OGÈ SPENNANDIÈ VERKEFNIÈ ENDAÈ EIGAÈ
STÚRFÈEIRRAÈAÈLEIAÈTILÈSKILVIRKRARÈJØNUSTUÈVIÈ
SJÞKLINGA È EFLINGARÈ KENNSLUÈ OGÈ VÓSINDASTARFSÈ
OGÈ BESTUÈ NâTINGARÈ FJÉRMAGNS È SJÞKLINGUMÈ OGÈ
ÚLLUMÈALMENNINGIÈTILÈHAGSBØTAh

%FTIRFARANDIÈSTÚRFÈERUÈLAUSÈTILÈUMSØKNAR
&RAMKVMDASTJØRIÈBRÉASVIS

&RAMKVMDASTJØRIÈGESVIS

"RÉASVIÈ ANNASTÈ JØNUSTUÈ VIÈ BRÉVEIKAÈ OGÈ SLASAAÈ -EGINVERKEFNIÈ SVISINSÈ ÉÈ NSTUNNIÈ VERURÈ
SAMEININGÈSLYSA ÈOGÈBRÉADEILDARÈÓÈ&OSSVOGIÈOGÈBRÉAMØTTÚKUÈVIÈ(RINGBRAUTÈ«NNURÈSTARFSEMIÈÉÈ
BRÉASVIIÈVERURÈNEYARMØTTAKA ÈÉFALLAHJÉLP ÈVIBRAGSÉTLUNÈVIÈHØPSLYSUMÈOGÈMISTÚÈUMÈSKIL
VIRKTÈFLIÈ£ÈSVIINUÈVERAÈUMÈÈSTARFSMENNÈOGÈÉTLUÈVELTAÈESSÈERÈUMÈ ÈMILLJARARÈKRØNA

'ESVIÈANNASTÈJØNUSTUÈVEGNAÈGERNNAÈVANDAMÉLAÈFULLORINNAÈOGÈHFINGARÈ¨JØNUSTANÈMUNÈFRASTÈ
ÓÈÈRÓKARIÈMLIÈÓÈDAG ÈOGÈGÚNGUDEILDIRÈOGÈVINNUÈVIÈBÞSETUÞRRIÈFYRIRÈFJÚLFATLAAÈOGÈLANGVEIKAÈGE
FATLAAÈ3ÉLFRINGARÈOGÈFÏLAGSRÉGJAFARÈTILHEYRAÈSVIINUÈENÈVEITAÈJØNUSTUÈÉÈÚRUMÈKLÓNÓSKUMÈSVIUMÈ
SPÓTALANSÈ£ÈSVIINUÈVERAÈUMÈÈSTARFSMENNÈOGÈÉTLUÈVELTAÈESSÈERÈUMÈ ÈMILLJARARÈKRØNA

&RAMKVMDASTJØRIÈKVENNA ÈOGÈBARNASVIS

&RAMKVMDASTJØRIÈLYmÈKNINGASVIS

£ÈKVENNA ÈOGÈBARNASVIIÈVERURÈVEITTÈJØNUSTAÈVEGNAÈKVENSJÞKDØMA ÈMEGÚNGUVANDAMÉLAÈOGÈF
INGA ÈNâBURA ÈOGÈBARNALKNINGAÈ"ARNA ÈOGÈUNGLINGAGEDEILDÈVERURÈEINNIGÈSTARFRKTÈÉÈSVIINUÈ!È
AUKIÈMUNÈSVIIÈJØNAÈLANGVEIKUMÈBÚRNUMÈMEÈREKSTRIÈ2JØURSINSÈ£ÈVÓÈVERAÈUMÈÈSTARFSMENNÈ
OGÈÉTLUÈVELTAÈESSÈERÈUMÈ ÈMILLJARARÈKRØNA

£È LYFLKNINGASVIIÈ VERURÈ VEITTÈ JØNUSTAÈ ÓÈ ÚLLUMÈ HELSTUÈ GREINUMÈ LYFLKNINGAÈ 3VIIÈ ERÈ UMFANGS
MIKIÈOGÈNRÈEINNIGÈTILÈJØNUSTUÈBLØ ÈOGÈKRABBAMEINSLKNINGAÈAUKÈÚLDRUNARLKNINGAÈOGÈENDUR
HFINGARÈ3JÞKRAJÉLFARARÈOGÈIJUJÉLFARÈTILHEYRAÈSVIINUÈENÈVEITAÈEINNIGÈJØNUSTUÈÉÈÚRUMÈKLÓNÓSKUMÈ
SVIUMÈSPÓTALANSÈ£ÈLYFLKNINGASVIIÈVERAÈUMÈÈSTARFSMENNÈOGÈÉTLUÈVELTAÈESSÈERÈUMÈ È
MILLJARARÈKRØNA

&RAMKVMDASTJØRIÈRANNSØKNARSVIS

&RAMKVMDASTJØRIÈSKURLKNINGASVIS

£ÈRANNSØKNARSVIIÈERUÈRANNSØKNARSTOFURÈÓÈBLØMEINAFRI ÈERFALKNISFRI ÈLITNINGARANNSØKNUM È
MEINAFRI ÈØNMISFRI ÈSâKLAFRIÈOGÈVEIRUFRIÈ«LLÈMYNDGREININGARJØNUSTAÈSPÓTALANSÈTILHEYRIRÈ
ESSUÈSVIIÈ¨ARÈVERAÈUMÈÈSTARFSMENNÈOGÈÉTLUÈVELTAÈESSÈERÈUMÈ ÈMILLJARARÈKRØNA

£ÈSKURLKNINGASVIIÈVERURÈVEITTÈJØNUSTAÈÓÈÚLLUMÈHELSTUÈGREINUMÈSKURLKNINGAÈÉÈLEGU ÈDAG ÈOGÈ
GÚNGUDEILDUMÈ«LLÈJØNUSTAÈERÈVARARÈSVFINGARÈOGÈGJÚRGSLUÈTILHEYRIRÈSVIINUÈAUKÈREKSTURSÈSKURSTOFAÈ
OGÈ"LØBANKANSÈ3VIIÈERÈUMFANGSMIKIÈENÈÉÈVÓÈVERAÈUMÈÈSTARFSMENNÈ£TLUÈVELTAÈESSÈERÈ
UMÈ ÈMILLJARARÈKRØNA

,YKILTÚLURÈUMÈ,ANDSPÓTALA
È&JÉRLÚGÈ5MÈÈMILLJARARÈ

»È3TARFSMENNÈERUÈUMÈÈ
»È%INSTAKLINGARÈSEMÈLEITAÈJØNUSTUÈÉÈÉRIÈERUÈUMÈ
»È+OMURÈÉÈDAG ÈOGÈGÚNGUDEILDIRÈERUÈUMÈ
»È+OMURÈÉÈSLYSA ÈOGÈBRÉAMØTTÚKURÈERUÈRÞMLEGAÈ
»È)NNLAGNIRÈERUÈUMÈ
»È3KURAGERIRÈERUÈUMÈ
»È&INGARÈERUÈUMÈ
»È.EMENDURÈÉÈÉRIÈERUÈUMÈ
»È6ÓSINDAGREINARÈÓÈALJØLEGUMÈTÓMARITUMÈÉÈÉRIÈERUÈUMÈ

-ENNTUNAR ÈOGÈHFNISKRÚFUR

£BYRG

»È(ÉSKØLAMENNTUNÈÉÈSVIIÈHEILBRIGISVÓSINDA
»È3TJØRNUNARREYNSLAÈÓÈHEILBRIGISJØNUSTU
»È,EITOGAHFILEIKAR
»È3AMSKIPTAHFNI

»È&RAMKVMDASTJØRARÈHEYRAÈBEINTÈUNDIRÈFORSTJØRAÈOGÈEIGAÈSTIÈÓÈ
FRAMKVMDASTJØRN
»È&JÉRHAGSLEGÈÉBYRG
»È£BYRGÈÉÈSTARFSMÚNNUM
»È&AGLEGÈÉBYRGÈMEÈEÓMÈTAKMÚRKUNUMÈSEMÈGREINIRÈÓÈLÚGUMÈ
UMÈHEILBRIGISJØNUSTUÈÈNRÈÈÈMARSÈ

!LMENNARÈKRÚFURÈTILÈSTJØRNENDA
»È6ERAÈLEITOGARÈVIÈFRAMKVMDÈÉÈSTEFNUÈSPÓTALANS
»È(ELGAÈSIGÈSâNÈOGÈMARKMIUMÈSPÓTALANSÈTILÈFRAMTÓAR
»È(FNIÈOGÈVILJIÈTILÈAÈLÓTAÈÉÈSTARFSEMIÈSPÓTALANSÈSEMÈEINAÈHEILD
»È6INNAÈKERFISBUNDIÈAÈRØUNÈOGÈEINFÚLDUNÈVERKFERLA
»È6INNAÈAÈSTÚUGUMÈUMBØTUMÈÓÈSTARFSEMIÈSPÓTALANS
»È3TYRKJAÈKENNSLU ÈOGÈVÓSINDASTARFÈÉÈSPÓTALANUM

&AGMENNSKAÈÈÈÈ*AFNRIÈÈÈÈ6IRINGÈÈÈÈ«RYGGIÈÈÈÈ¨EKKING

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
»È2ÉIÈERÈÓÈSTÚURNARÈFRÉÈÈMAÓÈ ÈTILÈÈÉRA
»È5MSØKNUMÈSKALÈSKILAÈÓÈTVÓRITIÈÓÈSÓASTAÈLAGIÈÈMARSÈÈÉÈ
SKRIFSTOFUÈFORSTJØRA È%IRÓKSGÚTUÈ ÈÈ2EYKJAVÓKÈ5MSKJENDURÈ
GETAÈSØTTÈUMÈFLEIRIÈENÈEITTÈSTARFÈ&RAMÈKOMIÈÓÈUMSØKNÈUMÈHVAAÈ
FRAMANGREINTÈSTARFÈEAÈSTÚRFÈERÈSØTT
»È5MSØKNÈFYLGIÈVOTTFESTARÈUPPLâSINGARÈUMÈNÉM ÈFYRRIÈSTÚRF ÈREYNSLUÈ
AFÈSTJØRNUNARSTÚRFUMÈOGÈKENNSLUÈOGÈVÓSINDAVINNUÈEFTIRÈVÓÈSEMÈ
VIÈÉ
»È6ITÚLÈVERAÈHÚFÈVIÈUMSKJENDURÈOGÈBYGGISTÈÉKVÚRUNÈUMÈ
RÉNINGUÈÓÈSTÚRFINÈÉÈEIMÈOGÈINNSENDUMÈGÚGNUM
»È.ÉNARIÈUPPLâSINGARÈUMÈSTÚRFINÈVEITIRÈ(ULDAÈ'UNNLAUGSDØTTIRÈ
FORSTJØRIÈÓÈSÓMAÈÈÈEAÈÓÈTÚLVUPØSTIÈ
HULDGUNN LANDSPITALIIS
»È£BYRGARSVIÈSTJØRNENDAÈOGÈFREKARIÈUPPLâSINGARÈUMÈSTÚRFINÈERUÈ
ÉÈVEFÈ,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS

3TARFSKJÚRÈBYGGJASTÈÉÈKJARASAMNINGUMÈOGÈLÚGUMÈUMÈSTARFSMENNÈRÓKISINSÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
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SJÓNFRÆÐINGUR
Hlutastarf á stór Reykjavíkursvæðinu
(30 - 60% vinnuhlutfall)

Umsókn sendist afgreiðslu 365
merkt “Sjónfræðingur-01”

Kaffíhús

Til sölu er góður rekstur kafﬁhúss í miðbæ Reykjavíkur. Um er að
ræða spennandi einingu sem hefur verið í höndum sömu eigenda
um árabil á sama stað. Töluvert er um fasta viðskiptavini og tryggur
leigusamningur til staðar um húsnæðið.
Um er að ræða frábært tækifæri fyrir dugmikla aðila til að taka við
góðum rekstri með auðveldum hætti.
Áhugasamir haﬁ samband með tölvupósti á brynja@debet.is

Matvælastofnun óskar eftir að ráða lögfræðing á stjórnsýslusvið stofnunarinnar. Um er að ræða fullt starf á aðalskrifstofu
Matvælastofnunar á Selfossi.

fyrir mánudag 16. mars

Vopnafjarðarskóli
auglýsir
Óskum eftir að ráða kranstjóra á Liebherr
200-280EC byggingakrana sem staðsettur
er á höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknum skal skila um heimasíðu ÍAV fyrir
14. mars n.k. merkt „kranastjóri“. Upplýsingar
veitir Stefán B. Guðjónsson í síma 660-8127.

Kennara vantar við Vopnafjarðarskóla næsta skólaár. Kennslugreinar
eru smíðar, myndmennt, tungumál,
náttúrufræði og almenn kennsla.
Í Vopnafjarðarskóla eru 85 nemendur og góð aðstaða fyrir nemendur
og starfsfólk. Grunnskólinn, tónskóli og bókasafn sveitarfélagsins
eru undir sama þaki og leikskólinn handan götunnar. Nemendur
grunnskólans sækja tónskólann úr kennslustundum og æskulýðs- og
íþróttastarf er í beinum tengslum við grunnskólastarﬁð.
Vopnafjörður er fallegt og vinalegt byggðarlag sem býður upp á fjölbreytta náttúru, fagra sveit og snyrtilega byggð, Góð almenn þjónustu
er í boði og staðurinn hefur verið lofaður fyrir gott veðurfar.

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

Lögfræðingur
á stjórnsýslusviði

Frekari upplýsingar eru veittar af skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra.
Skólastjóri, sími 470-3251, 861-4256
netfang: adalbjorn@vopnaskoli.is
Aðst.skólastjóri, sími 470-3252
netfang: sirra@vopnaskoli.is

Helstu verkefni:
• Úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna stofnunarinnar,
s.s. afgreiðsla stjórnsýsluerinda, umsagna og álitsgerða
• Ráðgjöf um lögfræðileg atriði á sviði stjórnsýsluréttar og
annarra réttarsviða sem tengjast starfsemi stofnunarinnar
• Framkvæmd og innleiðing löggjafar vegna EES-samningsins
• Vinna við framkvæmd og innleiðingu löggjafar á sviði
stofnunarinnar
• Þátttaka í nefndum og samskipti við innlendar og erlendar
stofnanir
• Leyﬁsveitingar
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking á EES-samningnum og framkvæmd hans æskileg
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Viktor S. Pálsson (viktor.
palsson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.
hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt
ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “lögfræðingur” eða með tölvupósti á mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2009. Öllum umsóknum verður
svarað. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra
starfsmanna. Upplýsingar um Matvælastofnun má nálgast á
vefsíðu stofnunarinnar, www.mast.is.
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.ORÈUR .OREGI ÖAR SEM BÒA  MANNS 3TRANDFERÈASKIP KOMA ÖANGAÈ
DAGLEGA ÖJËÈVEGUR TENGIST STAÈNUM OG ÚUGFERÈIR ERU UM -EHAMN ÚUGVÎLL
 STAÈNUM ER FYRIR HENDI ÎLL NAUÈSYNLEG ÖJËNUSTA SVO OG ÕMIS STARFSEMI OG
GËÈAR AÈST¾ÈUR TIL ÒTVISTAR ALLT ¹RIÈ UM KRING ¶EIR SEM BÒA ¹ &INNMÎRKU F¹
AFSL¹TT AF N¹MSL¹NUM L¾GRI SKATTA OG H¾RRI BARNAB¾TUR

2AFVEITUVIRKI %NERGIMONTÐR
.ORDKYN +RAFTLAG !, VILL R¹ÈA TVO RAFVEITUVIRKJA
3TARÙÈ
o 3MÅÈ REKSTUR OG VIÈHALD H¹SPENNU OG
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o %FTIRLIT MEÈ KERFUM OG BÒNAÈI
(¾FNISKRÎFUR
o 3VEINSBRÁF SKV ! EÈA ( ÚOKKI Å .OREGI EÈA SEM
RAFVEITUVIRKI H¹SPENNUVIRKI
o ®KUSKÅRTEINI SEM SAMSVARAR AMK " ÚOKKI Å .OREGI
o ¶ESSI ER KRAÙST AÈ UMS¾KJANDI GETI TJ¹È SIG ¹ NORSKU
EÈA DÎNSKU
0ERSËNULEGIR EIGINLEIKAR
o 3VEIGJANLEIKI
o ¶JËNUSTULUND
o BYRGÈ
o 'ETA TIL AÈ STARFA SJ¹LFST¾TT
6IÈ BJËÈUM UPP ¹
o GËÈA FRAMTÅÈARMÎGULEIKA
o SAMKEPPNISH¾FAR AÈST¾ÈUR
o GËÈ EFTIRLAUN OG TRYGGINGAR
o ¹HUGAVERÈ OG FJÎLBREYTT VERKEFNI VIÈ HLÕLEGAR
AÈST¾ÈUR
o AÈSTOÈ VIÈ ÒTVEGUN HÒSN¾ÈIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 0ER +½RE ,ANG½S
Å SÅMA      EÈA    
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL 
3KRIÚEGAR UMSËKNIR SENDIST TIL
.ORDKYN +RAFTLAG !,
3TRANDVEIEN 
.  +*°,,%&*/2$
.ORGE
.ETFANG PER NORDKYN KRAFTLAGNO
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Ókeypis

námskeið og
ráðgjöf

Áhugaverð og gagnleg
starfsemi í Rauðakrosshúsinu
Allir velkomnir í Rauðakrosshúsið

Rauðakrosshúsið er miðstöð fyrir alla landsmenn þar sem einstaklingar og
fjölskyldur geta leitað stuðnings við að takast á við breyttar aðstæður, fengið
ráðgjöf um margvísleg úrræði sem bjóðast í samfélaginu - eða nýtt krafta sína
öðrum til gagns. Öll þjónusta og viðburðir eru gestum að kostnaðarlausu.

Fagaðilar veita ráðgjöf

Í Rauðakrosshúsinu getur fólk sótt sér sálrænan stuðning hjá fagaðilum úr
áfallateymi Rauða krossins sér að kostnaðarlausu. Sérþjálfaðir sjálfboðaliðar
taka á móti fólki og aðstoða það við að finna úrræði við hæfi . Ýmsir aðrir
sérfræðingar veita ráðgjöf, m.a. frá samstarfsaðilum en þeir eru Fjármálastofa
heimilanna, Þjóðkirkjan og Öryrkjabandalag Íslands.

Félagsstarf og fræðsla

Rauðakrosshúsið er vettvangur fyrir ýmis konar félagsstarf og fræðslu (sjá
nánari dagskrá á heimasíðunni raudakrosshusid.is). Þar er aðstaða fyrir börn,
kaffihorn þar sem lesa má blöð og bækur, tölvuver, námskeið og ýmislegt fleira.
Gestir eru hvattir til að nýta sér aðstöðuna og félagsskap annarra til að halda
uppi lifandi starfi í Rauðakrosshúsinu. Dagleg starfsemi er í höndum sjálfboðaliða.

Námskeið vikuna 9. - 13. mars
Sálrænn stuðningur

Á námskeiðinu verður fjallað um áhrif alvarlegra atburða á andlega líðan fólks og
viðbrögð þess í kjölfar slíkra atburða. Bent verður á hvað er mikilvægt fyrir fólk að
gera í þessu sambandi til þess að mæta vandanum á uppbyggilegan hátt. Þá verður
einnig farið yfir það hvernig best er að mæta börnunum í þeim aðstæðum sem nú
ríkja hér á landi.

Götubörn í Windhoek í Namebíu

Kynning á niðurstöður meistararitgerðar í Þróunarfræðum um aðstæður götubarna
í Windhoek höfuðborgar Namibíu. Fjallað verður um rannsóknarspurningu
verkefnisins sem er: Eru götubörnin í Windhoek leiðtogar í sínu lífi eða eru þau
fórnarlömb aðstæðna?

Foreldrafærni

Kynning á lykilatriðum í foreldrafærni sem geta skipt sköpum ekki síst á óvissutímum.
Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þessara þátta í góðu uppeldi.

Endurlífgun

Oftast eru það vinir eða ættingjar sem fyrstir koma á vettvang þegar einhver slasast
eða veikist alvarlega? Stutt skyndihjálparnámskeið getur gert þér kleyft að bjarga
mannslífi þegar mínútur skipta máli. Á þessu stutta námskeiði verða nær eingöngu
verklegar æfingar. Allir þátttakendur fá að æfa endurlífgun (hjartahnoð og blástur)
og losun aðskotahlutar úr öndunarvegi.

Grundvallaratriði í ljósmyndun

Farið verður í þá þætti ljósmyndunar sem oftast “klikka” hjá fólki og nokkur einföld
og hagnýt ráð um ljósmyndun gefin sem geta gert góðar ljósmyndir en betri.
Létt spjalla og fyrirspurnir í lok kynningar.

Ráðgjafastofa um fjármál heimilana

Kynning á hlutverki og helstu verkefnum stofnunarinnar. Fyrirspurnir og spjall í lok
kynningar.

Borgartún 25

Sími: 5704000

www.raudakrosshusid.is

Opið alla virka daga kl. 14-18
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Atvinna

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

Staða skólastjóra við nýjan grunnskóla í Grindavík er laus til umsóknar
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn
til að móta starf í nýjum grunnskóla sem tekur til starfa
næsta haust. Í upphaﬁ verða í skólanum u.þ.b. 90
nemendur í 1. og 2. bekk en ráðgert er að í skólanum
verði nemendur á yngsta stigi í nánustu framtíð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennarapróf og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða stjórnunarreynsla í grunnskóla
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Umsókninni skal fylgja greinargerð um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi
á færni hans til að sinna skólastjórastarﬁ. Jafnframt fylgi
umsókninni greinargerð þar sem reifaðar eru hugmyndir
umsækjanda um starﬁð og þær áherslur sem hann vill
leggja í skólastarﬁnu til framtíðar.

Málningarvinna í fasteignum Reykjavíkurborgar,
vesturhluta.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000,
frá kl. 14:00, mánudaginn 9. mars 2009 í síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 18. mars 2009 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12230

Innkaupaskrifstofa

VALHÚSASKÓLI SELTJARNARNESI
Viðhaldsframkvæmdir

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Seltjarnarnesbæjar,
efnir til forvals vegna viðhaldsframkvæmda
við Valhúsaskóla til að velja þátttakendur í
fyrirhugað lokað útboð.

- ½ STARF

Icewear óskar eftir að ráða hönnuð í ½ starf.
Starﬁð felst í hönnun og vöruþróun á fatnaði með
aðaláherslu á prjón sem er markaðssettur bæði innanlands og erlendis
Menntunarkröfur:
• Fatahönnunarnám
• Haldgóð undirstöðumenntun-Stúdentspróf.
• Klæðskeramenntun og/eða tæknimenntun á sviði
fataþróunar og undirbúnings fatnaðar fyrir framleiðslu.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af störfum í fataiðnaði og vöruþróun fatnaðar
er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að taka ábyrgð
• Áreiðanleiki og hæfni til að vinna undir álagi
• Skipulagshæﬁleikar og námkvæmni
• Gott vald á ensku.
• Góð almenn tölvuþekking, Illustratror, Photoshop,
Word og Excel
Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í ört vaxandi
fyritæki. Ferðalög erlendis er hluti af starﬁnu. Áhugasamir sendi umsóknir til Drífu ehf, Suðurhrauni 12 C, 210
Garðabæ. agust@icewear.is og hilda@icewear.is fyrir 15.
mars. Umsóknum ekki svarað í síma.

Verkefnið felst í viðgerðum á steyptum
byggingarhlutum á þaki hússins ásamt
endurnýjun þakpappa. Áætlaður verktími
er 1. júní 2009 - 11. september 2009.
Forvalsgögn verða afhent frá og með
þriðjudeginum 10. mars 2009 í mótttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt er að óska eftir gögnum á rafrænu formi
með því að senda póst á netfangið vso@vso.is.
Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað í móttöku VSÓ Ráðgjafar eigi síðar en
kl. 15:00 þriðjudaginn 31. mars 2009.
Allt að fimm hæfum aðilum verður gefinn
kostur á að taka þátt í lokuðu útboði.

Námskeið

Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í
ullariðnaði. Á undanförum árum hefur fyritækið þróðað
útvistarlínu sem er seld í yﬁr 300 verslunum í Evrópu og
Norður Amríku ndir vörumerkjunum Icewear og Norwear.

Útboð
Húsfélagið Álfheimum 26-30 óskar eftir
tilboðum í endurnýjun á þaki húseignarinnar.
Helstu magntölur eru:
Þakjárn
700 m2
Rennur
100 m
Niðurföll
80 m

2¡44).$!.-3+%)¨

Námskeið í áhættumati á störfum

&92)2
5- &,54.).'
 skriﬂega
Samkvæmt
nýlegri"¥,34*«2!
reglugerð (920/2006)
skal gera
áætlun um öryggi og heilbrigði á öllum vinnustöðum. Áhæt(445,%'5- &!2-)
tumat starfa er hluti af slíkri áætlun.
Vinnueftirlitið heldur námskeið þar sem kennd er aðferð til
nota við gerð áhættumats.
Námskeiðið er ætlað atvinnurekendum, öryggisnefndum,
ráðgjöfum, eftirlitsaðilum og öðrum sem áhuga hafa á að
fræðast um gerð áhættumats.

Áhugasömum bjóðendum er bent á að hafa samband við
Hrafnkel í síma 869-9674 eftir kl. 16:00 eða á netfanginu
alfheimar28@gmail.com. Tekið verður við tilboðum laugardaginn 28. mars nk. kl. 11:00-13:00. Húsfélagið áskilur
sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Næstu námskeið í Reykjavík verða 17. mars, 21. apríl og
12. maí nk.
Staður: Ökuskólinn í Mjódd, Þarabakka 3, Rvík. kl. 13:00
- 17:00
Sjá nánar á heimasíðu Vinnueftirlitsins: www.vinnueftirlit.is

Auglýsingasími

Skráning í síma 550 4600 (skiptiborð Vinnueftirlitsins) eða á
netfangið vala@ver.is
– Mest lesið

11.mars2009.
þráhyggju



Umræðuefniðverðurum

21.apríl2009.



Aðalfundur

12.maí2009.
auglýstsíðar.



Umræðuefniðverður

Nánarauglýstáheimasíðuokkarernærdregur;
hugarfar.is

FORVAL

FATAHÖNNUÐUR

Félagsfundirvorið2009verðasemhérsegir:

AllirfundirnirverðaaðHátúni10.jarðhæðfrákl.
20,00–22,00.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Umsóknarfrestur er til 23. mars 2009. Viðkomandi
þarf að geta haﬁð störf hinn 15. apríl 2009.
Allar upplýsingar um stöðuna veita Jóna Kristín
Þorvaldsdóttir, bæjarstjóri, netfang: jonak@grindavik.is
og Nökkvi Már Jónsson, skólamálafulltrúi,
netfang: nmj@grindavik.is í síma 420 1100.

Félagfólksmeðheilaskaða,aðstandendaþeirraog
annarraáhugasamra.
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Aðalfundur

ASTMA- OG OFNÆMISFÉLAGIÐ
heldur AÐALFUND
Þriðjudaginn 10.mars n.k. kl. 18.00
að Síðumúla 6 í húsakynnum SÍBS.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Aðalfundur Reykjavíkurdeildar
Rauða kross Íslands 2009
Þriðjudaginn 17. mars 2009 að
Laugavegi 120, 5. hæð kl. 17:00

Stjórnin.

Ráðgjöf
til fyrirtækja

Firma Consulting er óháð ráðgjafafyrirtæki
sem sérhæfir sig í stórum og millistórum
fyrirtækjum
Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og löggiltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgefandi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smárahvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting.
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík,
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til umræðu og
staðfestingar
2. Skýrsla stjórnar um starﬁð frá síðasta aðalfundi
3. Endurskoðaðir reikningar fyrir síðasta almanaksár lagðir
fram til samþykktar
4. Kosning stjórnarmanna skv. lögum félagsins
5. Lagabreytingar
6. Starfs- og fjárhagsáætlanir næsta árs lagðar fram til umræðu
7. Önnur mál
Boðið verður upp á léttar veitingar

Minningarsjóður
Guðjóns Samúelssonar
Minningarsjóður dr. phil. húsameistara
Guðjóns Samúelssonar auglýsir hér með eftir
umsóknum um styrkveitingar úr sjóðnum.
Styrkir eru veittir annað hvert ár og fer styrkveiting fram í áttunda sinn þann 22. apríl 2009.
Tilgangur sjóðsins er skv. skipulagsskrá
“að útbreiða þekkingu á húsagerðarlist
í íslenskum anda”.

;gVbgh`VgVcY^
{gVc\jga^hic{b^
A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Â@eVkd\h]Z[jg{`kZÂ^Â
VÂkZ^iV{gaZ\Vk^Âjg`Zcc^c\ji^a[gVbgh`VgVcY^
c{bhbVcch{hk^Â^a^hiV#
H`^angÂ^ZgVÂk^Â`dbVcY^hWhZiijg@eVkd\^#
G{Â^Âh`VgZ[i^g{WZcY^c\jbjbha`Vc{bhbZcc[g{`Zccjgjb!
a^hiVbccjbd\Âgjbhg[gÂjbVÂ^ajb
Hing`ÄZ\VWZgVÂh`^aV\gZ^cVg\ZgÂjbcÅi^c\jhing`hZ^\^hÂVgZc
+#b{cjÂjbZ[i^gi]ajijc#
ÌWZcY^c\jbh`Vah`^aVÂh`g^[aZ\V![ng^g&%#Vegac`#i^a/
A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Âh@eVkd\h
;VccWdg\'!'#]¨Â
'%%@eVkd\^
C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gYZ^aYVghi_g^bZcc^c\Vgb{aV!A^cYV
JYZc\gYhbV*,%"&*%%ZÂVa^cYV5`deVkd\jg#^h
A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Â@eVkd\h

Styrkveitingar munu að þessu
sinni nema 2.000.000 kr..
Umsóknir skulu vera á rafrænu formi og
sendast á netfangið ai@ai.is eða til skrifstofu
Arkitektafélags Íslands, Engjateigi 9, 105
Reykjavík, merktar “Minningarsjóður”, eigi síðar
en kl. 12.00 mánudaginn 6. apríl 2009.

ALÞJÓÐLEGIR FRIÐARSTYRKIR
RÓTARÝHREYFINGARINNAR 2010
Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem
rekinn er af Alþjóða Rótarýhreyﬁngunni, mun veita
allt að 60 styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2010-2012. Styrkirnir verða veittir til náms og
rannsókna sem tengjast alþjóðasamstarﬁ og eﬂingu
friðar í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar
hefur reynslu af alþjóðastarﬁ auk þess að hafa lokið
fyrstu háskólagráðu.
Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu við sjö virta háskóla:

A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Â@eVkd\hVj\aÅh^gZ[i^g
jbh`cjbjbhing`^i^akZg`Z[cV$k^ÂWjgÂV{hk^Â^
bZcc^c\Vgd\a^hiV@eVkd\^#
:^chiV`a^c\Vg![aV\VhVbi`d\hid[cVc^g\ZiVhiijbhing`^g
h_Âcjb#Hing`ÄZ\jbWZgVÂh`^aV\gZ^cVg\ZgÂjbcÅi^c\jhing`h
Z^\^hÂVgZc+#b{cjÂjbZ[i^gi]ajijc#
Jbh`cjbh`Vah`^aVÂ{ÄVgi^a\ZgÂjb
jbh`cVgZnÂ^WaÂjb[ng^g&%#Vegac`#!{hVbi[na\^h`_ajb#
:nÂjWaÂ^c[{hiÃ_cjhijkZg^@eVkd\hW¨_Vg!;VccWdg\'!
d\{]Z^bVhÂj@eVkd\h!lll#`deVkd\jg#^h
A^hiVd\bZcc^c\Vg{Â@eVkd\hkZ^i^ghing`^i^abZcc^c\VghiVg[h
@eVkd\^ik^hkVg{{g^!d`iWZgd\Vega#

A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Â@eVkd\hVj\aÅh^gZ[i^g
jbh`cjbjbhiVg[hhing`^a^hiVbVccV{g^Â'%%.#
JeeaÅh^c\VgjbZ[i^giVa^Âh`jaj[na\_Vjbh`c/
&#;Zg^ah`g{a^hiVbVcch
'#CkZgVcY^hiVg[d\$ZÂVkZg`Z[c^
(#;ng^g]j\jÂkZg`Z[c^
HiVg[hhing`^gkZgÂVZ^cjc\^hkZ^ii^gÄZ^ba^hiVbccjb
hZbWhZii^gZgj@eVkd\^#Hing`ÄZ\VWZgVÂh`^aV\gZ^cVg\ZgÂ
jbcÅi^c\jhing`hZ^\^hÂVgZc+#b{cjÂjbZ[i^gi]ajijc#

Jbh`cjbh`Vah`^aVÂi^a/
A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Âh@eVkd\h
;VccWdg\'!'#]¨Â
'%%@eVkd\^

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&%#Vegac`#d\h`VaÄZ^bh`^aVÂi^a/

C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gYZ^aYVghi_g^bZcc^c\Vgb{aV!A^cYV
JYZc\gYhbV*,%"&*%%ZÂVa^cYV5`deVkd\jg#^h

C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^gYZ^aYVghi_g^bZcc^c\Vgb{aV!A^cYV
JYZc\gYhbV*,%"&*%%ZÂVa^cYV5`deVkd\jg#^h

A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Â@eVkd\h

A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Â@eVkd\h

A^hiV"d\bZcc^c\Vgg{Âh@eVkd\h
;VccWdg\'!'#]¨Â
'%%@eVkd\^

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA
University of California-Berkeley, USA
University of Bradford, Englandi
Sciences Po, Frakklandi
International Christian University, Japan
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir.
Rótarýhreyﬁngin á Íslandi má senda eina umsókn.
Val íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg
viðtöl og könnun á námsferli og störfum. Makar,
afkomendur og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. Sjö Íslendingar hafa
fengið friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir árið
2002.
Nánari upplýsingar um námið, háskólana og
umsóknarskilmála er að ﬁnna á heimasíðu Rotary
International: rotary.org/ foundation/educational
(Rotary Centers for International Studies). Einnig
má nálgast upplýsingar á skrifstofu Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is). Sími 568-2233 (eða í síma
525-4818).
Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru
beðnir um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu
á markmiði með framhaldsnámi fyrir 30. mars til
Skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut
54, 108 Reykjavík, merkt “Friðarstyrkur”.
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Blaðberinn
bíður
þín

,EIGUSALI AUGLÕSTU &2¥44
,EIGUTAKI AUGLÕSTU &2¥44

Góð íbúð í Vindás til leigu.
Nýmáluð. Laus strax!

EKKERT SM¹TT LETUR

,*1$

Upplýsingar í s. 895 3034

,*$1

,ÎGGILD LEIGUMIÈLUN

WWWEIGNALEIGANIS

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

  

Blaðberinn...

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Félag
fasteignasala

Bogi
Pétursson
lögg. fasteigna

Auglýsingasími

SÖLUSÝNING Í DAG.

Verð 30,9 m. Nýtt

Nýtt

Verð 30,9 m. Nýtt

Nýtt

Verð 12,5 m. Nýtt

Reynivellir 8, Selfossi

Nýtt

– Mest lesið

Fallegt einbýlishús á góðum stað í Selfossbæ. Húsið er 212,1 fm ,hæð og
ris og er kjallari undir hluta þess. Á hæðinni er ﬂísalögð forstofa, parketlagt
m. Nýtt og borðstofu. Í
sjónvarpshol,parketlögð stofa ásamt parketlögðu130,0
eldhúsi
eldhúsinu er gegnheil eikarinnrétting og útgengt er úr borðstofunni á veröndina
sunnan við húsið. Parketlagður stigi liggur upp á rishæðina en þar eru þrjú
svefnherbergi og bað. Herbergin eru parketlögð og útgengt er úr hjónaherberginu
á svalir til vesturs. Nýir fataskápar eru í hjónaherberginu Baðherbergið er nýtekið
í gegn og er ﬂísalagt í hólf og gólf. Vönduð eikarinnrétting er á baðinu sem og
hornbaðker og stór sturtukleﬁ með nuddi og gufu. Lúga er upp á háloft úr herbergjagangi. í kjallaranum er þvottahús og er það ﬂísalagt í hólf og gólf. Einnig er í
4,2 m. Nýtt
kjallaranum gott búr ogVerð
þar
erm.hvít/beyki innrétting. Flísalagður stigi liggurVerð
niður
í
29,0
kjallarann úr forstofunni en einnig er sér inngangur á hlið hússins inn í kjallarann.
Bílskúrinn er alls 60 fm en í enda hans er íbúðarherbergi sem er 20 fm. Einnig
er baðherbergi m/ sturtu í bílskúrnum ætlað fyrir íbúðarherbergið. Garðurinn er
skjólsæll verðlaunagarður og hannaður af landslagsarkitekt. Í garðinum er m.a
tjörn með ﬁskum, verönd með heitum pott og svo fallegur gróður. Eigninni hefur
verið vel við haldið og er húsið m.a nýlega málað að utan og búið er að skipta um
raﬂagnir og hitalagnir svo nokkuð sé nefnt. Sjón er sögu ríkari. Verð 55,0 m. Skipti
möguleg á góðri ódýrari íbúð á höfuðborgarsvæðinu.
Nýtt

Verð 12,5 m. Nýtt

VATNSENDABLETTUR 711.

Stórglæsilegt og vandað einbýli130,0
niðri
m. við
Nýtt Elliðavatn. Húsið er skráð 300 fm með innbyggðum 46 fm tvöföldum bílskúr. Innréttingar, gófefni og öll tæki í sérﬂokki. Í húsinu eru
6 svefnherbergi og þrjár stofur. Stórar svalir á húsinu og frá þeim stórbrotið útsýn yﬁr
Elliðavatn , Bláfjöll og Heiðmörkina. Þetta hús er á einstökum stað í rólegu umhverﬁ. Í
húsinu er fullkomið hljóðkerﬁ frá Bose. Innfeld lýsing í loftum og víðar. Allur hiti er í gólfum
og er stjórnað af Instanbus kerﬁ. Þetta er einstakt hús á frábærum stað. Sjón er sögu ríkari.

BOGI MOLBY PÉTURSSON FASTEIGNASALI SÝNIR HÚSIÐ FRÁ KL 16-17
HEIMILI FASTEIGNASALA • SKIPHOLT 29A
SÍMI: 530 6500
Verð 29,0 m.

www.heimili.is

Bogi
lögg. fasteignasali
Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Halldór Jensson
Sölustjóri
S: 840-2100

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteign

Verð 4,2 m. Pétursson
Nýtt

Elsa Þórólfsd.
viðskiptastjóri
S: 664-6013

Linda B. Stefánsd.

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Rósa Pétursd.

lögg. fasteignasali Löggiltur leigumiðlari
Reykjavík
Reykjavík. S: 664-6015

Til leigu er verslunar- og skrifstofuhúsnæði á Laugaveginum.
Rentus kynnir til leigu á einum besta stað í miðborginni verslunar og skrifstofuhúsnæði.
Um er að ræða eftirfarandi stærðir:
• Um 270 fm verslunarrými á jarðhæð með ljósum ﬂísum á gólﬁ og vandaðri halogen lýsingu í lofti. Gott auglýsingar gildi út á Laugaveginn
• Um 170 fm verslunarrými á jarðhæð með ljósum ﬂísum á gólﬁ og vandaðri halogen lýsingu í lofti. Gott auglýsingar gildi út á Laugaveginn
Möguleiki er á að opna á milli rýmanna og leigja bæði bilin sem eina heild
Allt að 600 fm vandað skrifstofuhúsnæði með lokuðum skrifstofum og opnu vinnurými, parket á gólﬁ. Möguleiki er á skipta húsnæðinu í minni einingar
Næg bílastæði í nýju bílastæðahúsi beint á móti húsnæðinu.

Allar frekari upplýsingar eru hjá starfsmönnum Rentus - leigumiðlun,
Halldór Jensson, símar: 440-6014, 840-2100, halldor@rentus.is

Rent us leigumiðlun | Laugaveg i 97 | 101 Reykjavík | Sími 440 6100 | Fax 440 6101

w w w.rent us .is

Da
Bjö
lög
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6EITINGAHÒS ¹ (ELLU
Viðar Ingi
Pétursson
s. 512 5426
vip@365.is
Hrannar
Helgason
s. 512 5441
hrannar@365.is
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.¹NAST FULLBÒIÈ SAMTALS  FM ÈUR 6EITINGAHÒSIÈ +RISTJ¹N 8 Å HLUTA HÒSSINS
'ETUM EINNIG ÒTVEGAÈ TIL LEIGU STËRT HÒS MEÈ TVEIMUR ÅBÒÈUM ¹ (ELLU
5PPLÕSINGAR VEITIR

!TLI 3 3IGVARÈSSON SÎLUFULLTRÒI S   ATLI HUSALEIGAIS

&R¹B¾R STAÈSETNING
4),

YddYdYm_Yj\Y_Y
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Ipdrsep_meqr»pp_fcje_p`j_j_se_pbesk,

Mexkfhq@suhmmtak`h r`lsGdhlhkhnfgmmtmEqss`ak`hmt`kk`k`tf`qc`f`
r`ls gtf`udqtll m``qkdftlrqaktltledq`kf+eikrjxkctm`+l`s
nfldmmhmft-

Auglýsingasími

Rodmm`mchuhsk+eqss`ssdjshqnfeikl`qf`q`q`q gtf`udq`qfqdhm`qfdq`
gdkf`qak`Eqss`ak`rhmr`lhrr`mchkdrdemhtlgudqi`gdkfh-

"JART OG SKEMMTILEGT  M VERSLUNNAR SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI  SÕNINGARSAL ¹
JARÈH¾È MEÈ MIKIÈ AUGLÕSINGAGILDI Å (VERAGERÈI ¶ETTA ER EIGN SEM BÕÈUR
UPP¹ ËTAL MÎGULEIKA .¾G BÅLAST¾ÈI OG ÒRVALS STAÈSETNING

?rtglls`j_g
exkfhq`kks`eldGdkf`qak`hmt

5PPLÕSINGAR VEITIR

!TLI 3 3IGVARÈSSON SÎLUFULLTRÒI S   ATLI HUSALEIGAIS
«SKA EFTIR   M SÁRBÕLI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU TIL LEIGU FYRIR
GËÈAN AÈILA %IGNIN VERÈUR AÈ VERA VÎNDUÈ OG FULLBÒINN MEÈ   SVEFN
HERBERGI
5PPLÕSINGAR VEITIR !TLI 3 3IGVARÈSSON SÎLUFULLTRÒI S  

Gott Fólk

«SKA EFTIR IÈNAÈARHÒSN¾ÈI   M HELST Å PËSTNÒMERUM
    ANNAÈ KEMUR EINNIG TIL GREINA Å SKIPTUM FYRIR EINBÕLISHÒS
Å +ËPAVOGI 5PPLÕSINGAR GEFUR 6ÅKINGUR S  

3VANUR 'UÈMUNDSSON LÎGG LEIGUMIÈLARI

– Mest lesið

¶ARFTU AÈ KAUPA SELJA SKIPTA EÈA LEIGJA
(AF ÈU Ö¹ SAMBAND Å SÅMA  

9ddlk]eYj^l
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Vantar Yamaha XT660 2005-2008 óskast á góðu verði. Staðgreiðsla í boði.
S.896-1312

Fjórhjól

Renault Clio RT 1,4 ssk. árg.’97 ek. 54þ.
km. Uppl í s. 893 6320.

Tveir góðir í vinnuna. Skodi Felisia
pickup ´98 og ‘00.eru báðir í þokkalegu lagi einn ek 180,000 og hinn
80,000 verð 140þús og hinn 200þús.
uppl 8600855.
Mitsubitsi Pajero langur árg. ‘93 v6
bensín ek. 158 þús. Verð. 250þús. Sími
696 4368.

Glæsilegur
dekurbíll.Grand
Cherokee’99. Ekinn 165.000km.4,7l
V8. Þetta er einstaklega glæsilegur bíll
sem er búið að nostra við. Ekkert
áhvílandi-engin skipti.Verð 800.000kr.
Sími 893 8331.

Til sölu VW-Transporter Árg 05/04
bensín, ekinn 90 þús. Verð 1580.- þús.
Uppl 698-1100
Subaru Impresa GX 2,0 ssk. árg. 2002
ek. 40 þús. Uppl. í s. 893 6320.

1-2 milljónir

Til solu Honda Civic 1.4 árg. ‘96. Verð
150 þ. Uppl. í s. 869 3473.
Chrysler Saratoga 1991 selst fyrir lítið.
Þarfnast viðgerðar en lítur vel út. S:6915787

Sjálfsk, skoðaður, ódýr!

Nissan Almera árg. ‘96, ek. 178 þús.
CD, álfelgur. Tilboðsverð 185 þús. S.
860 6610.

Honda Accent ‘99 ssk. Ek.125þús. Uppl.
í s. 897 2998.

250-499 þús.

Nissan Micra hvítur, loftpúðar. Árg. ‘00
V. 250 þús. S. 660 0349.

Musso 38“ ek. 155þ. árg. ‘00
Undirvagnshækkaður. Læsingar, hlutföll. aukatankur, VHF, GPS, AT 405. álf.,
stillanlegir demparar 3“ púst. Fallegur
og vel hirtur jeppi. Ásett verð 1,650,000
S. Gunnar 659 7909.

Hópferðabílar
Ford Escape XLS 4x4 Nóv/2005 e.34þ
einn eig. skoð 2010, sumar/vetrardnegld. Ásett 2.490 TILBOÐ 1.980 Gr
með yfirtöku láns 100% mögul. Uppl
844-4556

Trooper’01ek.188 þús. ssk, ný
35“dekk nýsk.v.1450 þús ath.skypti.
ód.uppl.8609058

KYMCO. HJÓLIÐ SEM HEFUR FARIÐ
SIGURFÖR UM HEIMINN. GÆÐI Í
GEGN OG FRÁBÆRT VERÐ. VDO EHF
BORGARTÚN 36 588 9747 www.vdo.is
Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ.
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl í s. 5888660
og 8928672
Til sölu M.Benz O303 standard árg’88.
Þarfnast aðhlynningar. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 863 6834.

2 milljónir +

Suzuki Swift 1300 árg. ‘97 sk. ‘10.
Góður bíll, verð 195þ. S. 692 2609.

Tilboð!!!

Suzuki 4x4 Sjálfskiptur Árgerð 1996,
ek. 125 þús. mílur ný skoðaður 2010,
lítur vel út. Verð. 249 þús staðgreitt.
Upplýsingar í síma 615 1556 .

400þús fylgja yfirtöku á góðum Santa
Fe. ‘05. Ek.85km. Afb. 58 þús. Tímar.,
start. og dekk með. S. 897 1464

Polaris X2 800 2008 Götuskráð, 0 km,
blátt, álfelgur, spil, ofl. 1.950þ. Uppl
6658005

Vörubílar

Húsbílar
Óska eftir góðum og vel með förnum
húsbíl. Er með Daihatshu Grand Muie
árg. ‘00 uppí. + 400-600þ. stgr. S.
692 4372.

Vélsleðar

Tilboð 350 þús

Nissan Micra 1300, 5g, bs, árg ‘99,
ek. 111 þús. Sparneytin og góður bíll.
Nýskoðaður. (Ásett verð 400þ) Uppl.
í s. 659 3459

Til Sölu Ford Econoline 350 ‘87
38“ 6.9D, C6 Skoðaður 2010 Sími
8995070

Ódýrt 130þ.

Kia Clarus árg. ‘00 ek. 134þ. Sk. ‘10 ssk.
ofl. Uppl. í s. 891 9126.

Hyundai Tucson 2,7 V6 2007 ek aðeins
28þkm sjálfskiptur Verð 2590.000,síma 5878888 Bilasala Reykjavikur

Vagnasmiðjan auglýsir:

Bílar óskast

Ford Transit árg. 98 14 manna ek. ca.
200þ. Uppl. í s. 849 5205.

38“ Grand lu til sölu. Loftlæstur að
framan og aftan. 4 8 8 hlutföll. Ný
dekk. Skoða skipti. Tilboð óskast. S.
893 7518.

LandRover Discovery árg. ‘97 ek. 258þ.
Þarfnast viðhalds. S. 849 5205.
Til sölu VW Golf árg. ‘98. Grár, bsk. Lítur
ágætlega út. Er eitthvað að en veit ekki
hvað. Komdu og gerðu tilboð. S. 567
1078 eða 848 5151.
Nissan Micra árg. ‘98 til sölu. Ek. 100
þús. V. 300 þús. S. 699 3328.

Eyðslugrannur bíll í toppstandi

Til Sölu Skidoo Renegade 600 SDI árg
2006. Ekinn 2400km. Bakkgír og nelgt
belti. Uppl í S: 892-1200

Vinnuvélar

Subaru Legacy ‘00 5gíra 2,0L ek. 150þ.
Fínn bíll verð 490þ. Uppl í S: 661-1616
Audi Quattro Tdi árg00 stw m/ bilaða
sjálfssk. V 450þ.Listav 1,5 til 2millj.
S:6990065

Til sölu Honda crv. 4wd. sjsk. sk. ‘09
ek. 169 þús. cd. Ný heilsársd., Dráttark.,
Verðh. 690þ. Skipti m. á ód. S. 868
5090.

SUBARU FORESTER CS 2000, nóv.’97,
ek. 179þ., dráttarkr., sjálfsk. Verð 320þ.

Vel farin Toyota Yaris, árg. ‘99 ek. 175þ.
Sumar- og vetrad. á felgum. Verð 380þ.
kr. stg. S. 898 1357.

2001 Volvo s40 Turbo ekin 110.þúsund
Km. remote start. Góðu ástandi. Leður.
470 Þúsund 893 5789

0-250 þús.

Eigum á lager palla og skúffur á vörubíla og vagna. Smíðum alls konar palla.
Gæði og gott verð. Leitið upplýsinga
og tilboða. Myndir og nánari lýsingar
á heimasíðu okkar: vagnasmidjan.is
Eldshöfða 21 R. S. 587 2200 & 898
4500.

S. 894 3623.

Til sölu Toyota Hiace ´98. ek 180,000
verð 350,000 einig Benz 914 ´88. Kælikassabíll með liftu er í gíðu lagi en þarf
að líta á bremsur og púst bíllinn er
staðsettur fyrir vestan á Bíldudal.verð
ca 600,000.uppl 8600855.

500-999 þús.

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

!!! BÍLL ÓSKAST !!!

á allt að 80 þúsund 857-7245

Óska eftir bíl ekki eldri en árg. ‘97 á
góðu verði. Má þarfnast lagf. S. 692
2609.

7 MANNA ÓDÝR! Galloper Jeppi diesel
2,5 turbo, árg. 1999 , sjálfsk, smurbok,
ek. 160 þ. V aðeins kr: 335þ. S. 822
5472 ,822 5471 ps. skoða skipti á dýrari
vélsleða .
Cherokee til sölu ‘90 módel tjón á
framhorni sk. ‘09. Uppl. í s. 893 4172.
101, óskað er eftir 3-4 herbergja íbúð
í miðbænum, skilvísum greiðslum og
góðri umgengni heitið s 8683497

Scania P92, árg. 1988 með Hiab 090
krana 1993. Sturtupallur, dráttarkrókur,
ný dekk, skoðaður 09, krani með 2 í
glussa og eitt handútdrag, grabbi og
rótor. Ekinn 260 þús km. Útlit mjög gott
. Verð 1,5milj. + vsk. Sími 861 9437

Mótorhjól

Til sölu Bobcat 320 árg.97 3300t.og
kerra. ný gegnumtekin í topp standi.
verð vél 1.1m kerra300þús. s6632333.

Bátar

Sendibílar

Óska eftir bíl á 100 þ.
stgr.

Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. má
þarfnast lagfæringa. S. 691 9374.

Vantar bíl NÚNA

Vantar ódýran bíl 0-100þ. Má þarfnast
lagfæringar helst yngri en ‘95. S. 866
7347.

Tilboð 120þ.

Til sölu Opel Combo ek. 120þ. Sk.
Góður vinnubíll. S. 891 9847.
Nissan Micra ‘06, sk ‘11. ek 33þús.
Ásett 990 þ., áhv um 800 þ. Uppl. í
síma 8240211

Toyota Land Cruiser árg. ‘06, ‘07 eða
‘08 óskast. Skipti RAV4 ‘06 ek. 56 þ. +
peningar. andrik@strik.is

Toyota Hiace 4x4 árg. ‘07 ek. 14 þús. M.
botnplötu og dráttarkúlu. S. 856 0060.

Óska eftir slett skipti á þessu mótorhjóli
sem er Kawasaki KLE árg’06 á jeppa í
sama verðflokki sem er c.a 800 þús.
Uppl í s. 896 1976

Óska eftir sk. gangfærum bíl fyrir mjög
litið verð. S. 866 8831.

Hjólbarðar

Óska eftir Hyundai H1 Starex 4x4 yngri
en ‘03 á yfirtöku. Skoða útb. S. 849
5205.

100- 300 þús.stgr.

Óskað eftir bíl á verðinu 100-300þús.
staðgreitt. Helst sjálfskiptum. Verður að
vera skoðaður og í góðu lagi. Skoða allt
saman. Uppl. í s. 896 4434 Magnús.
Einn ódýr Hyundai Accent sjálfskiftur
nýskoðaður, árgerð ‘95 vetrardekk fínn
bíll verð 160 þúsund stgr. Uppl. í síma
820 4640.

Þjónusta

Mercedes Benz E300 Turbodiesel, árg
‘99 sk. ‘10. Ek. 490 þús, mikið endurnýjaður 175 hö, eyðsla 10,4/6,7 Verð
790 þús. Uppl. í síma 664-7799

Til sölu stór grásleppubátur með öllum
helstu tækjum og leyfi. Nýlegur niðurleggjari og 300 grásleppunet. Verð;
Tilboð , skoða ýmis skifti, t.d á minni
bát. Uppl. í símum 8932312 Jón
/6949181Hlynur

Til sölu 8 vetradekk 18“ st. 235/50R18
og 235/60R18. S. 691 3323.
Til sölu Nissan Trade H100 árg. ‘00, ek.
156 þ.km, lítill og lipur minnaprófs bíll í
góðu lagi. S. 895 8140.

Varahlutir
Til sölu Honda 750 Shadow Ace Classic
2001 Stór glæsileg Honda.Hlaðin aukahlutum. Uppl.6909454

Óska eftir að kaupa 10 hjóla vörubíl
með efnispalli. Uppl. í s. 896 1226.
Óska eftir bíl 0-50 þús. Ekki eldri en
‘97 árg. Má vera bilaður. Uppl. í s. 847
6400.

0-150þ.

Helst ekki eldri en árg. ‘98. Má þarfnast lagfæringar eða skoðunar. S. 860
6610.

Til sölu VWTransporter 2,4dísel 2001
ek.90þ. ásett er 890þ. en selst á 370þ.
v.b. sjálskiftingar. Uppl. í s. 869 1027
Reynir.

Honda cbr 600RR ‘05 ek. 17 þús. V. 740
þús. S. 692 2214.

Jeppar

555 6666

LANDCRUISER 120 GX-SKIPTI, ÁRG.03,
EK. 98Þ. DÍSEL, SJÁLFSK, 33“, BEIN
SALA EÐA SKIPTI Á ÓD. EÐA FJÓRHJÓLI.
8224850

Ford Transit 100T300 árg. ‘05 ek. 37þ.
Verðtilboð. Uppl. í s. 897 3776.

KTM 200 EXC 2005 Endurohjól, vel
með farið, nýtt plast, dekk ofl 375þ
Uppl 665-8005

Erum að rífa Benz S Class, VW Golf,
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo,
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer,
Citroen Berlingo, Hyundai H1 diesel, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl.
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 615 0888.
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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.

.ISSAN 0ATHÙNDERm 
$ÅSEL GÅRA BEINSKLISTA VERÈ
   TILBOÈS VERÈ
   

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.

-SÍMASPÁ-

Upplýsingar í síma 663 0813, Elísabet.

Glerjun og gluggaviðgerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga
og hurðaþjónunstan sími 895 5511
- smidi.is

Hreingerningar

Bókhald
Skattframtöl 2009
Woman cleaning houses and apartments. Teaching play the guitar. S.
844 8927.

Garðyrkja

Tek að mér skattframtöl einstaklinga og rekstraraðila frá
5.500 kr. Ég er viðskiptafræðingur Cant.Oecon. Með mikla
reynslu. Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703.
S. 661 3703. www.skatt.is
Skattframtöl. Bókhald og ársreikningar rekstraraðila. hagstætt verð. s 892
5784

FRAMTALSÞJÓNUSTA

-MÁLARAMEISTARI- Getum bætt við
okkur verkefnum. Öll almenn málningarþjónusta og mikil reynsla. Gerum
verðtilboð án kostnaðar S: 8956595
Til sölu léttgifs, 200 pokar, 36,3 kg. Gott
verð. Uppl. í s. 899 0410

parketogsmidar.is

Parketlögn/slípun, gluggaskipti, þakviðgerðir, uppsetning á veggjum og öll
almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896
9819, hermann@parketogsmidar.is
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.
Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Framtal 2009

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

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.

Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður.
Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn
visa/euro
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Iðnaður
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315

Múrarar
Viðgerðir

Múrverk, flísar, gifs, steining og fl. utan
sem innan. Alexa ehf s. 847 2209.

(YUNDAI 4ERRACAN $ÅSEL 
BEINSKIPTUR  GÅRA LISTAVERÈ
 KR TILBOÈSVERÈ
 KR

Húsaviðgerðir

Nudd
Whole body massage. 21 year girl. S.
895 0386.
Whole body massage. Tel. 849 5247.
Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar

Trésmíði
Verktakafyrirtæki getur bætt við sig
verkefnum í mótauppslátt auk almennrar trésmíði. Tilboð eða tímavinna Sími:
8961305/8946115
Traust byggingafélag getur bætt við
sig verkefnum við mótauppslátt auk
almennrar trésmíði. Leitaðu tilboða þér
að kosnaðarlausu. áratuga reynsla fagmanna. s: 6924597 6997898

(YUNDAI 3!.4! &% 
DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR EKINN 
ÖKM LISTAVERÈ  KR
TILBOÈSVERÈ  KR

Önnur þjónusta
Sandblástur

Sandblásum felgur og margt fleira.
Uppl. í s. 694 9440.

Rafvirkjun

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

trjáklippingar.is

"-7 8  I SSKBENSÅN
TILBOÈ   

Húsaviðhald!

Fyrir einstaklinga, einstaklinga með
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör.
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is
Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga og rekstraraðila. Sæki um viðbótarfrest. Vönduð vinna! Opið um helgar.
Framtalsþjónustan s. 533 1533.

Ljósið s. 908 6060

.ISSAN 0ATHÙNDER $ÅSEL
GÅRA BEINSKLISTA VERÈ   
TILBOÈSVERÈ    

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

(YUNDAI 4UCSON  DÅSEL
BEINSKIPTUR  GÅRA EKINN  ÖKM
LISTAVERÈ  KR TILBOÈSVERÈ
 KR

Fjármál

(YUNDAI 4UCSON 
DÅSEL SSK EKINN ÖKM LISTAVERÈ
 KR TILBOÈSVERÈ
 KR

Fjárhagserfiðleikar,
fjármálaóreiða? Semjum við lánadrottna.
Greiðsluáætlanir. www.versus.is. Sími
863 5544.
Skattframtal 2009. Einfalt framtal
kr. 3.000. Framtalsþjónusta HR sími
6634141.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja til Danmerkur? Tökum
að okkur að flytja búslóðir eða ýmislegt
annað hvert á land sem er í Danmörku.
Erum Íslendingar staðsettir í Árhús.
Upplýsingar gefur Óskar í 24seventransport@gmail.com eða í síma 0045
256 13361

Spákonan Michalina

Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina
er stórkostlegur spámaður og heilari.“
Sigríður Klingenberg. Uppl. í s. 845
3455.

,AND 2OVER $)3#/6%29 
DÅSEL SKJ¹LFSKIPTUR EKINN 
ÖKM LISTAVERÈ  KR
TILBOÈSVERÈ  KR

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

Húsaviðhald

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og
Garðar . S. 697 8588.
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

3UBARU ,EGACY  BENSÅN
SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM
LISTAVERÈ  KR TILBOÈSVERÈ
 KR

Þjónusta

"-7
7 I BENSÅN
EKINN ÖKMBEINSKIPTUR  GÅRA
LISTAVERÈ    TILBOÈSVERÈ
  

Runnaklippingar

Trjáklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.

DIESEL DIESELIS
3ÅMI   OG  

18
8
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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.

Óskast keypt

Óska eftir vönduðum skrifstofu skrifborðum og stólum ásamt leður hornsófum. Stórum flatskjá og 10 - 20 kw
ljósvél Tilboð ásamt myndum sendist
á gge@visir.is.

Heimilið
hornsófi skápar sjónvarp leðurstólar
eldhúsb og rúm borðstofuborð glerborð og sófaborð ljos og lazyboy dekk
barnaborð og stóll í Brekkuseli 35 frá kl.
13 til 16 eða í síma 8616442 Ingibjörg

Námskeið

Heimilið
hornsófi skápar sjónvarp leðurstólar
eldhúsb og rúm borðstofuborð glerborð og sófaborð ljos og lazyboy dekk
barnaborð og stóll í Brekkuseli 35 frá kl.
13 til 16 eða í síma 8616442 Ingibjörg

Verslun

Óska eftir að kaupa bleksprautu prentara, A0 (plotter). koffinlaus@gmail.
com.

HANDVERKSNÁMSKEIÐ

Tálgun 16.3. Silfurleir 21.3. Brýnsla 23.3.
Tréskúlptúr 21.3. Tréútskurður 28.3.
Silfurleir framh. 30.3. Nánari uppl. og
skráning í s:555-1212 Handverkshúsið
Bolholti 4

Óska eftir að kaupa 60 - 100 m2 af
parketi. koffinlaus@gmail.com.

Viðgerðir

Óska eftir að kaupa tjaldvagn, CombiCamp eða sambærilegt. Kostur ef því
fylgir fortjald. Endilega hafið samband á
netfangið koffinlaus@gmail.com.
Óskum eftir notaðri loftpressu, rafsuðuvél og fúutöng. Uppl. gefur Sölvi í síma
660 6100.
Óska eftir að kaupa þvottavél og öryggishlið fyrir börn. Uppl. í s. 899 7909.
Notuð INDUSTRIAL OVERLOCK vél óskast. Helst 4 þráða, JUKI eða Pfaff. Hafið
samband i síma 663 4606

Þjónusta

Óska eftir að kaupa CD og DVD diska.
Uppl. í s. 698 8629.

AM/PM ! INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE

Vantar rafstöð ca 6-8 kw, olíukyndingu
(ketil) og nýlega fartölvu. s: 867-2706

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

Vill kaupa náttborð og borðstofusett.
S. 820 3265.

Hljóðfæri

GreenHouse

GreenHouse vor- sumarvaran er komin.
Verið velkomin að sækja frían bækling.
Opið í dag, Laugardag 10-14.
Green House Rauðagerði 26.

STUBBASTANDAR

Bæði standar og á vegg. Standur ehf.
S: 842-2535.

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Langar þig að halda námskeið en vantar aðstöðu? Hafðu samband við okkur.
Netvistun sími 414-5500

Kennsla

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

Útsala!

Harmonikur í úrvali. Harmonikukennsla.
Sími 824 7610 & 660 1648.

Til sölu

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

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

Námskeið í olíumálun hjá VERU
SÖRENSEN Tangarhöfða 6, Reykjavík 2
hæð www.verasorensen.com artvera@
internet.is s.660-9554

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

Píanókennsla. Tek að mér að kenna
fólki á öllum aldri á píanó. Er með
ágætis reynslu, menntun og aðstöðu.
S:691-5787. orvar1982@hotmail.com

Fæðubótarefni
Hljómtæki
Stigamaðurinn ehf.

Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn.
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779,
423 7779 & 897 1479.
Ísskápur Whirlpool silfur 185x54,
Electrolux þvottavél lítið notuð. S. 5346713/697-4993

Dollarar

Dollarar til sölu. Uppl. í s. 693 7674.

Myndlistarmenn óska eftir hljómtækjum, hátölurum, ferðaútvörpum, plötuspilurum og öðrum tengdum tækjum
fyrir listviðburð. Tækin meiga vera virk
og óvirk. Sækjum tækin. Harry í s. 698
5673 og Eggert í s. 866 2052.

Húsgögn fyrir gistiheimili Til sölu rúm
90x200,rúmföt, kommóður, fataskápar
o.fl. Sími 665 1700

Gefins

Nudd
Höfuðbeina-og spjaldhryggjameðferð.
Almenn meðferð fyrir fullorðna og sérhæfi mig í börnum 0-8 ára. Fanney
Gísladóttir S: 8945635.

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

HOPEN fataskápur frá IKEA á hálfvirði,
2 einingar m.4 skúffugrindum og 8 hillum ( 2hurðir) 29000. S. 561 8655.

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

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

Vélar og verkfæri

Átt þú Harðvið?

Óska efir að fá gefins eða keypt mjög
ódýrt, harðvið skiptir ekki hvaða tegund
eða hversu mikið. Uppl. í s. 865 3433.

Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem
hringir í síman þinn og tvö önnur símanúmer 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.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

www.lifoglikami.is
Brynjólfur
Einarsson Bowen tæknir - S. 866
0007.
Heilnudd Heilnudd.
7232.

Uppl. í s. 616

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.

Exclusive tantra massage

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

Snyrting

Óskast keypt

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

- Heilunarnámskeið Dáleiðsla - Bowen -

Útsala!

Tölvur

Ökukennsla

Húsgögn
Borðstofuborð og 6 stólar + glerskápur
til sölu. V. ca. 25 þús. S. 820 1825.
Til sölu King Size hjónarúm úr búðinni
Svefn & Heylsa. Upplýsingar í síma
663 2359.
Flottur sjónvarpsskápur 4 ára úr mýru.
V. 15 þús. Mikil hyrsla. S. 898 9708.

Húsgagnaviðgerðir
Hef til sölu EVRUR
Uppl. í síma 772 9610.

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Hringar, hálsmen, armbond,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.

Þjónusta

Dýrahald
ÓSKA EFTIR AÐ KAUPA EFTIRTALIN
VERKFÆRI: Umfelgunarvél, Ballansvél,
Lyftur (2 pósta,4pósta) Rennibekk f/
málm. S: 823-1064

Hundaskóli
Heimsenda
Hunda
Grunnnámskeið hefst 10 mars.
Viðurkennt hundanámskeið, fyrir hunda
og hundeigendur. Björn Ólafsson BIPDT
Uppl 897 1992, www.hundaskoli.net

Til sölu

Hundagalleríið auglýsir

Gisting
3      o SKRIFSTOFA AÚBINDINGIS

Orlando - Glæsilegt einbýlishús á
Eagle Creek til leigu - einkasundlaug.
Upplýsingar í síma 8940003

Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.

199

LAUGARDAGUR 7. mars 2009
Til leigu nýlega uppgerð 3 herb 75fm
íbúð á neðri hæð í einbýlsihúsi í Hfj.
sem er í gömlu rólegu hverfi. Laus strax.
S. 894 5454 & 840 2844.
67fm 2.herb. íbúð til leigu á Vesturgötu
101 rvk. 868-5394
Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar
ekkert.

Nýjar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í Hfj.

English Springer Spaniel hvolpar til
sölu. Uppl. í síma 894 0735.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og
öll ljós
fylgja með.
Upplýsingar í síma 699 6464.

Glæsileg 3ja herb. íbúð í Baugakór.
Laus strax. V. 100 þús. Uppl. í s. 894
7480
Einstaklingsíbúð 42 m2. Laus, leiga 57
þ.á mán. Anddyri, bað, stofa með eldhúskrók. Svör sendist til Fréttablaðsins
með nafni, Kt, síma og eða mail og við
höfum samband.
Studió íbúð í boði í póstnr. 105 óskast.
Uppl. í síma 895 0482.
Lítil kjallaraíbúð til leigu í hverfi 104.
Sér innganagur. Verð 65.þús uppl í
síma 8686493

2 rólega bræður vantar 3herb íbúð á
sv 101-108. Greiðslugeta 80-95 þús. S.
694 2164 / 862 7568.
Óska eftir risíbúð í hverfi 104, 105
eða 108. Greiðlslugeta 60-70 þús. Er í
öruggri vinnu. Sími 659 3428.
Lítil íbúð óskast í Suðurbæ Hafnafjarðar.
Uppl. í s. 659 0555.
Vantar 20-40 fm. húsnæði í Vogunum
undir skrifstofu, má þarfnast lagfæringa
eða breytinga. S. 899 4819.
4+ herbergja íbúð í Hlíðunum Óska eftir
4+ herbergja íbúð til leigu í Hlíðunum
með innbúi frá 1. maí-31. ágúst. arnargeirsson@yahoo.com, 5881115

Sumarbústaðir

2 herb íbúð á 2h á Nesinu laus strax, 85
þ +bankaáb,s 6952960

Auglýsir eftir hundaþjálfara eða einstaklingi 30ára eða eldri með ódrepandi áhuga á hundum. Komdu með
hundinn þinn í Gallerí Voff sunnud.8/3
kl:14:00 og sæktu um.

Góð 2ja her. íbúð í 109
Rvk.
Langtímaleiga.
Upplýsingar í síma 699 6464.

Leigjendur, takið eftir!

Ýmislegt

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.

Til leigu

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis Gott verð og traust þjónusta. Nánari upplýsingar á www.leiguibudir.is

www.leiguherbergi.is
Flottar nýjar vörur. www.pylones.is
PYLONES Smáralind, komið og skoðið
:-)

Húsnæði í boði

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 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

Íbúð til leigu
Til leigu skemmtileg 40fm,
stúdíó íbúð á besta stað í
Þingholtunum. Eignin er með
sér inngangi. Íbúðin er nýlega
uppgerð og ný máluð. Leiga 85
þ. á mán.
Er laus nú þegar. Upplýsingar í
síma 822 8832.

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja
íbúðir, lausar strax. Heimilistæki
fylgja.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

Glæsilegt raðhús til leigu.
Glæsilegt 160fm. 4ja herb.
raðhús í Grafarvogi til langtímaleigu. 50 fm. suðurverönd með
heitum potti. Sjón er sögu ríkari.
Verð 180 þús. á mán. Laus 1
apríl eða 1 mai.
Uppl. í s. 864 1273 & 693 1273

3ra herbergja íbúð til
leigu
3ra herbergja, ca 60 fm. Leigist
á 95 þús. Á klapparstíg.
Uppl. í síma 894 6188.

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði www.
LMH.is. Sími 517 0150.

Björ herb. með allri aðstöðu í 101.
Aðeins til leigu fyrir kvk. 35-45þ. Nice
brigt romms with all incl. in 101 Rvk.
Ladies only. Price 35-45. S. 868 0990
& 824 5945.
Góð 55fm studíóíbúð í 101 á jarðhæð
í nýlegu húsi. Þvottahús með vélum og
geymsla. Möguleiki á stæði í bílahúsi.
Verð 75þ. + hússj. S. 868 0990.

3ra herbergja íbúð til
leigu
Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 3ra
herbergja íbúð til leigu.
Uppl. í síma 894 6188.

Björt 2 herb. 40fm íbúð á 4 hæð með
svölum í 101 Vesturb. Þvottahús og
geymlsa, 75þ. + hússj. S. 868 0990.
60 fm íbúð í 105 til leigu. Laus strax.
V. 85þ. mán. m/ öllu. Trygg. 1 mán.
fyrirfram. S. 659-7569.
2 herb. 60 fm íbúð í Árbæ á 1 hæð til
leig. Uppl. í s. 841 7766.
Herb. til leigu í Hraunbæ og Álftamýri.
Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 865 9637.
Til leigu ný 120 fm.íbúð við Skipalón
Hafnarfirði. (50ára og eldri) Gott
útsýni yfir golfvöllinn og út í Faxaflóa.
Þvottavél, uppþvottavél og amerískur
ísskápur. Möguleg leiga með húsgögnum. Bílskýli. Uppl. í síma 698 2098.

Stúdíó íbúð

til leigu, innréttaður bílskúr. Sv. 105.
Leiga 45 þús. Uppl. í s. 863 2685

11,5fm herbergi til leigu í Hraunbænum.
Aðgangur að hreinlætisaðstöðu og
salerni en ekki sturtu. Til leigu strax.
Upplýsingar í sima 8640276

Húsnæði óskast
26.ára par +lítill kisi óska eftir íbúð
helst í 110. 3-4 herb. 661-2068.

120 fm verslunarpláss til leigu.
Góð aðstaða. Hentar vel til hverskyns verslunarreksturs. Til húsa að
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings.
Uppl. í s. 899 3760.

Atvinna í boði

Til sölu stórt flugskýli á reykjavíkuflugvelli. Verð tilboð. S. 894-6895 f. kl.17

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

geymslur.com

2 herb.60fm íbúð i Eiðistorgi í
Seltjarnarnes er til leigu með húsgögnum frá og með 1. maj.Verð 80 þús.+
rafmagn & hiti tveir mánuðir fyrirfram
langtímaleiga

2herb íbúð á 1.hæð í Mjóuhlíð
105Rvk, 90þ. rafm&hiti ekki innifalið.
s:6604526,

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Suðurlandsbraut. Gott útsýni. Uppl. í
s. 899 3760.

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Til leigu gott herbergi með allri aðstöðu
á svæði 110. Uppl. veittar í síma 618
5048.

3ja herbergja ibúð til leiguv. 95þ. +
ramagn og hiti. Uppl. í s. 848 3763.

Chihuahua

Litlir hvítir hnoðrar, síðhærðir, tilbúnir
að fara að heiman. Vanir börnum og
öðrum hundum. Mjög sangjart verð.
Uppl í s 770 6694 eða siggags@visir.is

Til leigu við Helluhraun Hafnarf. 290fm.
innk.bil. Hagstæð leiga. S. 898 3420.

Gisting
Stúdío íbúð á Akureyri til leigu um
helgar eða eftir samkomul. Nánari uppl.
á annaborgelsudottir@gmail.com
Eigendur sumarbústaða. Mikil eftirspurn er fyrirsjáanleg meðal ferðamanna eftir sumarbústöðum. Gefur
tekjur og er besta þjófavörnin. Skráið
bústaðina á leiguvef sumarbústaða
www.bustadur.is

Svínadalur

Til sölu leigulóð 0,6 hektar í landi
kambhóls v/Eyrarvatn. Uppl. í s. 868
5251

Atvinnuhúsnæði
110 fm atvinnuhúsnæði á Dalvegi í
Kópavogi til leigu. Hátt til lofts og stórar
innkeyrsludyr. Uppl. í s. 898 2811.
50 fm pláss til leigu á góðum stað á
Kársnesbraut. Uppl. 896 0551

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@gistiheimilid.dk S. 0045 2460 9552.

Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

HÁRGREIÐSLA HÁRFÓKUS óskar eftir
sveini eða meistara í 50-80% vinnu.
Uppl. í S:6930965 Grímur.

Þjónusta
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TÆKIFÆRI Á SPÁNI

Meðeigandi/fjárfestir óskast að veitingastað á Costa blanca. S. 659 8277.
Óskum eftir að ráða starfskraft til að
sinna heimilisþrifum. viðkomandi þarf
að vera vandvirkur, heiðarlegur og röskur. Um er að ræða 50% starfshlutfall.
Upplýsingar í síma 820 8887.

Hefur þú áhuga á ítalskri
matargerð?
Veitingastaðurinn Sbarro auglýsir eftir duglegum starfsmanni í
100% starf. Sveigjanlegur vinnutími og skemmtilegur vinnustaður. Íslenskukunnátta er nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár.
Umsóknir sendist á steini@
sbarro.is

Langar þig að læra þjóninn?
Veitingahúsið Silfur á Hótel
Borg getur bætt við sig nemum í
framreiðslu.
Leitum eftir kraftmiklu og
skemmtilegu fólki. Reynsla er
kostur en ekki skilyrði.
Upplýsingar hjá Veroniku í síma
578-2008 eða 892-1735 milli
kl. 14.00 - 16.00. Einnig getur
þú sent tölvupóst á netfangið
info@silfur.is
Aðstoðarmaður vanur matreiðslu. Þarf
að geta unnið sjálfstætt. Mikil vinna
framundan. Reyklaus. Uppl í 894 1063

Alþingi á að skila þjóðinni aftur því
sem það tók af henni. Tugum þúsunda
starfa við smábátaveiðar. Aðalsteinn
Agnarsson.
Viltu vinna heima og hafa góðar tekjur?
Skoðaðu myndböndin á þessari síðu
og sjáðu hvort þetta henti þér. www.
aukaaur.com
Vanur bakari óskast, fjölbreytt starf
í boði hjá Veislunni veitingareldhús.
Uppl. í s. 821 1030 Ísak.

Bar / skemmtistaður

Óskar eftir dyravörðum og barþjónum í
vaktavinnu. Áhugasamir hafi samband í
síma 697 8333.
Vantar matreiðslumann á veitist/mötuneyti á vestfj. Húsnæði í boði. S. 862
2221

Húsamiður óskar eftir vinnu eða sjálfstæðum verkefnum. S. 534 8555.
Vantar aukavinnu við ræstingar á kvöldin eftir kl. 18:00 eða um helgar, uppl. í
síma 698-2263.
Viðskiptafræðingur tekur að sér bókhald, uppgjör, skattskil og fl. fyrir einstaklinga og smærri fyrirtæki. Uppl. í
síma 8929599
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Viðskiptatækifæri
Naglastofa - Snyrtistofa
til sölu fyrir aðeins kr.
700 þúsund !
Til sölu snyrtistofa á besta stað.
Er með aðstöðu fyrir 3. Er á
götuhæð, með gott aðgengi og
bílastæði.
Leiga kr. 50.000.- pr. Mán. Verð
aðeins kr. 2.700.000. Yfirtaka á
láni kr. 2 milj. Afb. 50 þús pr.
Mán. Auðveld kaup.
Upplýsingar í síma 897 0900.

Atvinna óskast
Sogsverk ehf.
Byggingarfyrirtæki, gerum allt
inni sem og úti. Erum með
stillasa, málum. Vinnum í
Grímsnesi, Selfossi og Reykjavík.
S. 893 7649.

Tapað - Fundið

Til sölu

Terra (svartur og brúnn)týndist við
Korputorg þann 05 mars. Ef einhverjir
hafa orðið varir við hann, vinasamlegast hafi samband í s. 824 0091.
Fundarlaun!!!!

Einkamál

Tilkynnigar

Sumarið fer í hönd. Þarftu aðstoð í
kreppunni?Fara ódýrt að versla, lúxus
ferðalög um páskana. Bý í 50fm íbúð,
á bíl. Blíður 70 ára maður. Svör sendis
FBL merk „ vinkona“

Til leigu
( A MRA B O RG 
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Í kvöld spilar hljómsveitin

Vanir menn
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

4IL LEIGU Å +AUPMANNAHÎFN p EINSTAKT T¾KIF¾RI
2AÈHÒS ¹ GËÈUM STAÈ ¶RJÒ SVEFNHERBERGI &ULLBÒIÈ
HÒSGÎGNUM OG HEIMILIST¾KJUM %NGIN ÚUTNINGSKOSTNAÈUR
!$3, TENGING BÅLSKÒR OG LÅTILL FALLEGUR GARÈUR -JÎG STUTT
Å SKËLA OG LEIKSKËLA 3TUTT Å LEST STR¾TË VERSLANIR OG ¹
STRÎND 3ANNGJÎRN LEIGA SEM M¹ GREIÈAST Å ÅSL KR FYRSTU  
M¹NUÈINA ,AUST ÚJËTLEGA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

LAUGARDAGUR 7. MARS 2009

Ástandsskoðun líkamans
mikilvæg, eins og bílsins
Hjá Frumherja fá bílar árvissa
og nákvæma ástandsskoðun,
en best færi á að eins væri með
líkama og sál.
„Það þarf auðvitað að skoða okkur
karlana eins og bílana og blessaðar konurnar, en hingað til hefur
vakning verið mest í sambandi
við kvennakrabbamein. Því fögnum við karlar þessu ágæta átaki
því ekki virðist vanþörf á að vekja
okkur aðeins,“ segir Helgi Harðarson, skoðunarmaður hjá Frumherja, sem er einn af styrktaraðilum átaksins Karlar og krabbamein. Hann bætir við að ungum
mönnum sé heilsubrestur síst í
huga, en menn verði meðvitaðri
um hverfulleika lífsins eftir því
sem þeir verða eldri. Því væri gott
að geta farið til læknis í almenna
skoðun og fengið staðfest að kroppurinn væri í pottþéttu standi.
„Oftast er það nú óvart sem
krabbamein uppgötvast hjá körlum, en ég hef á tilfinningunni að
menn séu að verða samviskusamari gagnvart eigin kroppi við þessa
vakningu. Auðvitað væri réttast að
geta gengið að árvissri læknisskoðun, rétt eins og okkur er fyrirskipað að fara með bílinn okkar í árlega skoðun þegar hann nær vissum árafjölda. Líkaminn hlýtur að
vega þyngra en bíllinn og eftir því
sem við eldumst verður nauðsynlegra að kíkja á ástandið,“ segir
Helgi sem býður viðskiptavinum
Frumherja að kaupa strikamerki í
þremur verðflokkum til stuðnings
Krabbameinsfélaginu.
„Hér er alltaf mikið rennerí og
meirihlutinn karlar að koma með
bílana í skoðun. Flestir fara milliveginn og kaupa strikamerki á 500

Helgi Harðarson starfar sem skoðunarmaður hjá Frumherja.

krónur, en margt smátt gerir eitt
stórt. Okkur Frumherjafólki finnst
góð tilfinning að veita fjölskyldum
öryggi með því að yfirfara ástand

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

bifreiða þeirra, og ekki síst að
safna fjármunum fyrir Krabbameinsfélagið og leggja málefninu
lið.“
- þlg

Gerum þetta með stæl
„Við studdum Krabbameinsfélag
Íslands í fyrra, þrátt fyrir að
taka ekki beint þátt í herferðinni Karlmenn og krabbamein,
og hlutum góðar viðtökur. Apótekin og viðskiptavinirnir voru
mjög ánægðir með þetta framtak
hjá okkur. Við ákváðum því að
gera þetta með meiri stæl í ár og
þannig undirstrika sameiginleg
markmið Krabbameinsfélagsins
og Nicotinell í baráttunni gegn
reykingum,“ útskýrir Brynjúlfur Guðmundsson, sölu og markaðsstjóri fyrirtækisins Artasan
sem er með umboðssölu á Nicotinelli lyfjum, svo sem tyggigúmmíi, munnsogstöflum og plástrum.
Rannsóknir sýna að með því að
nota Nicotinelli vörur geta reykingamenn tvöfaldað möguleika
sína á að hætta tóbaksreykingum
til frambúðar.
Í fyrra runnu 20 krónur af
hverjum seldum Nicotinelli
pakka beint til Krabbameinsfélags Íslands. Í ár ætla forsvarsmenn fyrirtækisins að bæta um
betur, með því að láta 100 krónur
af hverjum seldum pakka renna
til félagsins, og gildir þá einu um
hvernig vöru er að ræða eða hvar
hún er keypt. „Það skiptir engu
máli hvort þú kaupir Nicotinelli
tyggigúmmí, munnsogstöflur eða

Góð hreyfing

er lykillinn að góðri heilsu

eini á
Kynntu þér forvarnir gegn krabbam
karlmennogkrabbamein.is
Brynjúlfur segir rannsóknir sýna að með notkun nikótínvara geti einstaklingur tvöfaldað möguleikana á að hætta reykingum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

plástra, í litlum eða stórum umbúðum, í apóteki eða almennum
verslunum; Alltaf renna hundrað
krónur af hverjum pakka til félagsins,“ bendir Brynjúlfur á og
bætir við að 460.000 krónur safnast hafi safnast í fyrra, en nú sé
stefnt að því að safna einni og
hálfri milljón íslenskra króna.
Að mati Brynjúlfs er mjög mikilvægt að benda á skaðsemi reykinga og ekki síst um þessar mundir. Því þótt honum sé ekki kunnugt
um að tilfellum lungnakrabba-

meins hafi fjölgað að undanförnu
viti hann hins vegar til þess að
tóbakssala hafi aukist í efnahagskreppunni. „Við erum að reyna að
spyrna gegn þeirri þróun með því
að fá fólk til að hætta reykingum
með eða án hjálpar Nicotinell.
Við skulum muna að landlæknir
hefur lýst því yfir að reykingar
séu helsta heilsuvandamál 21. aldarinnar, enda ekki að ósekju þar
sem einn Íslendingur deyr á dag
af völdum reykinga.“
- rve
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ı

sími 411 5000

8

● fréttablaðið ● karlmenn og krabbamein

7. MARS 2009 LAUGARDAGUR

Ófeigur í faðmi fjölskyldunnar. „Eitt það erfiðasta er
tilhugsunin um að kveðja börnin sín og því vil ég vera
til staðar fyrir dætur mínar eins lengi og ég get. Þó svo
líkamleg líðan sé ekki góð núna þá er andleg líðan mjög
góð. Planið er að komast yfir þennan hjalla og fara að
vinna aftur,“ segir hann.

Kjartan Freyr og Arnbjörg, móðir hans, tókust saman á við erfið veikindi Kjartans sem er orðinn mun hraustari í dag en er þó undir eftirliti. MYND/HELGI GARÐARSSON

Þakklát fyrir hjálpina
„Sonur minn greindist með
krabbamein 21. apríl 2008 og var
þá tólf ára. Breytingin frá því ég
fór með hann til læknis var afar
hröð. Hann hafði verið mjög
þreyttur og alltaf með blóðnasir
þannig ég fór með hann til heimilislæknis. Um kvöldið fórum við
með hann suður og hann greindist eftir miðnætti. Daginn eftir
var allur líkaminn þakinn húðblæðingum og hann varð bara
allt annað barn á einum sólarhring,“ segir Arnbjörg Kjartansdóttir, starfsmaður hjá
Alcoa. Sonur hennar, Kjartan Freyr Hlöðversson, greindist með beinmergshvítblæði og
var í stífri átta mánaða meðferð
við því. „Hann er mjög hress í
dag, eiginlega vonum framar,
en lífið tók eiginlega stakkaskiptum þarna á einum degi,“
segir hún og bætir við: „Vissulega var skelfilegt að fá þessar
fréttir en í raun áttaði ég mig
ekki almennilega á þessu fyrr en
seinna. Maður fer í einhvern gír

en Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna veitti mér og syni
mínum mikinn stuðning.“
Fyrirtækið Alcoa Fjarðaál
stóð einnig þétt við bakið á Arnbjörgu og fjölskyldu á þessum
tíma. „Ég og eiginmaður minn,
fósturfaðir Kjartans, vinnum
bæði hjá Fjarðaáli og var vinnustaðurinn mjög sveigjanlegur.
Um leið og ég fór suður fékk
maðurinn minn að breyta yfir
í dagvaktir því við eigum tvö
yngri börn sem eru í skóla og
leikskóla. Auk þess fékk ég fjárhagslega aðstoð og aðra hjálp
þannig að ég þurfti ekki að hafa
neinar áhyggjur af vinnumissi
eða öðru og veitti það mikið öryggi að þurfa ekki að hugsa um
það líka,“ segir hún og nefnir
að hún hefði vart mátt til þess
hugsa að vera án þeirrar hjálpar sem fyrirtækið veitti henni.
„Vinnustaðurinn er í raun eins
og fjölskylda,“ segir hún og
hvetur fólk í sömu sporum til að
þiggja alla hjálp sem býðst. - hs

Tek þetta á bjartsýn
Ófeigur Gústafsson lætur ekki
deigan síga þrátt fyrir að hafa
greinst með krabbamein og
nýtur þar ómetanlegs stuðnings aðstandenda.
„Ég greindist 17. júní 2008 og hafði
fundið fyrir þessu lengi en leitaði
mér því miður ekki hjálpar við því
strax,“ segir Ófeigur Gústafsson,
29 ára fjölskyldufaðir sem starfar hjá Alcoa Fjarðaáli, en hann er
með ólæknandi krabbamein. „Ég
fann fyrir miklum kviðverkjum og
greindist með krabbamein í gallgöngum, sem er mjög sjaldgæft. Ég
tók þeim fregnum hins vegar með
jafnaðargeði og bjartsýni þar sem
í raun var ekkert annað að gera en
að taka í hornin á nautinu,“ segir
hann einlægur og hvetur karlmenn

til að láta skoða sig ef þeir kenna sér
meins. Ófeigur gat hins vegar ekki
hafið meðferð fyrr en þremur mánuðum síðar þar sem hann glímdi við
lifrarbilun. „Horfurnar þetta sumar
voru vægast sagt slæmar en fyrir
eitthvert kraftaverk og frábæra
lækna komst ég í gegnum þetta og
gat þá hafið meðferð.“
Krabbameinsmeðferð er langt
og strangt ferli og þá er dýrmætt
að mæta skilningi í samfélaginu.
Ófeigur starfaði hjá Alcoa Fjarðaáli þegar hann greindist og gerir
enn. Þar hefur hann notið mikils
stuðnings. „Fjarðaál hefur staðið á
bak við mig eins og klettur og í raun
mun meira en ég bjóst við. Maður
hefur heyrt sögusagnir um að fyrirtæki reyni að losa sig við starfsfólk
sem lendir í svona en annað er upp
á teningnum á mínum vinnustað.

Vaktin mín og minn yfirmaður hafa
sérstaklega stutt mig,“ segir Ófeigur
hrærður og nefnir dæmi: „Fólk fékk
frí til að koma í dagsheimsóknir til
mín suður á sjúkrahúsið, yfirmaður
minn hringdi reglulega til að heyra
í mér og peppa mig upp, tekin var
hópmynd af vaktinni og hún send
með baráttukveðjum og fólk tók
sig saman og vann fyrir mig til að
styrkja mig. Oft var erfitt að tala
við vinnufélagana þar sem ég varð
klökkur yfir þeim gríðarlega samhug og stuðningi sem þau sýndu
mér.“ Einnig þykir Ófeigi ómetanlegt að þurfa ekki að hafa áhyggjur af vinnunni á meðan hann berst
við sjúkdóminn. „Víst er um nóg að
hugsa þó áhyggjur af starfi og afkomu bætist ekki við,“ segir hann
og heldur áfram: „Einnig er mikilvægt að hafa að einhverju að stefna

Áhersla á velferð starfsfólks

Auglýsingasími

– Mest lesið

Alcoa Fjarðaál er aðalstyrktaraðili
átaksins Karlmenn og krabbamein
sem Krabbameinsfélag Íslands
stendur fyrir, en í fyrra keypti
fyrirtækið 225 bleikar slaufur til
styrktar leit á brjóstakrabbameini
hjá konum. „Okkur þykir ekki
síður mikilvægt að styrkja viðleitni Krabbameinsfélagsins við að
vekja athygli karla á krabbameini
en á síðustu árum hefur sjónum
meira verið beint að konum, enda
fer fram skipuleg leit að krabbameini meðal þeirra,“ segir Tómas
Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á
Íslandi.
Samstarf Alcoa Fjarðaáls við
Krabbameinsfélag Íslands hófst
með kaupum á bleiku slaufunni
en þá kviknaði hugmyndin að því
að Fjarðarál yrði aðalstyrktaraðili átaksins Karlmenn og krabbamein. „Að þessu sinni er álnæla
seld til styrktar átakinu. Fjarðaál
leggur mikla áherslu á heilbrigði

og forvarnir en í fyrirtækinu fer
fram heilmikil vinna sem tengist því. Við höfum hvatt fólk til að
taka upp holla lifnaðarhætti og í
fyrirtækinu er starfandi heilsugæsla sem hefur meðal annars lagt
hönd á plóginn,“ segir Tómas Már
og nefnir að í næstu viku verði forvarnarátak í álverinu á Reyðarfirði
til að vekja athygli á átakinu Karlmenn og krabbamein.
„ Auðvitað er sérstaklega
ánægjulegt að vera í samstarfi við
Krabbameinsfélagið sem hefur
unnið stórmerkilegt starf á sviði
krabbameinsleitar og rannsókna,“
segir Tómas Már. „Eitt helsta gildi
Alcoa Fjarðaáls er virðing fyrir
einstaklingnum og lögð er áhersla
á velferð starfsmanna. Okkar
starfsmenn njóta að sjálfsögðu
sömu veikindaréttinda og aðrir en
auk þess höfum við reynt að vera
sveigjanleg og koma til móts við þá
sem veikjast eins og kostur er.“ - hs

Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa, segir fyrirtækið
leggja mikla áherslu á að
hvetja starfsmenn til að
hreyfa sig, borða holla fæðu
og lifa almennt heilbrigðu
lífi í forvarnarskyni.
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Nýbreytni í
fjáröflun

● VISSIR ÞÚ AÐ:
● Ávextir og grænmeti innihalda efni sem gera við frumur líkamans og koma í veg fyrir marga sjúkdóma.
● Rannsóknir benda til þess að tómatar og tómatafurðir
geti dregið verulega úr áhættu á krabbameinum í blöðruhálskirtli.

Bryddað er upp á nýbreytni í fjáröflun í átakinu Karlmenn og krabbamein.
Sérstakir styrktarmiðar eru til sölu hjá
öllum samstarfsaðilum átaksins, þar á meðal
öllum helstu matvöruverslunum landsins.
Rennur allur ágóði af sölu miðanna óskiptur til Krabbameinsfélags Íslands. Miðarnir
kosta 250, 500 og 1.000 krónur.

● Mikið af rauðu kjöti og unnum kjötvörum getur aukið
líkur á krabbameinum í meltingarvegi.
● Trefjaríkt fæði, t.d. korn og baunir, getur
dregið úr hættu á ristilkrabbameini.
● Rannsóknir benda til að hvítlaukur og gulrætur séu öflug í baráttunni við krabbamein.
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og hafa hugfast að það er líf eftir
greiningu. Þá er gott að vinnan bíði
manns.“
Helsta ráðlegging Ófeigs til
þeirra sem greinast er að gefast
aldrei upp. „Jafnvel þó þér sé sagt að
þú eigir bara einhverjar vikur eftir
þá má ekki gefast upp. Mikilvægast
er að safna saman öllum sínum yndisstyrk og nota hann. Veröldin hrynur þegar þér er sagt að þú sért með
krabbamein og lífið stöðvast í smá
tíma. Þó sjokkið komi strax þá tekur
nokkra mánuði að meðtaka upplýsingarnar og sorgin er mikil, sérstaklega hjá aðstandendum. En þá má
ekki leggja árar í bát,“ segir hann
ákveðinn og bætir við kíminn: „Ég
hef nú löngum verið þrjóskur og
hef aldrei farið vel eftir fyrirmælum þannig ég ákvað að spyrna við
og tek hverjum degi sem gjöf.“ - hs



C^Xdi^cZaaZg
hVbhiVg[hVÂ^a^
@gVWWVbZ^ch[aV\h^ch

styrkir





ÏbVghgZccV&%%`g#V[]kZg_jbhZaYjbeV``VV[C^Xdi^cZaaWZ^cii^a{iV`h^ch`VgabZccd\`gVWWVbZ^c#^h

C^Xdi^cZaac^`ican[[{hi{can[hZÂ^ahd\ZgjcdijÂhZb]_{aeVgZ[c^i^aÄZhhVÂ]¨iiVZÂVYgV\VggZn`^c\jb#I^aVÂc{hZbWZhijb{gVc\g^h`Va{kVai[na\_VaZ^ÂWZ^c^c\jb[na\^hZÂa^cjb
bZÂan[^cj#H`VbbiVgZgjZ^chiV`a^c\hWjcYc^gd\Zgj{`kVgÂVÂ^gZ[i^gÄk]kZghjb^`^ÂkVggZn`i#An[_Vin\\^\bb/h`VbbiVgbZ\VVaYgZ^kZgVhi¨gg^Zc'*hin``^{YV\#Bjcchd\hi[ajg/
h`VbbiVgV[&b\bZ\VVaYgZ^kZgVhi¨gg^Zc(%hin``^{YV\d\V['b\bZhi&*hin``^{YV\#Ea{higVg/h`VbbiVgZgjZ^ccea{hijg{haVg]g^c\!]kVÂVhing`aZ^`Vh`VacdiV[ZgZ[i^gÄk
]kZghjb^`^ÂkVggZn`i#ÃkWZgVÂ`nccVhgjeeaÅh^c\Vgjbcdi`jc[na\^hZÂa^#ÃZ^ghZb]V[V[Zc\^Âd[c¨b^[ng^gc^`ic^ZÂVÂgjb^cc^]VaYhZ[cjban[h^ch![Zc\^Â]_VgiV{[VaacÅaZ\V!
hiÂj\VZÂVkZghcVcY^]_VgiVc\!VakVgaZ\V]_Vgiha{iiVggZ\ajZÂV]Z^aVWaÂ[VaacÅaZ\V!Z^\VZ``^VÂcdiVC^Xdi^cZaac^`ican[#7gcjcY^g&-{gVVaYg^!Äjc\VÂVg`dcjgd\`dcjgbZÂ
WVgc{Wg_hi^h`jajZ``^cdiVan[^ÂcZbVVÂa¨`c^hg{Â^#AZh^ÂVaaVc[na\^hZÂ^a^cc{ÂjgZcWng_VÂZgVÂcdiVan[^Â#BVg`VÂhaZn[^h]V[^/CdkVgi^h=ZVai]XVgZ#
JbWdÂ{ÏhaVcY^/6giVhVcZ][#!HjÂjg]gVjc&'V!'&%<VgÂVW¨#

9

10 ● fréttablaðið ● karlar og krabbamein

7. MARS 2009 LAUGARDAGUR

Ferskleikinn forréttindi
Þriðjungur þess sem við setjum á matardiskinn okkar skal
vera grænmeti eða ávextir.
Íslenskt grænmeti er hlaðið
næringarefnum og einstaklega ferskt.

Guðmundur Júlíusson, verslunarstjóri í Nóatúni, segir karlmenn kaupa minna af
hollustuvörum en konur. Þeir kaupi frekar það sem þá langar í hverju sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Karlar kaupa
sjaldnar lífrænt
Guðmundur Júlíusson hefur verið
verslunarstjóri í Nóatúni í tólf ár.
Hann segir kaup á lífrænni vöru
hafa verið nánast óþekkta þegar
hann hóf störf í verslun.
„Það var varla til lífræn vara
þegar ég byrjaði og maður þekkti
hana ekkert, en aukningin hefur
verið mikil síðustu fjögur, fimm
árin. Þeir sem á annað borð hafa
vanið sig á þessar vörur halda sig
við þær,“ segir Guðmundur. „Lífrænar vörur eru yfirleitt dýrari
og fólk heldur kannski aðeins um
aurinn núna.“
Guðmundur segir konur í miklum meirihluta kaupa hollustuvörur og lífrænar. Þær leggi meiri
hugsun í innkaupin en karlarnir sem grípi yfirleitt það sem þá
langar í þá stundina.

„Konurnar kaupa meira af
hollustuvörum, það er ekki spurning. Við karlar hugsum ekki eins
mikið þegar við erum að kaupa
inn og drífum innkaupin bara af.
Þá kippum við hverju sem er úr
hillunum. Annars er nú örugglega einhver hópur karlmanna
sem hugsar út í hollustuna, en
meðal karlmaðurinn er samur
við sig miðað við það sem ég tek
eftir hér í búðinni,“ segir Guðmundur og viðurkennir að sjálfur kaupi hann frekar það sem
hann langar í en lífrænt hollustunnar vegna.
„Ef ég finn vöru sem ég er
ánægður með þá kaupi ég hana,
en ég eltist nú ekki sérstaklega
við lífrænt.“
- rat

Nota hugmyndaflugið
Nanna Rögnvaldardóttir, matgæðingur og höfundur matreiðslubóka
á borð við Matarást, vann uppskriftir í þriðja bindið af Af bestu
lyst í samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands, Hjartavernd og Lýðheilsustöð. Hún segir hollt mataræði eitt af grundvallaratriðum
góðrar heilsu.
„Mataræði og hreyfing eru þeir
ytri þættir sem fólk getur haft
áhrif á sjálft. Öðrum þáttum eins
og loftslagi og mengun getur fólk
ekki stýrt. Mér finnst mikilvægt
að börn læri snemma að borða
hollt og að ekki sé haldið að þeim
feitum eða sætum mat. Auðvitað er
alltaf hægt að breyta mataræðinu
en það er auðveldara ef fólk hefur
vanist hollu.“
Nanna leggur áherslu á að
þriðjungur matardisksins fari
undir kjöt eða fisk, þriðjungur undir kolvetni eins og grjón
eða kartöflur og svo þriðjungur
undir grænmeti og ávexti. Fjölbreytt fæða skili bestum árangri
þegar kemur að forvörnum gegn
sjúkdómum.
„Bara að fæðan sé fjölbreytt
og holl og innihaldi mikið af
grænmeti og hollari fitutegundum. Því auðvitað þarf að
vera fita en ekki mettuð fita
heldur mjúk eins og olíur og
jurtafeiti.“
Nanna bendir einnig á að
nú sé grænmeti dýrara en
undanfarið og mælir með
því að fólk láti hugmyndaflugið ráða í kreppunni við

Gildi grænmetis fyrir heilsuna er
löngu sannað. Tómatur inniheldur til dæmis B1-vítamín, C- og Avítamín, auk járns og kalíum, að
ógleymdum trefjunum, en næg
trefjaneysla er talin vera vörn
gegn krabbameini í ristli. Einnig
innihalda tómatar andoxunarefnið lýkópen sem er talið vörn gegn
krabbameini. Sérstök tegund tómata er ræktuð hér á landi sem hefur
verið nefnd heilsutómatar.
„Íslenskir garðyrkjubændur framleiða margar tegundir af
tómötum,“ útskýrir Kristín Linda
Sveinsdóttir, markaðsstjóri Sölufélags garðyrkjumanna. „Venjulega tómata, plómutómata, kirsuberjatómata og konfekttómata svo
eitthvað sé nefnt og svo heilsutómatana. Allir tómatar eru hollir en
heilsutómatarnir innihalda þrefalt
meira magn af efninu lýkópen en
aðrir tómatar. Heilsutómatarnir
eru ræktaðir af bóndanum á Melum
á Flúðum.“
Kristín segir að það sem geri íslenska tómata og íslenskt grænmeti
yfir höfuð einstakt að bragðgæðum og hollustu sé ræktunartækni
íslenskra garðyrkjubænda.
„Íslenska grænmetið er bragðmeira en erlent grænmeti. Ástæðan
er sú að við notum íslenskt hreint
vatn og grænmetið fær að þroskast
á plöntunni í friði þann tíma sem
það þarf því ekki þarf að tína grænmetið snemma til dæmis vegna
langra flutninga. Hér er grænmetið
komið til neytenda daginn eftir að
það er tínt, eins ferskt og það getur
verið. Það er alls ekki sjálfsagður hlutur og í raun forréttindi að
hafa aðgang að þessum ferskleika
vegna nálægðarinnar við sveitina
og ræktendur.“

Kristín Linda Sveinsdóttir, markaðsstjóri Sölufélags garðyrkjumanna, segir íslenskt
grænmeti einstakt að ferskleika.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kristín bendir einnig á að við
ræktun grænmetis á Íslandi
séu ekki notuð vaxtarörvandi
efni eða eitur á plönturnar.
Garðyrkjubændur notist
við náttúrulegar varnir
eins og býflugur. Einnig
sé lágt hitastig hér á landi
kostur þegar kemur að útiræktun því grænmetið fær
að þroskast hægt og á sínum
hraða sem skerpi bragðgæðin.
„Íslendingar eru meðal færustu
þjóða í heimi í ræktun grænmetis í gróðurhúsum. Slagorðið Einn
tómatur á dag kemur heilsunni í
lag á sannarlega við um íslenska
tómata,“ segir Kristín.

Á heimasíðunni
www.islenskt.is er að
finna greinargóð ar upplýsingar um
ræk t u n g rænmetis á Íslandi
og nánari fróðleik um heilsutómata.
- rat

„Allir tómatar eru
hollir en heilsutómatar
innihalda þrefalt meira
magn af efninu lýkópen en
aðrir tómatar,“ segir Kristín
Linda.
NORDICPHOTOS/GETTY

Slæmt að brenna í sólinni
Nanna Rögnvaldardóttir
matgæðingur mælir
með því að prófa nýjar
uppskriftir með ódýru
grænmeti. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

matargerðina. Hún
bendir á að leita uppskrifta á netinu.
„Það er um að gera að
skoða eitthvert annað grænmeti en maður er vanur og
leita að nýjum leiðum til að
nýta ódýrt íslenskt grænmeti.
Til dæmis þekkir fólk gulrófur bara soðnar eða sem rófustöppu og finnst þær kannski
ekki spennandi en það er hægt
að gera svo margt annað við þær.
Baka þær í ofni eða steikja á pönnu
eða rífa í salöt. Laukur er líka
ódýrasta grænmeti sem völ er á og
það er hægt að gera marga góða
rétti úr honum fyrir lítinn pening.“
- rat

Sveinbjörn Kristjánsson, doktor
og verkefnisstjóri hjá Lýðheilsustöð, skrifaði doktorsverkefni sitt
um húðkrabbamein. Hann segir
heilbrigðan lífsstíl snúast um að
reykja ekki, hreyfa sig reglulega,
borða holla fæðu, neyta áfengis
í hófi og haga sér skynsamlega í
sólinni.
„Húðkrabbamein er hættulegasta krabbameinið og það mein
sem hefur aukist mest á Norðurlöndunum,“ segir Sveinbjörn. „Auk
þess er aldurinn að færast neðar.
Þetta er þó það krabbamein sem
við vitum hvað veldur: útfjólubláir
geislar sólar og ljósabekkir.“
Sveinbjörn segir mikilvægt að
verja sig gegn sólinni. Hann segir
skaðann meiri eftir því sem einstaklingur er yngri þegar hann
brennur í sól. Hann segir ekki
liggja fyrir hversu mikið notkun
ljósabekkja spili inn í þá aukningu
húðkrabbameins sem orðið hefur
en aukningin sé meiri hjá ungum
konum. Hann bendir þó á að karlmenn beri síður á sig sólarvörn.
„Karlmenn bera sjaldan á sig
krem en á móti sækja þeir ekki
eins í sólina og konur. Þó er munur-

Sveinbjörn Kristjánsson, doktor og verkefnisstjóri hjá Lýðheilsustöð, segir mikilvægt
að verja sig gegn útfjólubláum geislum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

inn ekki eins mikill milli drengja
og stúlkna á notkun ljósabekkja í
dag.“
Spurður hvort hraði í samfélaginu geti haft áhrif á heilsufarið segir hann rétt álag í eðli sínu
ekki þurfa að vera til ills. Mikilvægt sé þó að láta álagið ekki ná
yfirhöndinni og gefa sér tíma fyrir
hvíld, hreyfingu og hollt mataræði.
Hreyfing og útivist sé mest heilsueflandi af öllu sem fólk gerir.

„Þetta hangir allt saman. Við
höfum einbeitt okkur að ljósabekkjunum og Lýðheilsustöð,
Geislavarnir ríkisins, Landlæknisembættið og Krabbameinsfélag Íslands standa fyrir átakinu
Hættan er ljós. Þar beinum við
okkar áróðri til foreldra fermingarbarna. Mér persónulega finnst
að setja eigi 16 eða 18 ára aldurstakmark í ljósabekki.“
- rat
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Steinar á
Facebook

Gagnlegt
gegn
krabbameini

Steinar, talsmaður átaksins Karlmenn og
krabbamein, hefur verið önnum kafinn á samskiptavefnum Facebook og hefur nú þegar safnað
á sjötta þúsund vina. Steinar hvetur alla Facebookmeðlimi til að heimsækja síðu átaksins og styðja
við gott málefni. Þar er einnig hægt að fylgjast
með framgangi átaksins, leita sér upplýsinga og
taka þátt í umræðu um karlmenn og krabbamein.
Þá er hægt að leita sér upplýsinga á heimasíðu
átaksins, www.karlmennogkrabbamein.is, sem og á
heimasíðu Krabbameinsfélagsins, www.krabb.is.

● VISSIR ÞÚ AÐ:
■ 3% allra núlifandi íslenskra karla hafa einhvern tímann greinst með
krabbamein.
■ Neysla áfengis eykur hættuna á sumum tegundum krabbameins. Því
mun meira áfengi, þeim mun meiri áhætta.
■ Tíðni illkynja húðkrabbameina hefur stóraukist á undanförnum áratug. Helsta orsökin er sólbruni.
■ Dagleg hreyfing er mikilvæg fyrir heilsuna og getur
komið í veg fyrir sum krabbamein.
■ Ofþyngd eykur hættuna á krabbameinum af ýmsu tagi.
■ Það eru tvöfalt meiri líkur á að reykingamenn deyi úr
krabbameinum en þeir sem ekki reykja.
■ Yfir 90% allra krabbameina í lungum má rekja til reykinga og reykingamenn eru líka í aukinni hættu fyrir öðrum krabbameinum.
■ Á hverjum degi deyr einn Íslendingur vegna reykinga.

Matur sem veitir vörn
gegn krabbameini:
● Hvítlaukur
● Laukur
● Gulrætur
● Kál
● Spínat
● Soja
● Hörfræ
● Tómatar
● Tómatpúrra
● Svartur pipar
● Bláber, brómber, hindber
● Vínber
● Dökkt súkkulaði (70%)
● Appelsínu/sítrónusafi
● Grænt te
● Baunir
● Gróft korn

Sölustaðir og
styrktaraðilar

HERRABINDI OG SLAUFUR
Jafnframt eru til sölu þrílit herrabindi í öllum verslunum Herragarðsins til stuðnings átakinu.
Þau kosta 4.990 krónur og tákna
litirnir - blár, hvítur og fjólublár
– þrjú algengustu krabbamein hjá
körlum.
Sérhannaðar slaufur til styrktar
átakinu eru einnig boðnar fyrirtækjum í landinu til kaups á 1.000
krónur stykkið og hefur fyrirtækjasvið Pennans veg og vanda
að sölu þeirra.
Ágóði af átakinu fer til fræðslu
og ráðgjafar við krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra.
STYRKTARAÐILAR ÁTAKSINS
Alcoa Fjarðaál er aðalstyrktaraðili
átaksins Karlmenn og krabbamein.
Aðrir styrktaraðilar eru Margt
smátt, Nicotinell og Sölufélag
garðyrkjumanna. Lýðheilsustöð er
einnig stuðningsaðili átaksins.

WZcYVi^aÄZhhVÂ
[gVbiÂ^chW_gi

E> E6G  HÏ6  -''-.

SÖLUSTAÐIR STYRKTARMIÐA
Styrktarmiðar að upphæð 250, 500
og 1.000 krónur, eru til sölu hjá
öllum samstarfsaðilum átaksins,
þ.á.m. öllum helstu matvöruverslunum landsins.
Samstarfsaðilar Krabbameinsfélagsins og söluaðilar eru: Bónus,
Krónan, Nettó, Samkaup, Nóatún,
Hagkaup, 11-11, Kjarval, Penninn,
Eymundsson, Frumherji, Íslandspóstur, Herragarðurinn og ÍTR/
sundlaugar Reykjavíkur.
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ÓDÝR HEIMILISTÆKI
EINFÖLD, TRAUST OG ENDINGARGÓÐ TÆKI

BARKAÞURRKARI
Euroline T3048
Einfaldur 6kg ÞURRKARI
með barka, 2 hitastigum
og galvaniseraðri tromlu.
Orkunýting C.

TILBOÐ

49.995

FULLT VERÐ 64.995

BARKALAUS
ÞURRKARI
Euroline TK4042
Barkalaus 6kg ÞURRKARI
með krumpuvörn og
barnaöryggi. Orkunýting C.

TILBOÐ

69.995

FULLT VERÐ 79.995

85sm FRYSTISKÁPUR
Scancool SFS100
85sm og 85 lítra FRYSTISKÁPUR
með 4 skúffum og 6kg frystigetu
á sólarhring. Orkunýting A. Mál
(hxbxd): 85x50,4x51,4sm.

TILBOÐ

49.995

FULLT VERÐ 56.995

UPPÞVOTTAVÉL
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.

TILBOÐ

74.995

FULLT VERÐ 84.995

60sm ELDAVÉL

1000sn ÞVOTTAVÉL

Euroline EU1628
60sm ELDAVÉL án blásturs með 4 steyptum hellum,
58 lítra ofni sem auðvelt er að þrífa, yfir- og undirhita, grilli, geymsluskúffu og barnalæsingu á
ofnhurð. Mál (hxbxd): 85-90x60x60 sm.

Euroline WME1000
5kg ÞVOTTAVÉL með 500 og 1000 snúninga vindingu,
30-90° hitastilli, 30sm hurðaropnun, ullarkerfi, skolstoppi og hraðkerfi. Þvotthæfni A, orkunýtni A og
vinduhæfni C. Mál (bxhxd): 60x85x60sm.

TILBOÐ

TILBOÐ

59.995

64.995

FULLT VERÐ 69.995

FULLT VERÐ 74.995

186sm
KÆLIR/
FRYSTIR

144sm
KÆLIR/FRYSTIR
Scancool SKF220
144sm KÆLISKÁPUR með frysti og 5 glerhillum
í kæli. 167 lítra kælir og 45 lítra frystir.
Orkunýtni A. Mál (hxbxd): 144x55x60sm.

TILBOÐ

74.995

FULLT VERÐ 79.995

Euroline C340
186sm KÆLISKÁPUR með frysti, 214 lítra kæli,
90 lítra frysti og glerhillum. Orkunýting A. Mál
(hxbxd) 186,5x59,5x60sm.

TILBOÐ

89.995

FULLT VERÐ 99.995

REYKJAVÍK AKUREYRI HÚSAVÍK SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GARÐARSBRAUT 18A
464 1600

EYRARVEGI 21
480 3700

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Söngleikur sumarsins verður Grease – þriðja
stóruppfærslan á verkinu á tíu árum skellur á
innan skamms á vegum Bjarna Hauks í Loftkastalanum. Það er Selma Björnsdóttir sem setur
verkið á svið en auglýst var eftir kröftum í
sýninguna og verða prufur í næstu viku á
hátt í 200 listamönnum sem geta sungið,
leikið og dansað. Frumsýning er áætluð
11. júní.

MENNING

Sound of Music verður líka fyrirferðarmikið fram
eftir sumri í Borgarleikhúsinu en þegar er farið að
spyrjast fyrir um miða á þennan gamla söngleik
þeirra Rodgers og Hammerstein. Þórhallur Sigurðsson setur á svið en Valgerður Guðnadóttir leikur
ungu stúlkuna sem verður að taka að sér stóran
barnahóp og veit ekki sjálf hvað hún vill. Þýðinguna gerði Flosi Ólafsson og verður því nafngift
hans, Söngvaseiður, notuð. Frumsýning er 8. maí.

Þrettándakvöld
eða... hvað sem þér viljið

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

eftir William Shakespeare leikstjóri: Rafael Bianciotto

Endurgerðir Skaftáreldar í stundarfjórðungs kvikmynd. Fáir hafa lagt í
að endurskapa þær hörmungar sem
féllu yfir landið þegar eldarnir hófust
snemma sumars 1783. Aðeins einn
höfundur hefur sótt efni í eldana. Guðmundur Magnússon, eða Jón Trausti,
samdi sagnaþætti úr eldsumbrotum og
byggði þá meðal annars á munnmælum
úr héraðinu.

megintilgangur verkefnisins, segir
Hringur Hafsteinsson hjá Gagarín, að þeir sem gera sér ferð austur
á Klaustur geti í sviphendingu séð
hversu eldsumbrotin breyttu öllu
landslagi þar austur frá.
Gerð myndarinnar átti þann
aðdraganda að fyrir rúmum tíu
árum var komið á fót sjálfseignarstofnuninni Kirkjubæjarstofu
á Kirkjubæjarklaustri til að efla
rannsóknir og fræðslu um náttúru, menningu og sögu héraðsins.
Fengu heimamenn með sér marga
öfluga stuðningsmenn, en þar var
fremstur í flokki Freysteinn Sigurðsson jarðfræðingur, sem nú er
nýfallinn frá. Fljótlega kom fram
hugmynd um að ráðast í tölvugerða
mynd um Skaftárelda og afleiðingar náttúruhamfaranna, sem
þá gæfi ferðalöngum og öðrum
kost á að kynna sér þessa hamfarasögu á þeim stað sem áhrifin
eru hvað sýnilegust, þ.e. á Kirkjubæjarklaustri. Stofnað var félagið Skaftáreldar ehf. sem sjá myndi
um sýningarhald og leitaði félagið í framhaldinu til margmiðlunarfyrirtækisins Gagarín til að sjá
um að framleiða 15 mínútna langa
mynd sem væri blanda af uppteknu og tölvugerðu efni og skyldi
hún gefa góða innsýn í umfang og
afleiðingar Skaftárelda.
Myndin hefur verið um ár í
vinnslu og sóttu kvikmyndagerðarmennirnir sér efni í myndir af
Kröflueldum sem eru líkastir þeim
eldsumbrotum sem urðu í Skaftáreldum. Leitað var til heimamanna
sem léku forfeður sína í ýmsum
aðstæðum en mest af efni verksins
er tölvugert. Verkefnið kostaði um
tíu milljónir og lögðu margir aðilar til fjármagn svo af verkefninu
yrði.
Sýningar á myndinni hefjast á Kirkjubæjarklaustri á dagskránni Sigur lífsins um páskana. Frumkvöðlar verkefnisins
eru Jón Helgason frá Seglbúðum
sem fyrr var nefnt, Kirkjubæjarstofa og Bær hf., sem er rekstraraðili Hótels Klausturs. Handrit
unnu Kári Jónasson og Hrafnkell
Stefánsson.

Frumsýning í Þjóðleikhúsinu 13. mars í samstarfi við Nemendaleikhús LHÍ

Lykillinn er ... jákvæðni
„Maður getur alltaf valið
hvernig maður vinnur vinnuna,
jafnvel þótt maður geti ekki
valið vinnuna sjálfa.“

„Á þessari stundu eru
hugsanir þínar að móta framtíð þína.
Það sem þú hugsar mest um eða einbeitir þér
að mun birtast þér á lífsleiðinni.“

Salka –forlag með sál

Greinarhöfundur er ekki hrifinn af umtalaðri sviðsetningu Leikfélags Reykjavíkur í
Borgarleikhúsi á frægu verki Söruh Kane, Rústað.
MYND LR/GRÍMUR

Grótesk grimmd
LEIKLIST JÓRUNN TÓMASDÓTTIR

R

FIMMTUDAGUR 19. MARS | kl. 19.30
Hljómsveitarstjóri | Baldur Brönniman
Einleikari | Melkorka Ólafsdóttir
Atli Heimir Sveinsson | Hreinn Gallerí SÚM
Atli Heimir Sveinsson | Flautukonsert
Atli Heimir Sveinsson | Sinfónía nr. 6 (frumﬂutningur)

SÍUNGUR
OG SÍGILDUR

ATLI HEIMIR SJÖTUGUR
Í tilefni sjötugsafmælis Atla Heimis Sveinssonar í september 2008 efnir
Sinfóníuhljómsveit Íslands til hátíðartónleika þar sem tvö af hans merkustu
hljómsveitarverkum frá fyrri tíð hljóma, Flautukonsert og Hreinn: Gallerí SÚM . Auk
þess verður frumflutt glæný og spennandi sinfónía eftir þennan fjölhæfa og afkastamikla
listamann, sú sjötta í röðinni.

ústað, leikverk eftir
Söru Kane. Leiksviðinu
var rústað. Persónunum var rústað. Allt varð
ein rjúkandi rúst. Efniviðurinn er svívirðilegur. Efnistökin eru líka svívirðileg. Ég leyfi
mér að halda því fram að sýning
verksins á sviði Borgarleikhússins
sé svívirðileg móðgun við leikhúsgesti. Ef listin felst í því að hrúga
saman hránöktum ofbeldisatriðum
pökkuðum inn í samtvinnuð klúrog blótsyrði þá viðurkenni ég vanmátt minn til slíkrar listskynjunar.
Loksins, loksins! Magnað verk,
heit kartafla sem kastað er í fang
prúðbúinna leikhúsgesta, verk
skrifað inn í íslenskan veruleika,
ögrandi, gargandi snilld. Íslenska
listaelítan hefur ekki látið sitt eftir
liggja í hástemmdum umsögnum
um verkið. Ef fólk spyr sig þess
virkilega hvernig hægt sé að skrifa
leikrit um slíkan hrylling hlýtur
það að vera vísvitandi barnalegt.
Við vitum jú öll að heimurinn er
uppfullur af hryllingi. Ofbeldi og
hryllingur hafa fylgt manninum
frá upphafi. Engin skepna á jarðarkringlunni gervallri er grimmari
en maðurinn. Það þarf hvorki Söru
Kane né nokkurn annan til að uppljúka augum okkar fyrir tilvist
hins illa, helvítis á jörð. Séum við
ómeðvituð um það hljótum við að
vera bæði blind, heyrnarlaus og tilfinningalega steindauð. Við höfum
hryllinginn, ofbeldið og grimmdina fyrir augum og eyrum daglega
heima í stofu í fréttatímum fjölmiðlanna. Þar birtist hryllingurinn
í sinni nöktustu og hráustu mynd,
hann er raunverulegur, sannur.
Þar er raunverulegt fólk sem þjáist
raunverulega og það snertir okkur,
vekur upp litróf kenndanna, tilfinninganna.
Leikverk Söru Kane er byggt
upp af samþjöppuðu, harðsoðnu,
hráu ofbeldi og hryllingi eins svívirðilegu og verst getur orðið.
Textinn er uppvafinn orðahnykill
verstu og svívirðilegustu klúr- og
blótsyrða sem finnast í tungumálinu. Það er ekkert leikrænt,
hvorki við efniviðinn, efnistökin
né textann. Varla að votti fyrir
leikrænni spennu nema ef vera
kynni í upphafi verksins. Tvær
persónur í lokuðu rými. Eitthvað
hlýtur að gerast, eitthvert uppgjör

Hringdu í síma
Nánari upplýsingar um tónleika og nýjustu
fréttir er ávallt að finna á www.sinfonia.is

ef blaðið berst ekki

að fara fram milli þeirra. En nei,
bara runa gegndarlauss ofbeldis,
grimmdar, hryllings og klúryrða í
örlítið mismunandi útgáfum. Sviðsetningin er flott og frammistaða
leikaranna fín. Enda varla við öðru
að búast. Við erum jú í atvinnuleikhúsi þar sem fólk kann til verka.
En atvinnu- og fagmennska dugði
ekki til að gæða verkið lífi. A.m.k.
náði það ekki að hræra við mér. En
það vakti mér hins vegar kenndir.
Ég varð foxill út í sjálfa mig fyrir
að láta leikhúsið hafa mig að fífli.
Athafnir leikaranna á sviðinu
sem áttu að vera ofbeldisfullar og
hryllilegar fannst mér svo hallærislegar og hreinlega gróteskar að
ég fór hjá mér fyrir þeirra hönd.
Persónurnar í verki Söru Kane
snertu mig ekki frekar en verkið
í heild sinni. Þær vöktu mér enga
samúð, enga reiði, enga fyrirlitningu, engan hrylling, ekkert hatur,
ekkert. Þær voru holar, innantómar fígúrur, jafnmiklar klisjur og
ofbeldið og hryllingurinn. Hlaupandi fólk með angistina rista í
hvern andlitsdrátt sem við höfum
séð á fréttamyndum úr öllum stríðum og hörmungum heimsins vekja
hins vegar sterkar tilfinningar,
sterk viðbrögð; reiði, hatur, depurð, vonleysi, umkomuleysi gagnvart heimsósómanum.
Auðvitað er hægt að skrifa leikrit um hryllinginn á sama hátt og
ástina, hatrið og hvaðeina sem í
heiminum býr. Fjölmargir listamenn hafa frá örófi fjallað um
grimmdina, oft á mjög áhrifamikinn hátt. Hins vegar mætti spyrja
í hvers konar heimi við búum sem
hampar leikverki sem þessu. Leikverki þar sem ofbeldinu og hryllingnum er samþjappað að því er
virðist án nokkurs tilgangs annars
en að sýna það sem hránaktast.
Leikverki þar sem hvergi er að
finna leikræna spennu né leikræna
framvindu. Leikverki þar sem
textinn er svo flatur og tilgangslaus í eigin sora að maður hættir
að hlusta mjög fljótlega.
Leikverkið Rústað vakti engin
viðbrögð einfaldlega vegna þess
að það er fullkomlega náttúrulaust
í öllu sínu samþjappaða ofbeldi,
hryllingi, grimmd og fúkyrðum.
Þegar best lætur snýst verkið upp
í lágkúrulegt hallæri, gróteskan
hrylling, gróteska grimmd.

DIVANY TV skenkur

DIVANY

í hvítu eða svörtu háglans
Stærð: 180cm

Í hvítu eða svörtu háglans

105.000,-

Verð:
Einnig fáanlegur í 120cm
og 240cm

Borðstofuborð
200x100cm
Einnig til í 140x140cm
Verð:

Spegill

RIO stóll

140x90cm

Fáanlegur í nokkrum litum
Verð áður:

118.000,-

14.800,-

Verð:

32.000,-

-15%

Borðstofuskenkur

Verð nú:

Verð:
Einnig til í 180cm

240cm

12.580,-

178.000,-

OPAL leðurstóll
Einnig fáanlegur í brúnu og hvítu
Verð:

15.800,-

COMO HNOTA

Borðstofuborð

COMO – HVÍTTUÐ EIK – SVART GLER

220x100cm
Verð:

87.000,-

Vegghengdur skenkur
183cm
Verð:

108.000,Spegill
140x90cm

Verð:

Stækkanlegt borð

Vegghengdur skenkur

Stærð: 200cm(288cm)X110cm

Stærð: Br:180cm D:42cm H:62cm

Verð

139.000,-

Verð:

108.000,-

32.000,-

KLUNKER ljósakróna
120cm
Verð:

38.000,-

FLOTT HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
LUND tungusóﬁ

EAST COAST tungusóﬁ

Stærð: 232x160cm færanleg tunga
Fáanlegur í 2 litum

Stærð: 260x180cm
Færanleg tunga
Fáanlegur í 3 litum

Verð:

158.000,-

Verð:

187.000,-

PLAZA tungusóﬁ
Stærð: 285x162cm
Fáanlegur í 3 litum
Verð áður:

248.000,-

-20%
Verð nú:

198.400,-

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

235.000,-

-15%
Verð nú:

199.750,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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AÐ TJALDABAKI

Hin heimsþekkta sópransöngkona:

Í dag kl. 16 halda rússneski
píanósnillingurinn Albert
Mamriev og úkraínska
messósópransöngkonan
Sophiya Palamar tónleika í
Íslensku óperunni sem bera
yfirskriftina Wagner og Wesendonck:
Mér liggur
mikið á
hjarta, þar
sem flutt
er tónlist
eftir
óperutónskáldið
Richard
Wagner.
Á tónleikunum verða meðal
annars flutt Wesendonckljóðin, nokkur frönsk sönglög Wagners og píanóverk,
m.a. Wesendonck-sónatan.
Á milli atriða er fræðandi og
skemmtilegur texti fluttur
af Sólveigu Arnarsdóttur
leikkonu, sem tengir saman
atriðin með tilvísunum í
samtíma Wagners.

31. maí
Háskólabíó
Efnisskrá:
Verk eftir Giuseppe Verdi,
Richard Strauss, Amy
Beach, Ottorino Respighi
og Ben Moore, auk laga
úr söngleikjum Leonard
Bernstein.
Meðleikari er Brian Zeger.

Á morgun kl. 20 verður
síðan aukasýning á hinum
bráðsmellnu Óperuperlum,
þar sem Diddú, Bjarni Thor,
Ágúst
Ólafsson
og Sigríður
Aðalsteinsdóttir fara
á kostum;
syngja og
leika yfir 20 atriði úr nokkrum af frægustu óperum
tónbókmenntanna. Gríðarleg ánægja hefur verið með
sýninguna og hefur tveimur
aukasýningum verið bætt
við.
Óperuunnendum er síðan
bent á beina útsendingu
úr Metropolitan-óperunni
í Sambíóunum í dag kl. 18
og á mánudag kl. 19. Sýnd
verður
óperan
Madama
Butterfly eftir
Puccini.
Cristina
GallardoDomás
er í
titilhlutverki í töfrandi uppsetningu Anthony Minghella
kvikmyndaleikstjóra. Marcello Giordani syngur á móti
henni.

„… hún er stórfengleg“
The Times 2008

„… svo virðist sem hún
haﬁ fundið æðri tilgang
og nýtt frelsi …tilﬁnningu
sem hittir mann beint
í magagróﬁna.“
The Guardian 2008

„Voigt, sem er bersýnilega á hátindi ferils síns,
er undraverður túlkandi. Hljómur hennar er í senn
jarðneskur og leiftrandi…blátt áfram dýrðlegur.”
The New York Times 2007

Miðasala er haﬁn!
Miðasala á www.listahatid.is
www.midi.is og í síma 552 8588

Velkomin í Klúbb
Listahátíðar!
sjá www.listahatid.is
15. – 31. M A Í

LISTAHÁTÍ Ð
Í R EYK J AV Í K
R EYK J AVÍ K ARTS F E ST I VA L

+ Bókaðu á www.icelandair.is
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Reykjavík – Osló frá 14.900 kr.

Vildarklúbbur

Flug aðra leiðina með flugvallarsköttum. Flogið er allt að 9 sinnum í viku.

Flug til Osló gefur 2.500–8.000 Vildarpunkta.

Það sem ég elska við Osló er að þar eru svo
margir möguleikar á afþreyingu fyrir alla
fjölskylduna. Við förum á ströndina, út í eyjarnar,
tínum sveppi í skóginum, förum á gönguskíði,
svigskíði og njótum almenningsgarða í
miðborginni. Ekki sakar að veðráttan er oftast
nær eins og best verður á kosið.

VIGELANDSPARKEN
Þetta er einn af mínum uppáhaldsstöðum í
Osló. Hér er að finna 212 skúlptúra eftir
listamanninn Gustav Vigeland. Garðurinn er stór
og nóg pláss fyrir alla til að taka með sér nesti,
bolta til að leika með eða bara rölta um og njóta
trjánna og listaverkanna. Hingað komum við
fjölskyldan reglulega allt árið um kring.

ÓPERAN
Stolt Norðmanna. Óperan var opnuð í apríl
2008 og er glæsileg bygging, bæði að innan og
utan. Hún er virkilega þess virði að skoða hana,
að ég tali nú ekki um að njóta þess sem þar fer
fram. Hægt er að ganga um á þakinu og njóta
útsýnisins en hafið með ykkur sólgleraugu ef
það er sólskin. Ef þið náið í miða þá er hljómburðurinn í húsinu hreint óviðjafnanlegur.

EYJARNAR

Brynhildur Ólafsdóttir,
sölu- og markaðsstjóri

MÍN

OSLÓ
VEITINGASTAÐIR

Skaugum – Palace Grill

Skemmtilegur staður með veitingastað,
bar og skreyttum bakgarði. Góð tónlist,
góð stemning. Hér er gaman að tjútta!

Mono

Rokkaður bar með góðri tónlist. Stundum
tónleikar.

Kampen Bistro

Veitingastaður á Kampen nálægt Tøyen.
Virkilega góður matur, góð vín og verðið lágt.
Sjarmerandi staður, afslappaður og notalegur.

Baltazar

Flottur ítalskur veitingastaður í Kirkeristen. Einn
sá besti í Osló. Hin íslenska Ólína stjórnar
staðnum af röggsemi og alúð.

Ekebergrestauranten

Tvískiptur staður með „brasserí“ og flottum
veitingastað. Hér má njóta þess að fá glæsilega
eða einfalda máltíð eða bara fá sér hressingu
úti á veröndinni. Héðan er flottasta útsýnið í
Osló. Sporvagn númer 17 stoppar rétt hjá.
Glæsilegt!

Kirkeristen

Þetta svæðið í kringum Dómkirkjuna er í miklu
uppáhaldi. Hér er Cafe Bacchus, gamaldags og
sjarmerandi kaffihús með góðum mat, kökum og
kaffi. Ýmsir listamenn sýna verk sín og hér er
einnig bæjarins besti veitingstaður utandyra,
Trattoria Cappuccino. Ítalskur matur, ekta
ítalskar pizzur og rósavín. Æðislegt á heitum
sumardegi. Cappucino er einungis opið á
sumrin.

Flug og gisting í 2 nætur
frá 48.900 kr.
á mann í tvíbýli á Thon Hotel Europa ***
Innifalið: Flug báðar leiðir,
flugvallarskattar, gisting og morgunverður.

Á góðum degi er yndislegt að yfirgefa eril
borgarinnar og sigla út í eyjarnar. Við tökum
með okkur nesti, teppi, baðföt og góða skapið.
Á kvöldin er fínt að taka með sér grill og njóta
sælunnar á meðan sólin sest. Ekki gleyma
síðasta bát í land. Bátarnir frá Osló fara frá
Vippetangen.

TRYVANN SKISENTER
Svigskíði, bretti og Telemark. Að geta skotist á
skíði eftir erilsaman vinnudag er næstum því
eins og að fara í laugarnar og hlaða batteríin.

NORDMARKA
Stærsti hluti Oslóborgar er skógi vaxinn og
heitir Nordmarka. Upplagt er að taka lest til
Frognerseteren og fara í göngutúr, dagsferð
eða tjaldútilegu í Nordmarka. Það gerum við
reglulega.

GRÜNERLØKKA
Hér er mikið af kaffihúsum, verslunum og fólki
og mikið líf og fjör á kvöldin.

+ Bókaðu á www.icelandair.is
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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%.
Vinningshafi í Borgarlukkuleiknum
um síðustu helgi var Ingi Sturla
Þórisson sem fær í vinning tvo
farseðla á Economy Class til
einhvers af áfangastöðum
Icelandair í Evrópu. Ingi Sturla
leggur stund á nám til meistaraprófs í verkfræði. Hann langar að
fara til Parísar og getur ekki
hugsað sér betri ferðafélaga en
konuna sína.

OLD CAR
Á DAYTONA

LEIFSSTÖÐ I SÍMI 4250 345
WWW.SAGASHOP.IS

Claude Monet og Giverny
með Laufeyju
119.900 kr. á mann í tvíbýli.
30. apríl–4. maí 2009.

Verð á mann í tvíbýli
frá 143.900 kr.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar,
rúta til og frá flugvelli erlendis,
gisting í 8 nætur á La Playa
Resort, íslensk fararstjórn
og einn kvöldverður.
Tólfta árið í röð verður Icelandair með
ferð til Florida á Old Car sýninguna í
Daytona. Fararstjóri í ferðinni nú, eins
og undanfarin ár, er Sigurður
Lárusson. Í boði eru 8, 11 og 12
daga ferðir.
Athugið: Laugardaginn 7. mars
næstkomandi kl. 19:00 verður
myndasýning frá Turkey Run 2008
haldin á Players, Bæjarlind 4 í
Kópavogi, og kynning á Old Car
2009.

Leyndardómar New York í vor
141.900 kr. á mann í tvíbýli.
30. apríl–4. maí 2009.
Upplifðu París með Laufeyju
96.900 kr. á mann í tvíbýli.
21.–24. maí 2009.
Berlín saga og menning,
ÖRFÁ SÆTI LAUS
72.900 kr. á mann í tvíbýli.
28. maí–31. maí 2009
New York – Biti af Stóra Eplinu
Frá 146.900 kr. á mann í tvíbýli.
10.–14. september 2009.
Leyndardómar New York í haust
146.900 kr. á mann í tvíbýli.
15.–19. október 2009.

Saga Shop

TRAUSTUR
ÍSLENSKT FLUG
EFNI
OG BÍLL íslenskur
FERÐAFÉLAGI
Vegir
til
allra
átta
FYRIR
BÖRNIN
Í nýju afþreyingarkerfi um borð í
flugvélum Icelandair er lögð áhersla
á vandað barnaefni. Meðal þess
sem Icelandair býður börnunum upp
á er sagan um Litlu lirfuna ljótu og
Latibær og er hægt að velja um
íslensku eða ensku sem tungumál.
Allir þekkja Latabæ og Litla lirfan
ljóta eftir Gunnar Karlsson hefur
hrúgað að sér verðlaunum á síðustu
misserum.
Að auki eru aðrir
barnaþættir
með ensku tali.

Við mælum eindregið
með flugi og bíl í
samstarfi við Hertz til áfangastaða
Icelandair í Evrópu, Bandaríkjunum
og Kanada. Pantið bílaleigubíl um
leið og þið gangið frá pöntun á
flugfari á www.icelandair.is
Bíllinn bíður síðan eftir ykkur þegar
þið lendið á áfangastað.

Nánari upplýsingar um þessar ferðir
og margar aðrar er að finna
á heimasíðu okkar www.icelandair.is

Flugfélag Íslands keypti fyrstu þotuna
til Íslands. Hún var af gerðinni
Boeing 727-100C og kom til
landsins 24. júní 1967. Hún fékk
nafnið Gullfaxi eins og önnur flaggskip félagsins. Ekki fékkst heimild til
að gera þotuna út frá Reykjavíkurflugvelli og millilandaflug var þá flutt
til Keflavíkur.

BORGARLUKKUPOTTUR
VINNINGUR: FLUGFAR FYRIR TVO TIL EINHVERS
AF ÁFANGASTÖÐUM ICELANDAIR Í EVRÓPU
WW

W. V I

LDA R K LU B B U R

Þú finnur rétt svör við þremur spurningum.
Síðan geturðu gert annað hvort:

.IS

1) Farðu inn á www.icelandair.is og svaraðu spurningunum þar.
Skilafrestur til og með 11. 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

VISSIR ÞÚ …
AÐ Í MARS GETA ALLIR
OKKAR FÉLAGAR GIST
Á VÖLDUM HÓTELUM
ICELANDAIR FYRIR AÐEINS
9.000 VILDARPUNKTA

Skilafrestur er til og með 11. mars
Við drögum úr pottinum á fimmtudaginn kemur, 12. mars, og nafn
vinningshafans verður birt í ferðablaði Icelandair sem fylgir með
Fréttablaðinu um næstu helgi (laugard. 14. mars).

Kynntu þér málið á
www.vildarklubbur.is.
SETJIÐ X VIÐ RÉTT SVAR:

1. Hvað heitir garður í Osló með höggmyndum eftir Gustav Vigeland?
Gustavsberg
Vigelandsparken
Skulpturmarka

Vildarklúbbur

Icelandair áskilur sér rétt að leiðrétta villur sem kunna að leynast í blaðinu eða gera breytingar á fluáætlun og verði.
Gengi miðast við janúar 2009. Almennir ferðaskilmálar gilda. Sjá www.icelandair.is/skilmalar
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2. Hver teiknaði Finlandia Talo í Helsinki?
Eliel Saarinen
Alvar Aalto
Eero Saarinen
3. Hvenær var Óperuhúsið í Osló opnað?
Desember 2006
Október 2007
Apríl 2008

LAUGARDAGUR 7. mars 2009

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ

„Manni fannst þetta nú allt í lagi þegar fyrstu skotárásirnar byrjuðu en núna
er maður farinn að líta í kringum sig. Þetta er orðið svo nálægt manni,“ segir
Steinunn Ósk Brynjarsdóttir hárgreiðslukona, sem býr og starfar á Norðurbrú í Kaupmannahöfn.
„Maður hjólar hratt og bara þar sem nóg er af ljósastaurum. Svo heyrir
maður á kúnnunum sem búa flestir í nágrenninu að þeir eru allir hræddir
við þetta.“
Fjölmargir Íslendingar ýmist búa
eða starfa á Norðurbrú, rótgrónu
hverfi nálægt miðbæ Kaupmannahafnar þar sem skotárásirnar hafa
verið hvað tíðastar.
Steinunn starfar á hárgreiðslustofunni Street Cut á Nørrebrogade.
Stofan er í eigu Dana, en þar
starfa sex Íslendingar og einn
Dani. Eigandinn rekur þrjár aðrar
hárgreiðslustofur í Kaupmannahöfn, UMMERKI ÁRÁSANNA Skotgat á rúðu í
Frederiksberg.
FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR
og starfa Íslendingar á þeim öllum,
en þó flestir á þeirri sem Steinunn
vinnur á.
Ástandið er ofarlega í hugum viðskiptavinanna, enda óþægilegt til þess
að hugsa að hverfið sem maður býr í sé orðið að einum helsta vettvangi
ofbeldisverka í landinu.
„Eldri konurnar sem búa einar segja okkur að þær fari ekki lengur út úr
húsi þegar dimmt er orðið,“ segir Steinunn.
Sjálf þurfti hún að flytja nýlega, og þá hittist svo á að daginn áður hafði
orðið skotárás í götunni sem hún flutti í, rétt hjá húsinu. „Þá varð ég svolítið
smeyk.“
Sumar götur í hverfinu eru þannig að fólk hættir sér ekkert þangað inn.
Ungir menn úr innflytjendaklíkunum standa þar á götuhornum með talstöðvar og fylgjast með öllum mannaferðum.
„Ég fór þarna inn um daginn án þess að átta mig á því hvar ég væri fyrr
en ég sá þrjá unga menn með talstöðvar. Þá leist mér nú ekki á blikuna,“
sagði hún.
Viðskiptavinum hefur þó ekkert fækkað á hárgreiðslustofunni við
Nørrebrogade, enda gengur lífið að mestu sinn vanagang í hverfinu þrátt
fyrir þetta óvenjulega ástand.
„Kúnnarnir ræða kannski meira um kreppuna núna, og svo er vorið að
koma eftir mánuð hér í Kaupmannahöfn. Við hlökkum öll til.“

Frá sýn til framkvæmdar

Þriðjudaginn 17. mars 2009 – kl. 09.00-17.00 í Háskólanum í Reykjavík.
Eþikos og Útflutningsráð Íslands bjóða upp á námskeið um innleiðingu samfélagsábyrgðar sem lið í því að byggja upp traust, orðstír og ábyrga samkeppnishæfni.
Þessar áherslur hafa aldrei verið mikilvægari en nú.
Leiðbeinandinn Steven A. Rochlin er eftirsóttur fyrirlesari og einn af fremstu
alþjóðlegu sérfræðingum á sviði samfélagsábyrgðar. Hann hefur skrifað bækur um
efnið, ráðlagt ríkisstjórnum víða um heim og fjölda fyrirtækja þ.á m. BP, BT, Cemex,
Chevron, JP Morgan Chase, Nestlé, Pfizer, SAP og Timberland.
Að námskeiðinu loknu munu þátttakendur:
Öðlast aukinn skilning á inntaki og vægi samfélagsábyrgðar á mörkuðum og á tímum fjárhagserfiðleika.
Þekkja hagnýtar leiðir til þess að byggja upp traust, orðstír
og samkeppnishæfni á grundvelli samfélagsábyrgðar.
Geta með markvissum hætti kynnt samfélagslegt hlutverk
fyrirtækisins gagnvart viðskiptavinum, hluthöfum og
hagsmunaaðilum.
Fá tækifæri til að byggja upp tengslanet sem styður við eflingu
samfélagsábyrgðar hérlendis.

Námskeiðið er ætlað fulltrúum fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka sem vilja innleiða
stjórnarhætti sem sýna ábyrgð gagnvart efnahag, samfélagi og umhverfi.
Þátttökugjald er 26.500 kr.
Skráning fer fram með tölvupósti, utflutningsrad@utflutningsrad.is, eða í s. 511 4000.
Nánari upplýsingar veita Stefán E. Stefánsson hjá Eþikos, s. 599 6526, stefaneinar@ru.is
og Inga Hlín Pálsdóttir hjá Útflutningsráði, s. 511 4000, inga@utflutningsrad.is.

Þarf að nota skothelt vesti í vinnunni

ÍSLENSKUR FRÉTTALJÓSMYNDARI Í KAUPMANNAHÖFN Teitur Jónasson þekkir

borgina vel.

„Það ríkir algjört skelfingarástand á
Norðurbrú. Það hefur í raun verið
hræðilega erfitt ástand þarna meira
og minna í tvö ár,“ segir Teitur
Jónasson ljósmyndari í Kaupmannahöfn.
„Þetta er sama svæðið og varð
fyrir barðinu á látunum út af Ungdómshúsinu á sínum tíma. Þessar
innflytjendaklíkur nýttu sér það
ástand líka.“
Teitur þekkir borgina vel. Hann
var ljósmyndari á hálfíslenska
dagblaðinu Nyhedsavisen meðan
það kom út, en rekur nú eigið
ljósmyndafyrirtæki í Kaupmannahöfn undir nafninu Esja. Hann tekur
einnig að sér verkefni fyrir fjölmiðlafyrirtækið Berlingske, sem gefur út
fjölmörg dagblöð, tímarit, héraðsfréttablöð og vefmiðla í Danmörku.
„Ég tek kvöldvaktir fyrir þá svona
tvisvar til þrisvar í viku og er svo
kallaður út líka.“
Stundum er hann sendur á
vettvang þegar skotárás hefur orðið
einhvers staðar í borginni og þá er
ekki um annað að ræða en að nota
skothelt vesti í vinnunni.
Hann segir starfið hafa breyst
ótrúlega mikið á síðustu vikum.
Meira að segja helstu forgangsatriði
fréttaljósmyndarans þurfa að víkja.
„Áður fyrr keyrði ég bara inn í
þessi hverfi, reyndi að komast sem
fyrst á vettvang og ná myndum, en
eftir að þetta fór að magnast hafa
margir fjölmiðlamenn orðið fyrir
miklu aðkasti.“
Núna bíður Teitur því átekta þangað til lögreglan hefur náð tökum á
ástandinu. Þá fyrst hættir hann sér
á vettvang, og hann er ekki einn um
þetta.
„Ég veit til dæmis að á föstudaginn þegar Írakinn var myrtur, þá var
sjúkrabíll sendur á staðinn, en hann

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

beið í fimmtán mínútur fyrir utan
svæðið á með lögreglan fór inn og
tryggði svæðið.“
Síðasta helgi varð sú blóðugasta í
sögu þessara hörmulegu átaka milli
vélhjólamanna og innflytjendapilta,
síðan þau hófust fyrir rúmlega hálfu
ári. Írakinn, sem Teitur minntist
á, var myrtur á föstudagskvöld á
Norðurbrú. Á laugardag særðist
32 ára gamall Færeyingur lífshættulega, einnig á Norðurbrú. Á
sunnudagskvöld var síðan annar
maður myrtur og þrjár manneskjur
særðust þegar gerð var skotárás
á kaffihús á Amagereyju, rétt hjá
höfuðstöðvum Vítisengla þar.
Um miðjan febrúar varð Teitur
fyrir því að veist var að honum í
starfi svo hann varð að forða sér
á hlaupum. Hann kom á vettvang
um svipað leyti og lögreglan eftir
skotárás á Korsgade.
„Ég ætlaði að fara að taka myndir
þegar tíu eða tuttugu manna hópur
kemur að og spyr hvað ég sé að
gera. Ég ætla að fara frá þeim en þá
koma þeir hlaupandi á eftir mér. Ég
komst svo naumlega inn í bílinn og
gaf í botn.“
Hann slapp í þetta skiptið, en
hefur síðan haft varann á. Lögreglan
hefur hvatt fólk til að halda ró sinni
ef það lendir í slíku, en væntanlega
er það enginn hægðarleikur þegar
lífið er í húfi.
„Í raun og veru brást ég við alveg
eins og þessi Færeyingur. Hann var
bara að fara á tónleika ásamt vini
sínum. Þeir voru að skima í kringum
sig í hverfinu og virtust eitthvað
grunsamlegir, þannig að þeir voru
stöðvaðir. Svo gefur bílstjórinn í og
þá er skotið á bílinn.“
Færeyingurinn sat í farþegasætinu
og varð fyrir skoti. Hann var fluttur
lífshættulega slasaður á sjúkrahús.

ÁRNAMESSA, STYKKISHÓLMI
laugardaginn 14. mars 2009
Lýðheilsustöð boðar til málþings helgað Árna Helgasyni um stöðu áfengismála á Íslandi,
haldið í grunnskóla Stykkishólms, Borgarbraut 6, kl. 12-16:30
Skrá þarf þátttöku fyrir 10. mars á www.lydheilsustod.is/skraning - merkja Árnamessa.
(Málþingið er í boði Lýðheilsustöðvar og því þarf ekki að fylla út í reiti fyrir greiðanda.)
Rútur leggja af stað frá BSÍ kl. 9. Einnig er hægt að taka fundargesti upp í við bensínstöð N1 Ártúnshöfða. Vinsamlegast skráið í athugasemdagluggann í skráningarforminu ef þið verðið ekki með í
rútunni frá BSÍ, og þá annaðhvort að þið komið ekki í rútuna, eða komið um borð á Ártúnshöfða.
Fundarstjóri: Helgi Seljan
12:00
HÁDEGISMATUR
13:00
Setning málþings
Helgi Seljan, fv. alþingismaður og fundarstjóri Árnamessu
13:10
Árni Helgason og bindindismálin: um frelsi, kærleik og betra samfélag
Þórólfur Þórlindsson, forstjóri Lýðheilsustöðvar
13:30
Frjáls félagasamtök í forvörnum: staða og tækifæri
Árni Einarsson, uppeldisfræðingur
13:50
Staða áfengis í samfélaginu
Hildigunnur Ólafsdóttir, afbrotafræðingur
14:10
Flott án fíknar: nútíma forvarnir
Guðrún Snorradóttir, landsfulltrúi UMFÍ
14:30
Straumar og stefnur í áfengispólitík
Rafn M Jónsson, verkefnisstjóri áfengis- og vímuvarna, Lýðheilsustöð
14:50
KAFFIHLÉ OG SKÁKMÓT ÁRNAMESSU*
15:30
Panelumræður
Stjórnandi: Halldór Árnason, ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneyti
16:15
Málþingi slitið
16:30
Rútuferð til baka
* Í tengslum við Árnamessu er haldið veglegt skákmót fyrir grunnskólanema
(sjá kynningu á skákmótinu: www.lydheilsustod.is )
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Í FJÖRUNNI Nikola og Jónas una sér

vel í fjörunni á Álftanesi þar sem
vindurinn blæs og útsýnið er gott.

Ég hélt ég væri stórborgarbúi
Þó að margir íhugi einhvern tímann á ævinni að breyta til og hefja nýtt líf í nýju landi, láta ekki margir verða af því. Sigríður
Björg Tómasdóttir ræddi við austurríska konu, Nikolu Christoph, sem fór að skúra á Íslandi í stað þess að dansa í Vín.

V

ið vinkonurnar höfðum stundum rætt það
að breyta til, stinga
af til Karíbahafsins
og opna brimbrettaleigu,“ segir Nikola
Christoph um aðdraganda þess
að hún venti sínu kvæði í kross og
sagði skilið við feril sem dansari í
Austurríki. En Karíbahafið varð
ekki fyrir valinu heldur Ísland,
reyndar fyrir algjöra tilviljun.
„Það kom bara að þeim tímamótum að ég var komin með nóg af
því sem ég var að gera.“ Nikola
hafði þá unnið í átta ár með virtum
dansflokki í Vínarborg, Tanztheater homunculus, sem dansari og
þjálfari auk þess sem hún kenndi
dans.
Nikola hafði numið nútímadans í
listaskóla og fór strax að vinna hjá
dansflokknum í kjölfarið. „Þar var
ég allt í einu farin að kenna kennurunum sem höfðu kennt mér árin
á undan og þó að það hafi verið
lærdómsríkt þá var það mjög erfitt,“ segir Nikola sem var 22 ára
þegar hún var komin á fullt á
framabrautinni í dansinum.

Vildi breyta til
„Ég var alltaf að vinna og vann
of mikið. Vinnan var líka þess
eðlis að ég var í stöðugri sjálfsskoðun, eins og listamenn gera,
þeir eru alltaf að leita að svörum.
Svo var ég orðin þrítug og langaði að breyta til. Ég átti ekki pening fyrir heimsreisu þannig að ég
fór að skoða möguleikana á því að
fara að vinna annars staðar, bara
við hvað sem er, ég var til dæmis
að velta fyrir mér jarðarberjatínslu í Finnlandi,“ segir Nikola.
„En kona sem var í danstímum hjá
mér sagðist þekkja mann á Íslandi
og hún bauðst til þess að tala við
hann fyrir mig.“
Næsta sem Nikola vissi var að
hún var kominn með manninn í
símann og það stóð heima, hann
gat útvegað henni vinnu. „Hann
spurði mig einfaldlega hvort ég
vildi vinna í Osta- og smjörsölunni eða á gistiheimili, mér fannst

líklegra að ég gæti kynnst fólki í
síðarnefnda starfinu og tók því.“

Sigurður Demetz varð góðvinur
Maðurinn sem útvegaði Nikolu
starfið var fæddur Austurríkismaður sjálfur, búsettur á Íslandi
til áratuga, Sigurður Demetz
óperusöngvari. „Við náðum strax
mjög vel saman því ég er sjálf
ættuð úr Týról eins og Sigurður
var og bjó þar fyrstu sex ár ævi
minnar, amma var þaðan og ég
þekkti til dæmis dalinn sem hann
var úr, Grödendal, vel.“
Nikolu og Sigurði varð svo vel
til vina að hann bauðst til að lána
henni húsið þegar hún kom hingað fyrst í sumarvinnu á gistiheimilið en hann dvaldi sumarlangt
erlendis.
Vinskapurinn entist til æviloka
Sigurðar, sem lést árið 2003.
„Hann var eins og afinn sem ég
átti ekki,“ segir Nikola.
Nikola rifjar upp fyrstu kynnin af Íslandi, ökuferðina á leið til
Reykjavíkur í gegnum framandi
hraunlandslagið. „Ég fann samt
strax einhverja tengingu og þegar
sumarstarfinu lauk vildi ég vera
hérna áfram. Mér fannst vinnan
skemmtileg og eigendur gistiheimilisins buðu mér að fara dagsferðir um allt landið þannig að fyrsta
sumarið ferðaðist ég heilmikið.“
Er leið að hausti stóð til hjá
fyrirtækinu að setja veitingastað á
laggirnar og bauðst Nikolu áframhaldandi vinna. „Ég ákvað að taka
henni og það var þá sem ég fór til
Vínar, seldi dótið mitt, gaf það eða
kom í geymslu og flutti bara til
Íslands.“
Að drukkna í íslenskum orðum
Spurð hvort það hafi ekki þótt
skrítið að hún væri að gefa frama
í dansinum upp á bátinn fyrir
afgreiðslustörf í ókunnugu landi
þá tekur hún undir það. „Ég hins
vegar var alveg komin með nóg
af því að dansa, þegar maður er
dansari og danskennari þá missir maður smám saman stjórnina
yfir líkama sínum, mér leið eins

AUSTURRÍKI – ÍSLAND
Uppáhaldskaffihús í Vínarborg
Café Prückel

... í Reykjavík Þessa daga er það
Kaffiterían á Kjarvalsstöðum

Uppáhaldshverfið í Vín 3. hverfi,
sérstaklega í kringum Stadtpark

... í Reykjavík (á höfuðborgarsvæðinu) Litli Skerjafjörður

Ef ég ætti að sýna Austurríkismanni einn stað á Íslandi væri
það... Askja

Ef ég ætti að sýna Íslendingi einn
stað í Austurríki þá yrði það...
Grænmetismarkaðurinn Naschmarkt
í Vínarborg

Besta austurríska bókin Der Mann
ohne Eigenschaften eftir Robert
Musil. Ég þekki þó engan sem er
alveg búinn að klára að lesa hana

Besta íslenska bókin
Salka Valka eftir Halldór Laxness.

Besta austurríska listaverkið Die
Drei Lebensalter – Gustav Klimt

Besta íslenska listaverkið
Sólfar – Jón Gunnar Árnason

Undarlegast í Austurríki Hversu
heitt getur verið á sumrin og hversu
kalt á veturna

Undarlegast á Íslandi
Hversu stór himinninn er

Dæmigerður Austurríkismaður er
... blanda af Króata, Ungverja, Ítala,
Slóvena...

Dæmigerður Íslendingur er... með
það á hreinu hver langalangalangamman hans er

og hann væri bara hlutur og langaði mikið til þess að slá eign minni
á hann aftur.“
Komin aftur til Íslands vann
Nikola alls konar störf, fyrst á
veitingastaðnum áðurnefnda, á
bar, þá aftur á gistiheimilinu. „Þá
lenti ég eiginlega fyrir tilviljun í
leiðsögumannaskóla Íslands, var
hvött til þess af vinnuveitendunum og þó að ég hafi ekki endilega
ætlað mér að verða leiðsögumaður
þá leit ég á það sem frábært tækifæri til þess að læra um Ísland.
Það var líka á þessum tíma sem
Nikola hætti að bjarga sér á ensku
og skipti yfir í íslenskuna, sem
hún talar reiprennandi. „En ég
var oft úrvinda eftir heilu kvöldin í skólanum þar sem allt fór
fram á íslensku, ég var hreinlega
að drukkna í íslenskum orðum,“
segir Nikola.
Eftir leiðsögumannanámið

fór Nikola að vinna á ferðaskrifstofu Guðmundar Jónassonar og
þar lágu leiðir hennar og mannsins hennar, Guðmundar Gunnarssonar, barnabarns stofnandans, saman. „Hann bauð mér út
að borða og þannig byrjaði það,“
segir Nikola sem nú er bæði gift
honum og á barn, hinn sextán
mánaða gamla Jónas.

Svo mikið rými í Reykjavík
Hún sér ekki fyrir sér flutning í
heimahagana í Austurríki en er
ekki viss um að hún hefði trúað
því að hún myndi búa í húsi við sjóinn í úthverfi með útsýni svo langt
sem augað eygir hefði hún verið
spurð fyrir tíu árum. „Ég hélt alltaf að ég væri stórborgarbarn, ég
hélt ég þyrfti að hafa allt það sem
stórborg eins og Vín hefur upp á
að bjóða, en svo bý ég á Álftanesi
og mér finnst það frábært,“ segir

Nikola. „Það er svo gott að maður
sér alltaf svo langt frá sér hér í
Reykjavík, hér er svo mikið rými,“
segir hún og bendir út um gluggann þar sem við sitjum á Kjarvalsstöðum.“
Móðir Nikolu er dönsk, en Nikola ólst samt ekki upp við mikil
tengsl við fjölskyldu sína þar og
ekki heldur við tungumálið. „Ég
held samt stundum að það hafi
búið eitthvað skandinavískt í mér,
mér fannst það þegar ég kom hingað fyrst. Svo held ég kannski að
börn úr hjónaböndum fólks hvort
frá sínu landinu eigi einhvern veginn auðveldara með tilhugsunina
um að enda með maka frá öðru
landi,“ segir Nikola sem reyndar
leggur áherslu á að tala þýsku við
soninn, svo hann geti tjáð sig við
fjölskylduna í Austurríki.
„En það er ekki alltaf auðvelt og
mér finnst eins og íslenskan taki
ekki framförum á meðan, hún
staðnar.“

Viðhorf til barna í Austurríki
leiðinlegt
Hún heldur miklum tengslum við
foreldra sína og systur sem hafa
komið hingað og heimsótt hana
oftar en einu sinni. „Ég gæti hins
vegar ekki hugsað mér að ala upp
barn í Vín eða Austurríki. Viðhorf
til barna þar er svo leiðinlegt, þau
eru alltaf fyrir, það er viðhorfið,
og þau eru stanslaust skömmuð
fyrir að vera til,“ segir Nikola sem
líkar betur við hina meintu agalausu íslensku uppeldisaðferð.
Nikola er nú heimavinnandi með
Jónas, hún ákvað að gefa sér lengri
tíma með honum heima áður en
hún færi aftur út á vinnumarkaðinn eftir að hinu hefðbundna
fæðingarorlofi lauk. „Svo hefur
ástandið auðvitað breyst heilmikið síðan ég eignaðist Jónas.
Öll þessi ár sem ég var hér áður
en hann fæddist var ótrúlega
mikla vinnu að hafa, núna veit ég
ekki hvernig það verður en ég hef
ekki áhyggjur af því, ég er ekki
hrædd við að vinna við að þrífa
klósett ef því er að skipta.“
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
Góð vika fyrir …
Íslenska hönnun. Engin önnur
en krónprinsessa
Danmerkur sást í
íslenskum Cintamani-útivistarfatnaði
í svissnesku Ölpunum.
Ágætt að eitthvað íslenskt fái
jákvæða umfjöllun í dönsku
pressunni eftir allan skítinn
tengdan íslenskum fjárfestingum í Köben.
Bókaorma. Þúsundir bóka
á Bókamarkaðinum í
Perlunni drógu til sín
þúsundir bókaorma sem
gerðu góð kaup á bókum
af ýmsum toga. Var einhver að segja að bókin
væri dauð?
Íslenskar kvenrembur. Hið
glögga gests auga kom
með enn eina greininguna á hruninu á
Íslandi. Samkvæmt
grein Vanity Fair fór
landið lóðbeint á hausinn
undir styrkri stjórn karlmanna
og eina vonin til að bjarga
ástandinu eru íslenskar konur.

Slæm vika fyrir …
Reykvíska göngugarpa. Í fallegu veðri er gott að fara út
að ganga, skyldi maður ætla.
Mengun var þó slík í Reykjavík
seinni hluta vikunnar að göngutúrinn varð ekki
svo fýsilegur
kostur, sérstaklega
ekki fyrir
viðkvæm
lungu.
Íslenskar
karlrembur.
Hið glögga
gests auga kom
með enn eina greininguna á
hruninu á Íslandi. Samkvæmt
grein Vanity Fair fór landið lóðbeint á hausinn undir styrkri
stjórn karlmanna og eina vonin
til að bjarga ástandinu eru
íslenskar konur.
Ný framboð. Skoðanakannanir sýna
að Íslendingar vilja
bara sinn gamla góða
fjórflokk og engar refjar. Smáframboð eiga erfitt uppdráttar
nú sem endranær.

Lagersala
-% afsláttur
HÉLT HANN VÆRI HEMMI GUNN Ásgeir Erlendsson, stigavörður í Gettu betur, hélt á yngri árum að hann væri í raun og veru Her-

mann Gunnarsson.
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Endar kannski
sem ráðherra
Ásgeir Erlendsson sér um stigavörslu í spurningakeppni framhaldsskólanna
Gettu betur fyrstur karlmanna. Hann er jafnframt umsjónarmaður keppninnar Skólahreysti 2009. Fréttablaðið tók Ásgeir í yfirheyrslu.

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN: Ásgeir Erlendsson
FÆÐINGARÁR: 1988

GRANÍTVASKAR OG STÁLVASKAR
GASHELLUBORÐ
INNBYGGÐIR KÆLI- OG FRYSTISKÁPAR
HÁFAR Á VEGG OG YFIR EYJUR
OFNAR OG GASELDAVÉLAR
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Á HUNDAVAÐI: Þáttastjórnandi unglingaþáttanna útvarps
Samfés og Ungmennafélagsins.
Tók tímamótaviðtal við Davíð
Oddson árið 2004 (þá 16 ára
gamall) um jólamat Davíðs.
Starfaði við innslagagerð fyrir
sjónvarpsþáttinn Óp. Keppti til
úrslita í Gettu betur 2006 og
tapaði. Hóf störf á íþróttadeild
RÚV árið 2007 og tók við starfi
íþróttafréttamanns í nóvember
2008.

Hvernig veðrátta hentar þér best?
Í sól og sumaryl er ég ofboðslega
sáttur. Hitinn má samt ekki verða
of mikill.
Ég panta mér pizzu … með pepperóní og sveppum.
Hvaða kæki ertu með? Ósjálfráða hreyfingin á „snooze“ á
vekjaraklukkunni minni.
Þegar ég var lítill hélt ég lengi …
að ég héti í raun og veru Hermann
Gunnarsson og væri betur þekktur

sem Hemmi Gunn. Stjórnaði ófáum
sjónvarpsþáttum á leikskólanum
og hér heima þar sem ég fékk fólk
í spjall í sófann til mín og klæddist
litskrúðugum jökkum.
Mig hefur alltaf langað … að
gerast flugmaður.
Hvaða frasa ofnotar þú? Orðið
akkúrat.
Hvaða teiknimyndapersónu
myndirðu vilja fóstra, yrðirðu að
velja eina og af hverju? Ég myndi
taka Abe Simpson, pabba Hómers,
í fóstur. Ástæðan fyrir því er sú að
Abe er langfyndnasti karakterinn
í Simpson-þáttunum og á ýmislegt
sameiginlegt með félaga mínum
sem býr í Frakklandi. Þeir myndu
ná vel saman.
Eftirlætislykt? Lyktin af grenitrénu á aðfangadag.
Hvernig hringitón ertu með í
símanum þínum? Ég er með lagið
Augun úti með hljómsveitinni
Purrki Pilnikk.
Eftirlætisgrænmeti og hvaða
grænmeti geturðu alls ekki borðað? Agúrkur eru frábærar en rauðlaukur er það versta sem hægt er
að nota í matargerð.
Hvaða sjö hluti leggurðu til
í gott afmælispartí? Ég legg til
sjálfan mig og kem síðan með fullt
af hressu og skemmtilegu fólki.
Sé til þess að dansgólfið og froðudiskóvélin séu til staðar. Því næst
kynni ég Herbert Guðmundsson
í eigin persónu með lagið Can’t

walk away og á eftir honum kemur
Bjartmar Guðlaugsson sem syngur um Sumarliða og við endum á
því að fá Geir Ólafs og Bob Marley
til að syngja lagið jammin.
Hvaða fáránlega dýra hlut værirðu til í að eiga en munt líklega
aldrei kaupa þér, sama hversu
ríkur þú verður? Ef ég verð einhvern tímann útrásarvíkingur
væri ég til í að kaupa krúnudjásn
fjölskyldunnar í Buckingham-höll.
En það mun aldrei gerast þar sem
útrásarvíkingar þykja ekkert sérstaklega töff í dag.
Fjórar vefsíður sem þú ferð
gjarnan á? Mbl.is, visir.is, ruv.is
og youtube.com.
Hvaða bíómynd geturðu horft á
aftur og aftur? Ég get horft endalaust oft á Með allt á hreinu.
Þú færð þér páfagauk. Í hvernig
lit – hvað nefnirðu hann – og hvaða
fimm orð kennirðu honum að
segja? Ég myndi nefna hann Kíkí,
hann á að vera grænn og orðin sem
hann á að kunna eru eftirfarandi:
Mikið lítur þú vel út.
Eftirlætisstigavörður allra
tíma? Það er erfitt að gera upp á
milli Katrínar Jakobs, Svanhildar Hólm og Steinunnar Völu. Mér
finnst samt mest spennandi að sjá
hvar ég enda eftir að stigavarðarferlinum er lokið. Sem menntamálaráðherra eða eiginkona Loga
Bergmanns? Það á allt eftir að
koma í ljós.
juliam@frettabladid.is

Norðurlandameistarinn
Árið 1635 er jörðin enn í miðju alheimsins, hólf hjartans
eru tvö og fuglar klekjast úr þangi. Rithöfundurinn og
myndasmiðurinn Jónas lærði Pálmason er dæmdur fyrir
útbreiðslu galdra og sendur í útlegð. Skáldsagan
Rökkurbýsnir byggist á lífi og hugarheimi þessa
sjálfmenntaða Íslendings sem kalla má holdgerving
sautjándu aldarinnar.

Tilnefndur til
Independent
Foreign Fiction
Prize

Krónprinsinn
„Brandstifter“
er nú kominn
út í Þýskalandi!

Bræðraborgarstíg 9

DYNAMO REYKJAVÍK

Brennuvargur gengur laus. Samfélagið
gið logar af
s, Krosstré,
ótta og tortryggni. Fyrsta bók Jóns Halls,
undi sínum
kom út fyrir þremur árum og vann höfundi
álasssögunnar
ögunnar.
titilinn Krónprins íslensku sakamálasögunnar.
Þýðingarrétturinn á Krosstré
var seldur til 6 landa.
Vargurinn
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ÞETTA GERÐIST: 7. MARS 1902

Sögufélagið er stofnað

MAURICE RAVEL (1875-1937)
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Gunnar Salómonsson
Núpalind 8, Kópavogi,

andaðist á líknardeild Landspítalans 23. febrúar.
Útförin hefur farið fram. Kærar kveðjur til allra þeirra
sem studdu hann og okkur í veikindum hans, ekki síst
til Kristínar fararstjóra á Kanarí.

„Eina ástarævintýrið
sem ég hef átt er við tónlistina.“
Maurice Ravel var franskt
tónskáld og píanóleikari.
Hann er einna þekktastur fyrir hljómsveitarverkið Boléro.

Erla Gerður Högnadóttir
Sigursteinn Gunnarsson
Guðjón Gunnarsson
Kolbrún Ýr Jóhannsdóttir
Guðrún Erla Sigursteinsdóttir.
timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1902 var Sögufélagið, félag áhugamanna um
sagnfræði, stofnað. Forgöngu um
félagsstofnunina höfðu þrír einstaklingar, Jón Þorkelsson landsskjalavörður, Hannes Þorsteinsson ritstjóri og Jósafat Jónasson
ættfræðingur. Meginmarkmið félagsins var í upphafi að gefa út
heimildir um sögu Íslands sem
almenningi voru enn hulinn
leyndardómur, eins og forgöngumennirnir komust að orði.
Árið 1950 hóf Sögufélagið útgáfu tímaritsins Sögu sem hefur
æ síðan verið kjölfesta í starfi félagsins.
Árið 1991 eignaðist félagið eigið GRJÓTAÞORP Sögufélagið er til
húsnæði, Fischersund 3.
húsa í Fischersundi 3.

VÍKINGAFÉLAGIÐ EINHERJAR Í REYKJAVÍK: EINS ÁRS AFMÆLI UM HELGINA
Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur,
bróðir, barnabarn og tengdasonur,

Árni Jakob Hjörleifsson
Smáratúni 33, 230 Keflavík,

sem lést hinn 28. febrúar sl., verður jarðsunginn frá
Keflavíkurkirkju 10. mars kl. 14.00.
Geirþrúður Ó. Geirsdóttir
Kristófer Örn Árnason
Sigríður Árnadóttir
Arna Björk Hjörleifsdóttir
Ingvi Þór Hjörleifsson
Halldór H. Hjörleifsson
Þuríður Halldórsdóttir
Geir Þorsteinsson
Ósk Sigmundsdóttir
og aðrir ástvinir.

Högni Sturluson
Aðalheiður Ó.
Gunnarsdóttir

Linda Kristmannsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þorvaldur Ólafsson
Hæðargarði 33, Reykjavík,

sem lést á Landakoti föstudaginn 27. febrúar, verður
jarðsunginn frá Fossvogskirkju, mánudaginn 9. mars
kl. 15.00.
Siggerður Þorvaldsdóttir
Baldur S. Baldursson
Guðbrandur Þór Þorvaldsson Bryndís D. Björgvinsdóttir
Júlíana P. Þorvaldsdóttir
Guðmundur M. Björgvinsson
Atli Þór Þorvaldsson
Hafdís Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu við andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður, tengdamóður og ömmu,

Kristínar Sigurðardóttur.

Fæddist með víkingaarfinn
Fyrstu minningar Gunnars Ólafssonar,
jarls og formanns víkingafélagsins Einherja í Reykjavík, tengjast víkingum.
Aðeins tveggja ára gamall man hann
eftir því að hafa starað á styttuna af
Leifi Eiríkssyni og hrifist af. „Við fluttum síðan til Bandaríkjanna og bjuggum þar í tuttugu ár. Við komum stundum til Íslands í heimsókn. Þá fannst
mér ég aldrei vera kominn heim í land
víkinganna fyrr en ég sá styttuna af
Leifi,“ segir Gunnar sem hefur alla tíð
safnað öllu mögulegu sem tengist víkingum og lesið sér til um þessa fornu
bardagamenn.
Fyrir þremur árum gekk hann í víkingafélagið Rimmugýgi í Hafnarfirði.
„Ég vissi hins vegar um marga sem
höfðu mikinn áhuga á víkingum og
greinilega þörf á félagi í Reykjavík,“
segir Gunnar sem ákvað eftir tvö ár
í Rimmugýg að stofna annað félag í
Reykjavík og það var gert í Norræna
húsinu 8. mars í fyrra.
Stofnfélagar víkingafélagsins Einherja voru 23 en félagar eru í dag um
60. „Við höfum ekki verið að auglýsa
okkur heldur höfum verið að þróa félagið,“ segir Gunnar en eingöngu þrjár
konur eru í félaginu. Gunnar vill endilega fjölga þeim. „Við viljum vera fjölskyldufélag og tengjast þannig landnámstímanum þar sem við verðum
samfélag karla, kvenna og barna,“ útskýrir Gunnar sem ekur um á bíl með
einkanúmerið Viking.
Gunnar segir víkingaáhuga sinn
meðfæddan. „Afi minn var sterkasti
maður Íslands, Gunnar Salómonsson,
kallaður Úrsus. Hann var með kraftaog víkingasýningar frá árinu 1930,“
segir Gunnar sem er engin smásmíði
sjálfur og örugglega nokkuð mikilfenglegur í fullum herklæðum.
En hvað aðhafast Einherjar? „Ég
hitti víkingafélaga mína nánast hvern
einasta dag. En við æfum tvisvar í
viku leikni í vopnaburði,“ segir Gunnar en víkingar Einherja læra að handleika ýmis vopn eins og sverð og exi.
Þá er einnig lögð stund á hina íslensku
glímu. Sérstakir þjálfarar eru fengnir
til að kenna handbrögðin.
Á þessu ári frá stofnun félagsins

JARL Gunnar Ólafsson, formaður víkingafélagsins Einherja, bregður sverði á loft. Eitt ár er liðið

frá stofnun Einherja.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hafa Einherjar einnig verið duglegir
við að fara í skóla og halda sýningar.
„Svo fórum við á barnaspítala Hringsins á öskudaginn og þar eru sannar
hetjur,“ segir Gunnar sem á sínum
tíma æfði lyftingar með Jóni Páli heitnum og á sögu að segja af því. „Jón Páll
varð frægur fyrir setningu sína „I am
a viking“, en það kemur frá þeim tíma
sem við vorum að kallast á í æfingasalnum,“ segir Gunnar kankvíslega.
Hann er nú beðinn um að útskýra
hvaðan nafnið Einherjar kemur. „Nafnið Einherjar kemur úr goðafræðinni og

er heitið á her Óðins í Valhöll. Í Valhöll
eru samkvæmt sögunni 540 herbergi
og í hverju herbergi eru 800 stríðsmenn Óðins sem allir eru kallaðir Einherjar,“ segir Gunnar en hinir reykvísku Einherjar ætla að hittast í kvöld
og halda upp á árs afmælið. Gunnar
segir alltaf ríkja gleði þegar víkingar
komi saman og að öllum líkindum verði
kneifað öl að víkinga sið.
Þeim sem vilja kynna sér starfsemi
Einherja nánar er bent á vefsíðuna
www.einherjar.is.
solveig@frettabladid.is

Sérstakar þakkir til starfsfólks R3-deildar á Grensási og
líknardeildar LSH í Kópavogi fyrir einstaka umönnun.
Gunnar Þór Júlíusson
Júlíus Þór Gunnarsson Thelma Björk Árnadóttir
Alex Már Júlíusson
Birkir Óli Júlíusson

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vináttu við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Kristínar Magnúsdóttur
Fellsmúla 22, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu
Eir.
Björn Sigurður Benediktsson
Haraldur Benediktsson
og aðrir ástvinir.

Margrét Kristín
Finnbogadóttir
Brynja Halldórsdóttir

Sendum okkar alúðarþakkir öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu
við andlát og útför ástkærrar sambýliskonu minnar, móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu, systur, mágkonu og
frænku,

Elínar Áróru Jónsdóttur
Asparfelli 8, Reykjavík.

Sendum sérstakar þakkir til allra þeirra sem komu að
aðhlynningu hennar.
Bjarni Guðmundur Gissurarson
Jón Svavar Jónasson
Kolbrún Ósk Óskarsdóttir
Ásthildur Jónasdóttir
Jónbjörn Björnsson
Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir
Sturla Már Jónasson
Kristín Fjeldsted
Jónas Jónasson
Gabríela Medina
barnabörn og barnabarnabörn.
Margrét Halla Jónsdóttir
Hörður Skarphéðinsson
Ásthildur Jónsdóttir
Svanhildur Jónsdóttir

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför móður okkar, tengdamóður,
systur, ömmu og langömmu,

Guðbjargar Pálsdóttur
Dvalarheimilinu Seljahlíð, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Seljahlíðar fyrir einstaka
umönnun og kærleika.
Páll Þór Jónsson
Sigríður Ragnheiður Jónsdóttir
Guðrún Pálsdóttir
Vilhelm Gauti Bergsveinsson
Hákon Pálsson
Auður Guðbjörg Pálsdóttir
Hildur Briem
Árni Briem
Sigrún Inga Briem
Gunnar Ingi Briem
og barnabarnabörn.

Hallfríður Helgadóttir

Hjartkær móðir okkar, amma og langamma,

Kirstein Henriksen
dýralæknir, Sóleyjargötu 7, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi
fimmtudaginn 26. febrúar. Útför hennar fer fram frá
Dómkirkjunni hinn 9. mars kl. 15.00.
Hlín Helga Pálsdóttir, Vigdís Hallfríður Pálsdóttir,
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vináttu við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður og afa,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Faðir okkar,

Garðar Viborg

Kjalarsíðu 8c, Akureyri,

andaðist á heimili sínu, Hrafnistu Reykjavík, fimmtudaginn 26. febrúar sl. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir færum
við starfsfólki á A-4 Hrafnistu fyrir einstaka alúð og
umönnun.
Áslaug Garðarsdóttir
Brynjar Viborg
Greta María Garðarsdóttir
Guðmundur Garðarsson
Ásmundur Garðarsson
Sigurlaug Viborg
Garðar Viborg
tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Jónas B. Aðalsteinsson
lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 2. mars. Útför hans
fer fram frá Glerárkirkju miðvikudaginn 11. mars
kl. 14.00.
Einar Ólafur Jónasson
Sævar Rafn Jónasson
Gunnar Kristján Jónasson
Sigríður Ósk Jónasdóttir
Anna Jóna Jónasdóttir
Gauja Jónasdóttir
og fjölskyldur.

Einars Jóns Einarssonar
bifreiðastjóra, Sólheimum 25, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild L4,
Landakoti, háskólasjúkrahúsi fyrir frábæra umönnun.
Soffía Einarsdóttir
Ingileifur Einarsson
og barnabörn.

Grímur Markússon
María Þórarinsdóttir

Móðir okkar,
Hjartans þakkir og Guðs blessun til allra
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Vilborgar Kristínar
Stefánsdóttur.
Innilegar þakkir til allra er sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát móður
okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu
og systur,

Sveinbjargar Ágústu
Jónsdóttur
Drápuhlíð 44, Reykjavík.
Jón Jósefsson
Kristín Gísladóttir
Anna Guðrún Jósefsdóttir
Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir Guðjón Hilmarsson
barnabörn og barnabarnabörn
Ingibjörg Jónsdóttir.

Guðrún Ingólfsdóttir
Haraldur Jónsson
Gissur Ingólfsson
Lovísa Þorleifsdóttir
Sæmundur Ingólfsson
Sigþrúður Hilmarsdóttir
Auður Ingólfsdóttir
Ólafur Sigurgeirsson
Helga Ingólfsdóttir
Pétur Valtýsson
Arna Ingólfsdóttir
Páll Hreinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Við sendum innilegar þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur hlýhug og sendu
fallegar kveðjur við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,
pípulagningameistara, Hafnarfirði.

Guðmundur Sigurjón
Finnsson
andaðist á Dvalarheimilinu Hornbrekku, Ólafsfirði,
miðvikudaginn 4. mars. Útförin fer fram frá
Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 14. mars kl. 13.00.

Dagbjartar Jónssonar

Lilja Sigríður Guðmundsdóttir

Halldór Jónsson
Júlíus Þór Júlíusson
Jónas J. Hallsson
Hlynur Hjörleifsson

Rósa Hilmarsdóttir
Árný Birna Hilmarsdóttir
Páll Hjálmur Hilmarsson
og fjölskyldur.

Magnúsar St. Magnússonar

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu vegna
andláts og útfarar eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Ingibjörg Auður Ingvarsdóttir
Dagrún Dagbjartsdóttir
Viktoría Dagbjartsdóttir
Inga Hanna Dagbjartsdóttir
Þóra Jóna Dagbjartsdóttir
Dagbjartur Vigfús Dagbjartsson
Ellen Arný Barnes
barnabörn og barnabarnabörn.

lést miðvikudaginn 4. mars á Hrafnistu í Reykjavík.

Starfsfólki á 2. hæð norður, Hjúkrunarheimilinu Eir,
sendum við sérstakar þakkir fyrir hlýlega og persónulega umönnun.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Álakvísl 106, 110 Reykjavík.

Svava Björnsdóttir

Huldugili 9, Akureyri,

Baldur Snævarr
Tómasson
Steinunn Oddný Guðmundsdóttir Björgvin Sveinn Jónsson
Guðmundur Finnur Guðmundsson Rósa Jennadóttir
Kristín Björk Guðmundsdóttir
Guðmundur
Jóhannesson
Jón Birgir Guðmundsson
Þórunn Guðlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jeffrey Barnes

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki þriðju hæðar
hjúkrunarheimilisins Sólvangs í Hafnarfirði fyrir frábæran stuðning síðustu misserin. Guð blessi ykkur öll.
Guðrún E. Guðmundsdóttir
Sigríður Harðardóttir
Margrét Magnúsdóttir
Sigríður Magnúsdóttir
Einar Gylfason
Guðmundur Magnússon
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir
Magnús St., Magnús Björn, Jón Páll, Guðrún, Gylfi,
Sigurjón, Guðrún Edda, Ólafur Björn, Hjalti Geir,
Erlendur og Sigríður Theódóra
og langafabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samhug, hlýju og vináttu vegna
andláts og útfarar föður okkar, tengdaföður og afa,

Óskars Rafns Þorgeirssonar
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Sigurlaugar Þorsteinsdóttur
Tómasarhaga 13, Reykjavík,
Þorsteinn Eggertsson
Ágústa Birna Árnadóttir
Hjördís Bergstað
Agnes Eggertsdóttir
Benedikt Sigurðsson
barnabörn, makar þeirra og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi og
langafi,

Örn Steinsson
fyrrv. yfirvélstj. hjá Hitaveitu Reykjavíkur,
frá Hvammi, Dýrafirði,

lést á Landspítalanum Hringbraut sunnudaginn 1.
mars. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn
10. mars kl. 13.00.
Hafdís B. Steinsson
Örn Steinsson
Ásdís L. Ingimarsdóttir
Kristný L. Rósinkransdóttir
barnabarnabörn
og aðrir ættingjar.

Skarðsbraut 13, Akranesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 13G
á Landspítalanum við Hringbraut fyrir frábæra
umönnun og elskulegt viðmót.
Guðrún Ósk Óskarsdóttir
Lísa Sigríður Greipsson
Guðleif Jóna Kristjánsdóttir
og afabörn.

Vigfús Orrason
Rafn Hafberg Guðlaugsson
Andreas Schulz

Guðjón Valgeirsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Sigurður Ólafsson
Bergstaðastræti 68,
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn
9. mars kl. 13.00.
Vigdís Sigurðardóttir
Björn Lúðvíksson
Hjörtur Sigurðsson
Hafdís Hafsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Klepraðir lokkar sveitalubbans

Þ

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður
Tryggvadóttir

egar ég var að alast upp í afskekktri
sveit norðan heiða var sjaldan farið
í kaupstað. Þegar farið var voru því
gerð magninnkaup í vöruflokkum sem erfitt er að vera án þegar langt er í búð. Tannkrem og sjampó var keypt í stórum umbúðum og aldrei minna en tvær einingar af
hverju. Þessi siður blundar enn í mér. Þó
ég hafi árum saman búið í göngufæri við
verslun á ég það til að kaupa tvær tannkremstúbur eða tvo sjampóbrúsa
þegar ég hleyp út í búð. Þvottadrengurinn hlær að mér fyrir
þennan sið og kallar mig sveitalubba. Sannleikurinn er samt sá
að hann hefur oft komið sér vel
þegar síðasti kreistingurinn
úr tannkremstúbunni hefur
verið nýttur og klukkan
orðin margt. Þá er gott
að aukatúba leynist inni

í skáp frá síðustu búðarferð sveitalubbans. Þvottadrengurinn er líka gjarn á að
taka sjampóbrúsann með sér til einkanota
í sundi og annarri líkamsrækt og skilar
honum sjaldnast aftur á baðkarsbrúnina
eftir notkun. Ég lenti því í því um daginn
að grípa í tómt þegar ég teygði mig eftir
brúsanum í sturtunni. Ég vissi að sjampóið var ekki búið, þvottadrengurinn hafði
enn eina ferðina tekið brúsann með sér
í sjósundið og týnt honum. Ég sótbölvaði
honum í huganum meðan ég nuddaði hárið
á mér með gamalli handsápu sem ég veiddi
upp úr niðurfallinu. Neyddist svo til að
fara út úr húsi með hárið eins og klepraðan ullarlagð. Sem fyrr þýddi ekkert að eiga
þetta við þvottadrenginn. Hann fríaði sig
allri ábyrgð, sagði félaga sína í sjósundinu
hljóta að hafa stolið brúsanum. Ullarkleprarnir færu mér líka bara vel, sveitalubbanum sem ég væri.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Nú hefði
Gleymdu
verið gott að
því!
fá Nonnabita!

Ég tek
tímann á
þér!

Heyrðu,
bíddu nú
aðeins...

Óboj!

Láttu ekki
svona, þú ert
svo fljótur að
hlaupa!

ÓKEI!

ATHUGIÐ!
Höfum áhuga á að kaupa notuð
gæðaúr frá eftirfarandi framleiðendum:
Rolex, Patek Philippe, IWC, Girard Perreguax,
Panerai, Oris, Bvlgari, Ulysse Nardin, Zenith o.ﬂ.

■ Gelgjan
Hæ
Pétur.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað
segirðu?

Rottan mín er á
gjörgæslu!

Upprunalegir pappírar/skjöl, umbúðir o.s.frv. verða að fylgja.

Af öllum þeim svörum sem
mér gat dottið í hug við
þessari spurningu, þá hefði
ég ekki búist við þessu.

Vinsamlegast sendið lýsingu, myndir
og verðhugmyndir á netfangið:
swissur@gmail.com og við svörum um hæl.

Fjölskyldan á tímum breytinga

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Umræðukvöld á vegum Reykjavíkurprófastsdæmis
eystra og Fjölskylduþjónustu kirkjunnar.
Mánudaginn 9. mars kl. 20-22 í Grafarvogskirkju
Jákvæð gildi og farsælt líf:
Benedikt Jóhannsson, sálfræðingur.

Bókaútgáfan

Nornakokkabókin

Börn eru næm á líðan foreldra sinna:
Salbjörg Bjarnadóttir, geðhjúkrunarfræðingur
Máttur samtalsins:
Elísabet Berta Bjarnadóttir og Rannveig Guðmundsdóttir,
félagsráðgjafar leiða umræður.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hvernig ætlarðu
að þrauka þessa
löngu bílferð í
ferðakassanum
Mjási?

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Er hún ekki
seiðmögnuð þessi?

Ég hef hugsað mér að
syngja „Fiskinn minn,
nammi nammi namm!“

■ Barnalán
Get ég Hannesi finnst
fengið salsa ekki góð,
snakk og hún brennir
salsatunguna á
sósu fyrir
honum.
Hannes?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hmm, við
skulum
orða þetta
öðruvísi.

Get ég fengið snakk og
salsasósu svo ég geti
platað Hannes til að
borða það með því að
segja honum að þetta
sé kekkjótt tómatsósa?

Ég fæ aldrei það
sem ég vil þegar
ég endurorða
hlutina.

Ferming 2009

Pantið tímanlega

Skoðið gallerí okkar á www. gamanmyndir.is
- pantanir teknar í síma 565 9265

ef myndað er

fyrir hádegi í mars, apríl og maí.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Hjartamiðstöðin

Laugardagur 07. mars 2009
➜ Kvikmyndir

Tilkynning – Hjartalæknar

Halldóra Björnsdóttir
hjartalæknir

Hef flutt læknastofu mína í Hjartamiðstöðina,
Holtasmára 1, 6. hæð í Kópavogi.
Tímapantanir eru í síma 550 3030 eða á
www.hjartamidstodin.is

Holtasmára 1 • 6. hæð • 201 Kópavogi • Sími 550 3030 • www.hjartamidstodin.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Kardemommubærinn HigVhk^Â^Â
AVj,$( `a#&)/%%
AVj,$( `a#&,/%%
Hjc-$( `a#&)/%%
Hjc-$( `a#&,/%%
AVj&)$( `a#&)/%%
Hjc&*$( `a#&)/%%
Hjc&*$( `a#&,/%%
AVj'&$( `a#&)/%%
AVj'&$( `a#&,/%%

J
J
J
J
J
J
J
J
J

Hjc''$( `a#&)/%%
Hjc''$( `a#&,/%%
AVj'-$( `a#&)/%%
AVj'-$( `a#&,/%%
Hjc'.$( `a#&)/%%
Hjc'.$( `a#&,/%%
AVj)$) `a#&)/%%
AVj)$) `a#&)/%%
Hjc*$) `a#&,/%%

Hjc*$) `a#&,/%%
AVj&-$) `a#&)/%%
AVj&-$) `a#&,/%%
Hjc&.$)`a#&)/%%
Hjc&.$)`a#&,/%%
AVj'*$)`a#&)/%%
AVj'*$)`a#&,/%%
Hjc'+$)`a#&)/%%
Hjc'+$)`a#&,/%%

J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J

Þú ert ég - kvikmyndahelgi í Norræna
húsinu 6.-8. mars í tengslum við dagskrá sem tileinkuð er Litháen og litháískri tungu. Nánari upplýsingar á
www.ltis.org. Aðgangur ókeypis.
20.00 Sýnd verður heimildarmyndin
Faðir minn (Tevas).

➜ Tónleikar
13.00 Barna- og fjölskyldutónleikar
verða í Salnum við Hamraborg í Kópavogi þar sem flutt verður verkið Karnival dýranna eftir Camille Saint-Saëns.
Tónleikagestir eru hvattir til að mæta í
grímubúningum og taka þátt í fjörinu.
16.00 Rússneski píanóleikarinn Albert
Mamriev og úkraínska mezzósópransöngkonan Sophiya Palamar verða
með tónleika í Íslensku óperunni við
Ingólfsstræti þar sem á efnisskránni eru
verk eftir Wagner.
17.00 Ástríður
Alda Sigurðardóttir
píanóleikari verður
með tónleika í Salnum við Hamraborg í
Kópavogi.
20.00 Karlakórarnir Söngbræður og
Þrestir halda sameiginlega tónleika í
Saurbæjarkirkju á Hvalfjarðarströnd.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
23.00 B.Sig heldur tónleika á Valaskjálf við Skógarlönd á Egilsstöðum.
➜ Opnanir
14.00 Árni Rúnar opnar sýningu í

6j`VhÅc^c\Vghaj!hÅc^c\jbaÅ`jgVega

Reykjavík Art Gallerý á Skúlagötu 30.
Opið alla daga nema mánudaga kl.
14-18.
15.00 Inga Björk Harðardóttir opnar
sýninguna „Réttir“ á Café Karólínu við
Kaupvangsstræti á Akureyri. Opið mán.fim. kl. 11.30-01, föst.-lau. kl. 11.30-03.
og sun. kl. 14-01.
16.00 Ívar Valgarðsson opnar sýningu
í Listasafni ASÍ við Freyjugötu. Opið
alla daga nema mánudaga kl. 13-17 og
aðgangur ókeypis.

Þrettándakvöld HigVhk^Â^Â

➜ Blús

ÓhiiVgeVciVc^ghZaYVgÄgZbjgY\jb[ng^ghÅc^c\j
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Blúshátíðin Norðurljósablús á Höfn í
Hornafirði 5-8. mars. Ókeypis er á alla
viðburði.
15.00 Blúsdjamm í Nýheimum, Litlubrú 2.
21.00 Hulda Rós og Rökkurbandið á
Hótel Höfn við Víkurbraut.
23.00 Hornafjarðar All Star Blues Jam
á Hótel Höfn við Víkurbraut.
23.00 VAX verða á Víkinni, Víkurbraut
2.
23.00 Pitchfork Rebellion á Kaffi
Horninu, Hafnarbraut 42.

➜ Þjóðbúningar

HALLÓ! HALLÓ!

15.00 Þjóðbún-

ingadagur verður í
Þjóðminjasafninu við
Suðurgötu. Aðstaða
verður til myndatöku
og aðgangur ókeypis
fyrir þá sem mæta í
þjóðbúning.

Harmonikuball í Húnabúð
í kvöld kl. 21-01.
Aðgangseyrir kr. 1.500.
Allir velkomnir.

➜ Harmonikuball
21.00 Harmonikufé-

lag Reykjavíkur stendur
fyrir dansleik í Húnabúð,
Skeifunni 22.

➜ Söngleikir
20.00 Leikfélag Menntaskólans við

Sund sýnir söngleikinn „Harry Potter
og myrki herrann“ í Loftkastalanum við
Seljaveg .

➜ Sýningar
Brúðkaupssýningin Já
verður í Blómavali við
Skútuvog, 7.-8. mars kl.
13-16. Nánari upplýsingar á www.blomaval.is.

➜ Síðustu Forvöð
Á sunnudag lýkur samsýningu
Myndlistarfélagsins í GalleríBOX að
Kaupvangsstræti 10 á Akureyri. Opið
lau. og sun. kl. 13-15.
Sýningu Eyjólfs Einarssonar „Söknuður/
Wistfulness“ lýkur á sunnudag. Listasafn Reykjanesbæjar, Duushúsum við
Duusgötu. Opið virka daga kl. 11-17 og
um helgar kl. 13-17.
Í Listasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu
lýkur sýningum Ásmundar Ásmundssonar og Péturs Más Gunnarssonar. Opið
lau. og sun. kl. 10-17.
Sýningu Thomasar Graics „Abstrakt
náttúra“ í Skotinu í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur, lýkur á þriðjudaginn. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu
15, 6. hæð. Opið kl. 12-19. virka daga
og kl. 13-17. um helgar.
Sýning Steingríms Eyfjörð í Gallerí
Ágúst, Baldursgötu 12, lýkur í dag. Opið
kl. 12-17.

➜ Fyrirlestrar
13.00 Félag áhugamanna um heim-

speki stendur fyrir fyrirlestrarröð sem
er ætluð almenningi þar sem fjallað er
um nýjustu vísindi á aðgengilegan og
einfaldan hátt. Fyrirlesturinn fer fram í
Háskólabíói við Hagatorg og aðgangur
er ókeypis.

➜ Uppákomur
21.00 Íslenskir, tékkneskir, suðuramerískir og franskir myndlistar- og
tónlistarmenn koma saman og sýna
verkið „Open Springs“ í Smiðjunni við
Sölvhólsgötu 13 (gengið inn bakatil).
11.00 Málþing verður á Listasafni

Íslands við Fríkirkjuveg í tengslum við
sýninguna „Nokkrir vinir“. Málþingið er
öllum opið og aðgangur ókeypis. Nánari
upplýsingar á www.listasafn.is.

➜ Ljósmyndasýningar
15.00 Björn M. Sigurjónsson opnar
ljósmyndasýninguna „Ungblind“ í Sláturhúsinu, menningarhúsi á Egilsstöðum.
Sýningin er opin alla daga kl. 16-20.
Á Minjasafninu á Akureyri við Aðalstræti 58, hefur verið opnuð sýning á
80 óþekktum myndum og biður safnið
glögga einstaklinga um aðstoð við að
setja nöfn á andlit og áningastaði á
myndunum. Opið um helgar kl. 14-16.
Bjargey Ólafsdóttir sýnir verk sín í Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Tryggvagötu 15.
6. hæð. Opið virka daga kl. 12-19 og um
helgar 13-17.

Húsmæðraorlof
Sunnudaginn 8. mars kl. 14

Alli Nalli og tunglið

www.moguleikhusid.is
Aðgangseyrir kr. 1.500

Möguleikhúsið frumsýnir leikrit byggt á sögum
Vilborgar Dagbjartsdóttur. Fyrir áhorfendur á aldrinum 1-7 ára
NÆSTSÍÐASTA SÝNINGARHELGI

Úr högum og heimahögum

Málverkasýning Huga Jóhannessonar
hefur verið framlengd til 15. mars
FRAMLENGD

„Heyrðist eins og harpan væri að gráta”
Sýning á brúðum Leikbrúðulands úr Völsungasögu
hefur verið framlengd um óákveðinn tíma
NÆSTSÍÐASTA SÝNINGARHELGI

Myndskreytingar í íslenskum barnabókum 2008

Gallerý fiskur

www.galleryfiskur.is

hefur tekið við veitingarekstri í Gerðubergi. Í boði er
heitur matur í hádeginu (kl. 11:30-13) og kaffi og
meðlæti á daginn
Opið virka daga kl. 10-16 og 13-16 um helgar
Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa. Netfang: gerduberg@reykjavik.is s. 575 7700
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700 ı www.gerduberg.is

Sunnudagur 08. mars 2009
➜ Dagskrá
Þú ert ég - kvikmyndahelgi í Norræna
húsinu 6.-8. mars í tengslum við dagskrá sem tileinkuð er Litháen og litháískri tungu. Nánari upplýsingar á
www.ltis.org. Aðgangur ókeypis.
14.30 Sýnd verður heimildamyndin Afi
og amma (Gyveno senelis ir bobute).

➜ Kvikmyndir
15.00 Heimildarkvikmyndin
Fidel eftir Estelu Bravo verður sýnd í MÍR-salnum við
Hverfisgötu 105. Myndin
fjallar um Fidel Castro og
byltinguna á Kúbu,
aðdraganda
hennar og eftirmál. Aðgangur
ókeypis.
➜ Tónleikar
16.00 Sinfóníuhljómsveit Norðurlands

verður með tónleika í Samkomuhúsinu
á Akureyri við Hafnarstræti 57. Einleikari
á tónleikunum er Þórir Jóhannsson og
stjórnandi er Guðmundur Óli Gunnarsson.
17.00 Söngvahátíð barnanna í Hallgrímskirkju á Skólavörðuholti. Hundrað
börn í barnakórum kirkna á höfuðborgarsvæðinu flytja nýja sálma og
lofsöngva frá ýmsum heimshornum.
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
17.00 Tónleikar verða í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu þar sem flutt
verða kammerverk eftir 9 helstu kventónskáld landsins.
20.00 Auður Hafsteinsdóttir fiðluleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari, Kjartan Valdemarsson píanóleikari
og Sigurður Flosason saxófónleikari
verða með tónleika í Langholtskirkju við
Sólheima þar sem þau munu blanda
saman ólíkum tónlistarstefnum.
20.00 Aukasýning verður á Óperuperlum þar sem flutt verða yfir 20 atriði
úr nokkrum af frægustu óperum tónbókmenntanna. Íslenska óperan við
Ingólfsstræti.
21.00 Hljómsveitin Rökkurró heldur
tónleika í Rósenberg við Klapparstíg.
Airelectirc annast upphitun.

➜ Greiningardagur

➜ Málþing

Harmonikufélag Reykjavíkur.

2009

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Gullbringu- og Kjósarsýslu

Álftanes, Garðabær, Garður, Grindavík,
Kjósarhreppur, Mosfellsbær, Reykjanesbær,
Sandgerði, Seltjarnarnes, Vogar.
Rétt til þess að sækja um eftirfarandi ferðir, hefur sérhver kona
sem veitir, eða hefur veitt heimili forstöðu, án launagreiðslu
fyrir það starf.

14.00 Þjóðminjasafnið við Suðurgötu

býður fólki að koma með gamla muni
í skoðun og geiningu milli kl. 14 og 16
í dag.

➜ Síðustu Forvöð
14.00 Sara Riel verður með leiðsögn

um sýningu sína Return Ticket/Farmiðinn heim í Kling og Bang galleríi við
Hverfisgötu 42. Ólöf Arnalds mun flytja
tónlist en sýningu lýkur í dag. Opið
fimm.-sun. kl. 14-18.

➜ Börn
14.00 Möguleikhúsið frumsýnir Alli

Nalli og Tunglið, leikrit eftir
Pétur Eggerz byggt á verkum Vilgorbar Dagbjartsdóttur. Menningarmiðstöðin Gerðuberg,
Gerðubergi 3-5.
15.00 Áslaug Jónsdóttir verður með
sögustund og les fyrir
börnin á Borgarbókasafninu á Tryggvagötu.

➜ Dansleikir
20.00 Danleikur félags eldri borgara
í Reykjavík og nágrenni verður haldinn
að Stangarhyl 4. Danshljómsveitin
Klassík leikur danslög við allra hæfi.
➜ Blús
Blúshátíðin Norðurljósablús á Höfn í
Hornafirði 5-8. mars.
11.00 Blúsmessa í Hafnarkirkju. Rökkurbandið leikur.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

Austurland......................................................22. til 24. ágúst.
Þýskaland-Bæjaraskógur............................23. til 30. júní

„...fyrst á visir.is“

Aðventuferð til Würzburg ..4. til 7. desember.
Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar og taka á móti
pöntunum í síma á milli kl. 17:00 og 19:00 á virkum
dögum frá 9. til 18. mars.
Svanhvít Jónsdóttir 565 3708
Ína Jónsdóttir 421 2876
Guðrún Eyvindsdóttir 422 7174
Valdís Ólafsdóttir 566 6635
Sigrún Jörundsdóttir 565 6551
Eyrún Antonsdóttir..................................................587 3335
Orlofsnefndin

...ég sá það á visir.is
sir.is

EKKI MISSA AF ÁSTARFARALDRI
Nú er Ástarfaraldri að ljúka um helgina og við bjóðum
tvö meistaraverk eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur;
Skaparann og Yosoy á aðeins 1.980 kr.

Fjöldi bóka á aðeins 1.500 kr. og
mikið úrval af spennandi tilboðum.
TIL BOÐIN GIL DA TIL 8 . MA R S
Á m eðan bir gðir endast.

eymundsson.is
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> STRESSANDI LEIKKONA
Meryl Streep segir að mótleikarar
sínir verði oft stressaðir að vinna
með sér, en verði svo steinhissa
þegar hún gleymir sjálf textanum
sínum. Leikkonan tjáði sig um það
í viðtali við tímaritið Psychologies
og viðurkennir að hún sé mjög stolt
af því að hafa verið tilnefnd til Óskarsverðlauna 15 sinnum, en hún hefur
tvisvar sinnum hreppt verðlaunin.

HIN HLIÐIN BORGÞÓR JÓNSSON BASSALEIKARI AGENT FRESCO

Finnst pitsan hennar mömmu langbest
Hvað er að frétta? Allt ágætt. Það er margt skemmtilegt að gerast núna og auðvelt að halda sér við efnið
en það er líka erfitt að halda utan um þetta allt
saman.
Augnlitur: Blár.
Starf: Nemi.
Fjölskylduhagir: Bý með foreldrum og systur og er
einhleypur.
Hvaðan ertu? Reykjavík, Íslandi.
Ertu hjátrúarfullur? Nei, ég trúi ekki á drauga eða
neina hjátrú og er líka trúleysingi.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Dexter. Þeir þættir
eru frábærir.
Uppáhaldsmaturinn: Pitsan hennar mömmu, hún er
langbest.
Fallegasti staðurinn: Jökulsárlón á björtum sumardegi.
iPod eða geislaspilari: Klárlega iPod.

Hvað er skemmtilegast? Að spila á tónleikum þar
sem fólk er greinilega að skemmta sér.
Hvað er leiðinlegast? Að vera ekki viss um næsta
skref í því sem maður tekur sér fyrir hendur.
Helsti veikleiki: Óskipulag.
Helsti kostur: Ég er mjög ábyrgðar-fullur.
Helsta afrek: Að lifa af eitt sumar sem verksmiðjustarfsmaður, það er ömurlegt.
Mestu vonbrigðin? Launin fyrir verksmiðjustarfið.
Hver er draumurinn? Frægð og frami sem
tónlistarmaður.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Keli í Agent
Fresco.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Þegar
fólk hættir við sögur. Til dæmis; Hei!
veistu … Æ sleppum því bara.
Hvað er mikilvægast? Að fylgja sínum
eigin sannfæringar-krafti.

folk@frettabladid.is

24.08.
1989

BENNI BREIÐSÍÐA
KEMUR Í BÆINN
TÚRAR UM HEIMINN Axl Rose ætlar að

kynna nýjustu plötu Guns N´ Roses.

Axl á leið í
tónleikaferð
Orðrómur er á kreiki um að rokksveitin Guns N´ Roses sé á leið í
tónleikaferðalag um heiminn til
að kynna nýju plötu sveitarinnar,
Chinese Democracy. Söngvarinn Axl Rose lýsti því nýlega yfir
að útilokað væri að upprunalegu
meðlimir Guns kæmu saman
aftur og kallaði gítarleikarann
Slash „krabbamein“.
Hins vegar gæti verið að Axl
legði upp í langferð með núverandi meðlimum.
Umboðsmaður Guns sagði við
Rolling Stone að þetta gæti verið
í spilunum og lýsti Axl Rose, sem
tók 15 ár í að gera Chinese Democracy, sem vinnudýri: „Hann er
fagmaður og hefur unnið stíft að
því að byggja upp og viðhalda
metnaðinum í bandinu.“

Þau eru hvert af öðru tröllin að mynstra sig til keppni
í kraftlyftingamóti Metals
– þeirra á meðal Big Ben
sem er gamall í hettunni og
ætlar að sýna Borgarnesbollunni hvernig á að taka
á því.
„Menn hafa aldrei séð annað eins
skrímsli. Ég varð ægilega hrifinn
þegar ég fór og heimsótti hann.
Sjötíu sentimetra upphandleggir. Hann er 1,72 á hæð og 3,4 á
breidd. Ég er ekki að djóka,“ segir
Ingvar Jóel – Ringó – hjá kraftlyftingasamtökunum Metall.
Ringó er að tala um Jón Benóný Reynisson sem boðað hefur
þátttöku sína í Íslandsmóti
Metals í kraftlyftingum sem
verður í húsakynnum Mótormax á Kletthálsi 13 hinn 4. apríl.
Jón, sem ýmist er kallaður Benni
breiðsíða eða Big Ben, er 47 ára
gamall. Hann hefur ekki keppt
lengi en var fyrstur Íslendinga
til að taka yfir 400 kíló í hnébeygju. „Big Ben ætlar að kenna
ungu strákunum hvernig á að
lyfta. Og ætlar að taka Bolluna
í nefið,“ segir Ringó og er þá að
vísa til helstu vonarstjörnu kraft-

lyftingamanna, Borgarnesbollunnar sem heitir víst Þorvaldur
Kristbergsson.
Ringó lýsir því fjálglega hvernig Big Ben flutti upp á Kjalarnes fyrir fimm árum. Keypti sér
þar hús og bílskúr þar sem hann
hefur verið eins og tröllin í fjöllunum. „Þarna hefur hann verið
að æfa eins og óður í bílskúrnum. Ekki arða af fitu. Og mætir
tvíefldur til leiks,“ segir Ringó.
Þegar blaðamaður spyr hvort
Benni breiðsíða verði ekki örugglega hafður í keðjum svo væntanlegum áhorfendum stafi ekki
hætta af skrímslinu úr fjöllunum kveður við annan tón í Ringó:
„Hann gerir ekki flugu mein.
Jákvæður og skemmtilegur.
Yndislegur maður. Það streymir
bara gott frá honum, svo mjög að
hann ætti að hanga í skinnbandi á
hverju heimili,“ segir Ringó sem
sér fram á alveg hreint magnað
mót.
jakob@frettabladid.is

BIG BEN Þeir verða vart hrikalegri en

Benni breiðsíða, sem er 1,72 á hæð
en 3,4 á breiddina. Hann hefur dvalið
á Kjalarnesi eins og tröllin í fjöllunum,
æft eins og brjálaður í bílskúr sínum
og mætir nú í bæinn til að kenna þeim
sem yngri eru hvernig á að gera þetta.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

RUDDI Amy Winehouse kýldi aðdáanda
sem bað um eiginhandaráritun hennar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Amy ákærð
fyrir árás
Amy Winehouse hefur verið
ákærð fyrir líkamsárás eftir
að hafa slegið aðdáanda sinn á
góðgerðardansleik. Söngkonunni hefur verið gert að mæta
fyrir rétt 17. mars næstkomandi.
Aðdáandinn, hin þrítuga Sherene
Flash, hafði unnið sér það eitt til
saka að biðja stjörnuna um eiginhandaráritun. Amy er sögð hafa
kýlt Flash í handlegg og andlit.
Amy Winehouse hefur ítrekað komist í kast við lögin undanfarin misseri. Hún hefur margsinnis verið handtekin í tengslum
við eiturlyfjaneyslu sína auk
þess að hafa áður verið sökuð um
líkamsárásir.
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4/856 (fullt verð 7.490)
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Barnaflíspeysa. Litir: Græn, bleik.
Stærðir: 92-170.
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Softshell barnajakki. Litir: Grá.
Stærðir: 4-14 ára.
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45 milljarða endurkoma
Popparinn Michael Jackson gæti
þénað rúma 45 milljarða króna
fyrir endurkomu sína í sviðsljósið. Um yrði að ræða tekjur af
nýrri tónlist, tónleikum og kvikmynd á næstu árum.
Jackson ætlar að halda tíu
tónleika í O2-höllinni í London í
sumar, sem verða hans síðustu í
Bretlandi. Hugsanlega fer hann í
tónleikaferð um heiminn í framhaldinu auk þess sem til stendur
að búa til kvikmynd í þrívídd
byggða á laginu Thriller. Jackson myndi fara þar með aðalhlutverkið.
„Ég elska ykkur svo mikið,“
sagði popparinn þegar hann tilkynnti um tónleikaröðina í London. „Þetta verða síðustu tónleikarnir. Þegar ég segi að þetta verði
þeir síðustu þá verða þeir það. Ég
ætla að syngja lögin sem aðdáendur mínir vilja heyra,“ sagði hann.

MICHAEL JACKSON Jackson á blaðamannafundinum í London þar sem hann tilkynnti

um tónleikaröðina.

Tónleikarnir í London eru þeir
einu sem hafa verið staðfestir enn
sem komið er. Aðdáendur hans
víða um heim bíða því spenntir
eftir nýjum tíðindum af tónleikaferð, sem yrði sú fyrsta í tólf ár,

NORDICPHOTOS/GETTY

eða síðan HIStory-túrinn var farinn. Það yrði jafnframt síðasta
tónleikaferðin hans á ferlinum.
Fyrstu tónleikarnir í O2-höllinni verða 8. júlí og verða tuttugu
þúsund miðar í boði.

Allir velkomnir

!

HANNES INGI EINARSSON Smáauglýsingin í Fréttablaðinu var liður í steggjun Hannesar, sem gengur upp að altarinu á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KYNFERÐISLEGT
NUDD Í STEGGJUN

Kynning á tækifærum og styrkjum í Evrópusamstarﬁ

Hannes Ingi Geirsson gengur í hjónaband á morgun.
Hann vaknaði upp við það
í gærmorgun að vinir hans
höfðu sett smáauglýsingu í
Fréttablaðið þar sem brúðguminn bauð upp á erótískt
nudd.

Höfn 10. mars kl. 10-13
Selfoss 11. mars kl. 15-18
Akureyri 18. mars kl. 16-18
Ísafjörður 23. mars
Vestmannaeyjar 25. mars

Fulltrúar evrópskra samstarfsáætlana og þjónustuskrifstofa standa fyrir kynningu á styrkjaog samstarfsmöguleikum á vegum evrópskra áætlana. Kjörið tækifæri fyrir einstaklinga,
skóla, fyrirtæki, stofnanir og samtök að kynna sér möguleika til samstarfs á ﬂestum sviðum
menntunar, menningar og atvinnulífs

Áætlanir sem kynntar verða:

● Menntaáætlun ESB

● 7. rannsóknaáætlun ESB

● Evrópa unga fólksins

● Menningaráætlun ESB

● EURES - Evrópsk vinnumiðlun

● Samkeppnis- og nýsköpunaráætlun ESB - CIP

● Norðurslóðaáætlun

● Euroguidance

● eTwinning - rafrænt skólasamstarf

● PROGRESS - jafnrétti og vinnumál

● Daphne III - gegn ofbeldi á konum og börnum

● Almannavarnaáætlunin

● COST

www.evropusamvinna.is

HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

Egilsstaðir 9. mars kl. 13-15
Vík 11. mars kl. 10-12
Sauðárkrókur 18. mars kl. 10-13
Húsavík 19. mars kl. 10-14
Reykjanesbær 24. mars

„Nuddstofan“, heyrist hinum megin
á línunni. Hannes Ingi Geirsson er
í símanum en hann ætlar að kvænast Karenu Dröfn Kjartansdóttur
blaðamanni á morgun.
Í Fréttablaðinu í gær birtist
smáauglýsing með mynd af Hannesi þar sem boðið er upp á nudd
fyrir karlmenn með „góðum endi“.
Blaðamann grunar að verið sé að
steggja og það reynist rétt. „Ég átti

ekki von á þessu en ég hef mjög
gaman af þessu. Ég spila jafnvel
með í símtölunum þangað til það
er komið í óefni,“ segir hann um
grikkinn. Snemma í gær hafði
hann tekið á móti hátt í fimmtán
símtölum og hafði varla undan að
svara. „Ég hef grun um að félagarnir hafi verið að hnippa í einhverja vinnufélaga og biðja þá um
að hringja,“ segir hann. „Ég gæti
alveg átt von á því að það sé meira
í vændum. Ég bíð bara spenntur.“
Hannes hefur sjálfur tekið þátt í
að steggja vini sína og vissi því að
hann gæti átt von á hefndaraðgerðum. „Einhverjir þeirra halda líklega að þeir eigi eitthvað inni hjá
mér. Svo eru fleiri sem eru að fara
að gifta sig en þeir eru kannski að
halda aftur af sér af því að þeir
eru eftir.“
freyr@frettabladid.is

Lily er staurblönk
Poppstjarnan Lily Allen er nýjasta fórnarlamb kreppunnar sem
skekur heiminn. Fólk skal þó ekki
halda að það sé vegna fjárfestinga
eða slíks. Nei, Lily greyið fær ekki
lengur yfirdrátt eða lán í bankanum sínum til að halda áfram að
eyða peningum í föt og skemmtanahald.
„Ég hef lent illa í því vegna lánsfjárkrísunnar. Ég varð að selja
bílinn minn því ég er svo blönk,“
segir Lily sem segist einnig hafa
eytt miklu í föt. Hún kveðst ekki
geta notað krítarkort sín og fær
ekki lán í bankanum. „Ég er að bíða
eftir að höfundarréttargreiðslurnar fyrir plötuna mína skili sér og
greiðslur fyrir útvarpsspilun en
það tekur um það bil ár. Ég get
ekki einu sinni notað kreditkortin
mín. Bankarnir lána manni venjulega peninga við slíkar aðstæður
en þeir eru bara ekkert að lána
núna. Þetta eru erfiðir tímar.“

BLÖNK Lily Allen fær ekki lán.
NORDICPHOTOS/GETTY

ÚRVAL RAFTÆKJA
– gæði á betra verði
Philips 42PFL3403

Grundig 376831T

42" LCD BREIÐTJALD með
1366x768 punkta upplausn,
24000:1 skerpu, LCD WXGA
Active Matrix TFT, HDREADY(720p/1080i), Crystal
Clear III og Progressive Scan,
Digital Crystal Clear ofl.

37" BREIÐTJALD með 1366x768 uppl., TFT
Active Matrix, HD-Ready, 720 Progressive
Scan, 10.000:1 skerpu, Digital Color Transient
Improver (DCTI), innb. DVB-T Digital mótt., PAL
og NTSC afsp., SRS TruSurround XT Nicam
Stereó, Scart(AV/RGB/S-VIDEO), 3x HDMI,
Component & Composite, S-Video, VGA, Audio
RCA, S/PDIF, heyrnatóls- USB tengi ofl.

TILBOÐ

179.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 239.990

149.990

FULLT VERÐ kr. 199.990

SJÓNVÖRP HLJÓMTÆKI HEIMABÍÓ
MP3 SPILARAR FERÐATÆKI DVD SPILARAR
BLU-RAY SPILARAR MYNDAVÉLAR TÖKUVÉLAR
ÚTVARPSVEKJARAR iPOD VÖGGUR OFL.
.&
HDMI
TENGI

Philips DVP3980
Dantax RR303SV
Grundig CLOCK560

FERÐATÆKI með vönduðum CD spilara,
2 hátölurum, FM/AM útvarpi ofl.

ÚTVARPSVEKJARI með vönduðu FM/LW útvarpi.

VERÐ

4.990

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

7.990

15.990

FULLT VERÐ kr. 19.990

INNBYGGÐUR

BLEIK

DETE

TILBOÐ

FRÁBÆRT VERÐ

UR
EÐA SILF

E
FACC
TION

Fjölkerfa DVD DivX ULTRA SPILARI með Video
Upscaling í 720p/1080i/1080p, 192kHz/24 bit Audio
DAC, Progressive Scan, Dolby Digital, Scart (með
RGB), HDMI og Component, Digital Coaxial tengi ofl.

DVD SPILARI

HLJÓMTÆKI MEÐ

iPOD
VÖGGU

Ath. iPod fylgir ekki.

Panasonic DMCFS3

JVC UXGP5

8,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Auto, Face Detection,
LEICA DC Vario Elamrit linsu, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 5.5 - 16.5mm
linsu með MEGA OIS hristivörn, 2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku með
hljóði, 50MB Innra minni, rauf fyrir SD/SDHC kort ofl.

Lítil og nett 60w RMS MÍKRÓSAMSTÆÐA með MP3 geislaspilara, RDS
útvarpi með stöðvaminnum, iPod dokku, með Active Hyper Bass PRO,
geislaspilara, klukku, Aux inn að framan, heyrnartólstengi ofl. Spilar
CD-R/RW og MP3/WMA. Ath. iPod fylgir ekki.

TILBOÐ

26.990

FULLT VERÐ kr. 36.990

VERÐ

49.990

FRÁBÆRT VERÐ

United TVD8822
22" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum DVD spilara, 1680x1050
upplausn, Nicam Stereó, sjálfvirkri stöðvaleit, Scart, HDMI, RCA,
S-Video og VGA tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

VERÐ

79.990

FRÁBÆRT VERÐ

MINNISKORT
1971 - 2009

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum.
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.
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Entertainment Weekly 91%

Glerfínn Brown í réttarsal

Los Angeles Times 90%
VINSÆLASTA
OG ÁN EFA
The New York Times 90%
BESTA KVIKMYND CLINT
EASTWOOD FYRR OG SÍÐAR!
%NTERTAINMENT 7EEKLY  s ,OS !NGELES 4IMES  s 4HE .EW 9ORK 4IMES 

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

Dómsmál gegn popparanum
Chris Brown var tekið fyrir
í Los Angeles á dögunum.
Hann er sakaður um að
hafa ráðist á kærustu sína,
söngkonuna Rihönnu, og á
yfir höfði sér allt að fimm
ára fangelsi verði hann
fundinn sekur.

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI - SÝND Á UNDAN -

GRAN TORINO

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)
(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)

kl. 5:20D - 8D - 10:40D

12

PINK PANTHER 2

kl. 5:50 - 8

L

kl. 10:20
kl. 5:20 - 8 - 10:40
VIP FANBOYS
SHOPAHOLIC
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L
CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40
DESPEREAUX m/ísl. tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
L
FRIDAY THE 13TH kl. 10:20
DEFIANCE
kl. 8 - 10:40
16
GRAN TORINO
SHOPAHOLIC

L
L
L
16

FRIDAY THE 13TH
CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 8 - 10:10
kl. 1:30 - 2 - 3:40 - 5:50

16
L

GRAN TORINO

STRÍÐ Á ÍSLANDI
kl. 8 - 10:20 (ALDREI
12
- SÝND Á UNDAN)

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali
BEDTIME STORIES

kl. 1:30
kl. 3:40

L

SHOPAHOLIC
CHIHUAHUA

kl. 2 - 4 - 6 - 8
kl. 2 - 4

L

ROLE MODELS
BENJAMIN BUTTON

kl. 5:50
kl. 8:30

12

BOLT m/ísl. tali
DEFIANCE

kl. 6
kl. 10:20

L

GRAN TORINO

STRÍÐ Á ÍSLANDI
kl. 8 - 10:30 (ALDREI
12
- SÝND Á UNDAN)

GRAN TORINO

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)

L

7

5:20D - 8D - 10D - 10:40D 12

MADAMA BUTTERFLY í Beinni kl. 6 (uppselt, aukasýn á mánudag)
SHOPAHOLIC
kl. 6 - 8:10
L
CHIHUAHUA m/ísl. tali
BENJAMIN BUTTON

kl. 2 - 4
kl. 10:20

L

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 2(3D)

L

L

16

BENJAMIN BUTTON kl. 6 - 9

12

SÝNINGAR TÍMAR GILDA FYRIR LAUGARDAG

KYNNIÐ YKKUR SUNNUDAGS SÝNINGARTÍMANA

Á

7
SparBíó 850kr

SparBíó 550kr

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

NÝTT Í BÍÓ!

“HELVÍTIS FOKKING
BANKAHYSKI”
- E.E., DV

- S.V., MBL

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

Chris Brown mætti í réttarsalinn
glerfínn í gráum jakkafötum, staðfesti nafn sitt skömmustulegur á
svip, en tjáði sig ekkert að öðru
leyti. Dómsmálinu var frestað til
6. apríl og gengur hinn nítján ára
söngvari laus þangað til.
Brown er ákærður fyrir líkamsárás og líflátshótarnir eftir rifrildi við Rihönnu á bílastæði í Los
Angeles í síðasta mánuði. Eftir að
hún fann sms-skilaboð frá annarri konu í síma Browns brjálaðist
hann og réðst á hana. Samkvæmt
lögregluskýrslu reyndi hann að
þröngva henni út úr Lamborghinibíl þeirra, ýtti höfði hennar að bílrúðunni og kýldi hana margoft í
andlitið. Einnig beit hann söngkonuna í eyrað og þegar hún reyndi
að taka frá honum bíllyklana tók
hann um háls hennar og reyndi að
kyrkja hana. Missti hún næstum
meðvitund.
Í framhaldinu var Brown handtekinn en var síðar meir látinn
laus gegn tryggingu. Rihanna,
sem er þekktust fyrir lagið
Umbrella, hefur ekkert tjáð
CHRIS BROWN Popparinn Chris Brown glerfínn í réttarsalnum í Los Angeles
sig um málið. Fyrir skömmu
þar sem ákæra gegn honum var tekin fyrir.
NORDICPHOTOS/GETTY
var orðrómur uppi um að
þau væru byrjuð aftur
saman, sem vakti
R&B-söngí fararbroddi. Á síðasta ári gaf
litla hrifningu hjá
hæfileika
hann svo út viðhafnar-útgáfu af
sömu plötu sem innihélt hið vinfjölskyldu hennar.
hans og einHinn sykursæti
stakrar danssæla Forever. Brown er jafnframt
Brown sló í gegn
fi m i , e nd a
þekktur fyrir vel heppnað sam2005 með laginu Run
hefur hann
starf sitt með söngkonunni Jordsjálfur lýst
It! Lagið var að finna á
in Sparks og röppurunum Lil Bow
y fi r a ð d á hans fyrstu plötu, samWow og T-Pain.
un si nni á
nefndri honum, sem
Miðað við það sem á undan er
hefur selst í rúmum
gengið er ljóst að Brown þarf
popprisunum
tveimur mi lljónum
heldur betur að lagfæra ímynd
tveimur.
eintaka. Þegar pilturÖnnur sólóplata
sína ætli hann að koma sér aftur
inn braust fram á
ha ns, Exclusiá toppinn. Hann hefur sjálfur lýst
sjónarsviðið var
ve, kom síðan
yfir mikilli iðrun og heitið því að
út 2007 með
honum umsvifaleita aðstoðar hjá sérfræðingum.
laust líkt við
lögum á borð
Hvort það dugar til og hvort samRIHANNA Var illa leikin
Michael Jackvið K iss
band hans við Rihönnu stenst mótaf Chris Brown.
son og Usher,
K i ss og
lætið á allt saman eftir að koma
bæði vegna
With You
í ljós.

SparBíó

laugardag og sunnudag*

750 kr.

fyrir fullor ðna

SÍMI 564 0000

MARLEY AND ME
MARLEY AND ME LÚXUS
THE INTERNATIONAL D
ÆVINTÝRI DESPERAUX
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU
THE PINK PANTHER 2 D
SKÓGARSTRÍÐ 2
VILTU VINNA MILLJARÐ
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

55
0k
r

55
0k
r

55
0k
r

SÍMI 551 9000

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl.1 - 3
kl. 5.15 – 8 – 10.40
kl.1 - 4 - 6
5%
kl.1
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 1

L
L
16
L
12
L
L
12
L

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 3 - 6 - 9
THE PINK PANTHER 2
kl. 3.30 - 8 - 10
FANBOYS
kl. 3.30 - 5.50 - 8 - 10.10
FROST/NIXON
kl. 5.30
HOTEL FOR DOGS
kl. 3 - 5.30
BRIDE WARS
kl. 8 - 10

SÍMI 530 1919

MARLEY AND ME
THE INTERNATIONAL
ÆVINTÝRI DESPERAUX
MILK
THE WRESTLER
THE READER
VICKY CRISTINA BARCELONA

600
fyrir börn

kr.

kl.3 - 6.30 - 9
kl. 8 - 10.30
kl.3 - 6
kl. 5.30 - 8
kl. 10.30
kl.3 - 8 - 10.20
kl.3 - 5.50

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
L
L
12
L
L

kl. 1.30 í Álfabakka

CONFESSION OF A
SHOPAHOLIC
kl. 1.30 í Álfabakka, Selfossi,
kl. 2 á Akureyri

BOLT m/ísl tali
kl. 2 í Kringlunni
(kr 550 á laugardag)
(3d kr 850 á sunnudag)

BEDTIME STORIES
kl. 2 í Kringlunni*
(aðeins á sunnudag)

55
0k
r

CHIHUAHUA m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka og self.
kl. 2 í Kringlunni og Akureyri
kl. 2 í Keﬂavík (aðeins á sun.)*

SÍMI 462 3500

L
16
L
12
14
14
L

MARLEY AND ME
HOTEL FOR DOGS
ÆVINTÝRI DESPERAUX
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU
VILTU VINNA MILLJARÐ

kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 6
kl. 8
kl. 10.15

L
L
L
12
12

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus

TILBOÐSVERÐ
★★★

- S.V. MBL

RSXX

Þau voru í fullkomnu
sambandi þangað til
einn lítill hlutur komst
upp á milli þeirra.

★★★★★ ★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

- S.V., MBL

500 kr. í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
MARLEY & ME

kl. 5.45, 8 og 10.15

L

ÆVINTÝRI DESPEREAUX

kl.1.50og 3.45 - Ísl.tal

L

HE’S JUST NOTTHAT INTOYOU kl. 5.30, 8 og 10.30 12
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl. 2 og 3.45 - Ísl.tal L
HOTEL FOR DOGS

kl. 1.50 og 3.45

L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

750 kr. 600 kr.
fyrir börn

KL.2 BORGARBÍÓ

fyrir fullo rðna

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.2 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

Gloria Estefan - Very Best Of
Gnarls Barkley - The Odd Couple
Goran Bregovic -Tales And Songs
Goran Bregovic - Time Of The Gypsies
Green Day - International Superhits
Green Day - Dookie
Groove Armada - Best Of
Gwen Stefani - Love Angel Music
Herp Alpert - Definitive Hits
Him - Uneasy Listening Vol. 1
Him - Venus Doom
House Of Pain & Everlast - Best Of
Il Divo - Siempre
Jack Johnson - Bushfire Fairytales
Jack Johnson - Curious George - OST

Eurythmics - Ultimate Collection
Everything But The Girl - Best Of
Faithless - Forever Faithless
Fall Out Boy - **** Live In Phoenix
Fall Out Boy - Infinity On High
Fergie - The Dutchess
Fleetwood Mac - Very Best Of
Foo Fighters - Skin And Bones
Foreigner - Records: Best Of
Fratellis - Costello Music
Fratellis - Here We Stand
Garbage - Absolute Garbage
Gavin Rossdale - Wanderlust
George Michael - Twenty Five
Gipsy Kings - Best Of
Girls Aloud - Greatest

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is

2Pac - Best Of 2Pac : Live
2Pac - Best Of 2Pac : Thug
2Pac - Pac's Life
3 Tenors - In Concert with Metha
50 Cent - Curtis
ABC - Very Best Of: Look Of Love
Aerosmith - Big Ones
Alanis Morissette - Collection
Alanis Morissette - Jagged Little Pill AC
Alison Moyet - Singles
Anastacia - Best Of
Andrea Bocelli - Vivere: Best Of Bocelli
Andrew Lloyd Webber-New Starlight xp
Astrud Gilberto - Astrud For Lovers
Audioslave - Revelations
Avril Lavigne - The Best Damn Thing

CCR - Chronicle: Volume Two
Cure - Greatest Hits
Damien Rice - 9
David Gray - Greatest Hits: David Gray
David Gray - White Ladder
Deftones - Deftones
Destiny's Child - Number 1's
Diana Krall - Very Best Of Diana Krall
Diana Ross + The Supremes - #1's
DJ Shadow - The Outsider
DJ Shadow - The Private Press
DMX - Great Depression
Donna Summer - Gold .. 2cd
Donovan - Greatest Hits
Dream Theater - Octavarium

Bob Dylan - Dylan
Bob Dylan - Best Of
Bob Dylan - Best Of, Vol 2
Bob Marley - Reggae Legends
Bon Jovi - Lost Highway
Boney M - Magic Of Boney M
Boston - Greatest Hits
Britney Spears - Blackout
Britney Spears - Oops!....I Did It Again
Bruce Springsteen - 18 Tracks
Buddy Holly & the Crickets - Very Best Of
Byrds - Greatest Hits
Cardigans - Best Of
Cat Stevens - The Very Best Of
Chet Baker - For Lovers

Dusty - The Best Of
Eagles - On The Border
Eagles - Their Greatest Hits 71-75
Echo & The Bunnymen - Ballyhoo,
ELO - All Over The World:Best Of ELO
Elvis Presley - 30 #1 Hits
Elvis Presley - 2nd To None
Enrique Iglesias - 95/08
Era - Reborn
Eric Clapton - Cream Of
Eric Clapton - Chronicles:Best Of
Eric Clapton - Unplugged
Eric Clapton - 24 Nights
Eros Ramazotti - Best Of
Erykah Badu - Live
Erykah Badu - Worldwide Underground

Avril Lavigne - My World
B.B.King - His Definitive Greatest Hits
Backstreet Boys - Greatest Hits:
Bangles - Greatest Hits
Barry White - Ultimate Collection
Beck - The Information CD+DVD
Beth Rowley - Little Dreamer
Beyonce ofl. - Dreamgirls - OST
Bill Evans - Plays For Lovers
Bill Withers - Best Of, Lovely Day
Billy Joel - Piano Man: Very Best Of
Billy Ocean - Ultimate Collection
Bing Crosby - Definitive Collection
Black Crowes - Greatest Hits 1990-1999
Blood Sweat & Tears - Greatest Hits

Jack Johnson - In Between Dreams
Jack Johnson - On And On
Jack Johnson - Sleep Through The Static
Jack Johnson ofl. - A Brokedown Melody
Jackson 5 - Gold .. 2cd
Jam - Very Best Of
James Blunt - All The Lost Souls
James Blunt - Back To Bedlam
James Brown - Gold 2cd Uni
James Brown - Live At The Apollo (1972)
James Brown - The Payback
James Brown - Very Best Of
James Taylor - One Man Band CD+DVD
James Taylor - Best Of
Jamiroquai - High Times: Singles

Hér er a
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Chic - Very Best Of Chic
Chieftains - Best Of: Wide World Over
Children of Bodom - Are You Dead Yet?
Chris Cornell- Carry On
Chris Cornell - Euphoria Morning
Christina Aguilera - Back To Basics
Cock Robin - Best Of
Commodores - Gold .. 2cd
Common - Finding Forever
Coral - Singles Collection 2CD
Cranberries - No Need To Argue
Cream - Goodbye Cream
Cream - Live Cream Vol. 2
Cream - Very Best Of
CCR - Chronicle: 20 Greatest Hits
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GARÐAR GUNNLAUGSSON: BÚLGARSKA ÚRVALSDEILDIN BYRJAR AFTUR EFTIR VETRARFRÍ

> Hugur Baldurs stefnir í KR
Miðjumaðurinn Baldur Sigurðsson hefur ákveðið að
reyna að ná samningum við KR en honum leist best á KR
af þeim þremur liðum sem reyndu hvað
harðast að fá hann. Hin tvö voru Valur og
FH. „Ég hitti KR-ingana í fyrramálið [í dag]
og vonandi náum við samningum,“ segir
Baldur sem hefur ekkert rætt peningamál við félögin enda vildi hann taka
ákvörðun sína á faglegum forsendum. „Mér leist rosalega vel á allt hjá
KR. Ég tel mig geta bætt mig sem
knattspyrnumann þar og vonandi
komist aftur út í kjölfarið.“

sport@frettabladid.is

Algarve-bikarinn í fótbolta
0-1
2-0

STAÐAN Í B-RIÐLI
Bandaríkin
Ísland
Danmörk
Noregur

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

3-0
3-2
2-2
1-5

6
3
3
0

A-RIÐILL
Svíþjóð-Finnland
Þýskaland-Kína

1-0
3-0

Stig: Þýskaland 6, Svíþjóð 4, Kína 1, Finnland 0.

Iceland Express deild karla
Grindavík-FSu

107-85 (53-40)

Stig Grindavíkur: Nick Bradford 20, Arnar Freyr
Jónsson 18 (9 stoðs.), Brenton Birmingham
17, Þorleifur Ólafsson 12, Páll Axel Vilbergsson
12, Helgi Jónas Guðfinnsson 7, Páll Kristinsson 7,
Guðlaugur Eyjólfsson 6, Þorsteinn Finnbogason
4, Björn Brynjólfsson 4
Stig FSu: Sævar Sigurmundsson 25, Árni Ragn
arsson 22 (14 frák.), Björgvin Valentínusson 10,
Tyler Dunaway 8, Vésteinn Sveinsson 6, Hilmar
Guðjónsson 5, Chris Caird 5, Kjartan Kárason 3,
Orri Jónsson 1.

Skallagrímur-KR

62-97 (34-50)

Stigahæstir: Landon Quick 23 (9 stoðs.), Igor
Beljanski 21, Arnar Snorrason 10 - Jakob Örn Sig
urðarson 27 (6 stoðs., hitti úr 11 af 11 skotum),
Jason Dourisseau 12, Skarphéðinn Ingason 10,
Helgi Már Magnússon 10, Brynjar Björnsson 9,
Fannar Ólafsson 8, Darri Hilmarsson 7.
KR er deildarmeistari í fyrsta sinn síðan 1990.

Tindastóll-Keflavík

Búlgarska úrvalsdeildin hófst aftur í gærkvöldi eftir þriggja mánaða vetrarfrí en CSKA
Sofia, lið Garðars Gunnlaugssonar, leikur
sinn fyrsta leik eftir frí í dag.
Garðar hefur þó átt fremur erfitt uppdráttar þrátt fyrir að vera í byrjunarliðinu og
skoraði í síðasta leik CSKA fyrir frí.
„Ég reyndi að nota fríið til að jafna mig á
meiðslum en það tókst ekki þó svo að ég
hafi farið í sprautumeðferð. Ég kom meiddur til baka úr fríinu og var ekki tekið vel í
það,” sagði Garðar við Fréttablaðið.
„Fyrstu sex vikurnar af undirbúningnum
fóru því í að ná mér góðum af þeim og hef
ég nú ekki fundið fyrir meiðslum í náranum
í tvær vikur. En ég er ekki í jafn góðu formi
og hinir strákarnir sem hafa verið að púla
síðan í janúar.”
Garðar verður ekki í leikmannahópnum í

dag eins og hann bjóst reyndar við sjálfur. „Ég er ekki búinn að vera í myndinni
síðan ég kom til baka. Þetta verður barátta og ekkert að gera nema bíta á jaxlinn
og halda áfram.”
Nýlega voru eigendaskipti hjá
félaginu og því ákveðið að skipta
um þjálfara sem var gert í fyrradag.
Gamli búlgarski landsliðsmaðurinn
Luposlav Penev tók við liðinu.
„Hann spilaði lengi á Spáni með
Valencia, Atletico Madrid og Celta
Vigo. Ég held að hann eigi meira
en 100 mörk í spænsku úrvalsdeildinni en þetta er hans
fyrsta starf sem aðalþjálfari.
Mér líst vel á hann en það
er slæmt að vera ekki upp á
sitt besta til að ég geti sýnt

honum hvað í mér býr,” sagði Garðar.
Honum líkar þó lífið vel í Búlgaríu
en ætlar að endurskoða sín mál ef ekki
birtir til.
„Það er sama hvar í heiminum
maður er – ef maður er ekki að
spila þá er maður óánægður.
Maturinn og vínið bragðast
bara ekki eins vel,” sagði hann í
léttum dúr.
„Ég og umboðsmaðurinn
ætlum að fara yfir stöðuna í
apríl. Ef ég verð enn fyrir utan
hópinn þá fer ég væntanlega að
hugsa mér til hreyfings. Ég hef
engan áhuga á því að sitja bara á
afturendanum og hirða launin.”

Besti leikurinn undir minni stjórn

ÚRSLITN Í GÆR
Ísland-Bandaríkin
Danmörk-Noregur

Vetrarfríið búið en Garðar er enn í kuldanum

63-91 (25-44)

Stigahæstir: Friðrik Hreinsson 17, Alphonso Pugh
10 - Hörður Axel Vilhjálmsson 30 (hitti úr 9 af
11 skotum), Gunnar Einarsson 13, Jón Norðdal
Hafsteinsson 13, Sigurður Þorsteinsson 10.

1. deild karla í körfubolta
Valur-Hamar
82-80 (framlenging)
KFÍ-Haukar
67-81
Þór Þorl. Fjölnir
64-94
Hamar tókst ekki að tryggja sér sæti í Iceland
Express deild karla en liðið vantar aðeins
einn sigur til að tryggja sér sigur í 1. deild.

Stelpurnar okkar voru ótrúlega nálægt því að ná jafntefli gegn besta landsliði heims í öðrum leik liðsins á
Algarve-bikarnum í gær. Ísland spilar úrslitaleik við Danmörku um að komast í bronsleikinn.
FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta heldur áfram að
stríða bestu knattspyrnulandsliðum heims á Algarve-bikarnum. Í
gær munaði afar litlu að liðið næði
jafntefli gegn Ólympíumeisturum
Bandaríkjanna sem eru í 1. sæti á
styrkleikalista FIFA.
Natasha Kai tryggði bandaríska
liðinu sigurinn á 90. mínútu leiksins og íslensku stelpurnar sátu
eftir, sáttar með frammistöðuna en
svekktar að hafa ekki náð að halda
út allan leikinn.

Stoltur en líka svekktur
„Það var alveg grátlegt hvað við
vorum nálægt þessu því þá hefðum
við verið að fara að spila úrslitaleik við Danmörku um að komast
í úrslitaleikinn á mótinu. Svona er
boltinn,“ sagði Sigurður Ragnar
Eyjólfsson landsliðsþjálfari sem
hrósaði stelpunum fyrir frammistöðuna og sagði þær hafa spilað
betur en þegar þær unnu 3-1 sigur
á Noregi á miðvikudaginn.
„Þetta var frábær leikur hjá liðinu. Ég sagði við stelpurnar eftir
leikinn að þetta væri besti leikurinn sem þær hefðu spilað undir
minni stjórn. Ég er mjög stoltur af
liðinu en auðvitað er svekkjandi að
fá á sig mark í restina. Þær fundu
engar lausnir til að brjóta okkur
niður því liðið var svo vel skipulagt
og allar að vinna fyrir hver aðra
og loka svæðum. Þær fóru allar í
tæklingarnar og návígin,“ segir
Sigurður Ragnar.
Komu sjálfum sér á óvart
„Það var ekki eins og við höfum
pakkað í vörn,“ segir Sigurður. „Ég
held að við höfum komið sjálfum
okkur svolítið á óvart hversu góðar
við vorum á móti svona sterku liði.
Þessi leikur veitir okkur sjálfstraust því þetta á að heita besta lið
í heimi og við vorum hársbreidd
frá því að gera jafntefli við þær.“
Sara Björk Gunnarsdóttir og Sif
Atladóttir fóru báðar meiddar af
velli í fyrri hálfleik og það er óvíst

ÖRUGG Í MARKINU Guðbjörg Gunnarsdóttir sést hér búin að grípa boltann eftir fyrirgjöf bandaríska liðsins í leiknum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

með þátttöku þeirra í næsta leik.
Sigurður Ragnar sagði brotið á
Söru hafa verið fólskulegt og hefði
auðveldlega getað slasað hana illa.
„Hún fór í ökklann á henni á meðan
Sara steig í fótinn og það var bara
mjög gróft brot,” sagði Sigurður
Ragnar.
Guðbjörg Gunnarsdóttir lék mjög
vel í markinu og er langt komin
með að eigna sér markvarðarstöðuna í landsliðinu. „Hún þurfti að
verja langskot en þetta voru góð
skot því þær eru með öfluga skotmenn. Hún lék óaðfinnanlega í
markinu og átti frábæran leik. Hún

greip vel inn í og tók fyrirgjafir á
hæsta punkti og var örugg í spörkunum fram,“ sagði Sigurður Ragnar.

Mæta Dönum í næsta leik
Næsti leikur Íslands á mótinu er
gegn Danmörku á mánudaginn.
Bandaríska liðið er búið að tryggja
sér sigur í riðlinum og þar með
sæti í úrslitaleiknum en sigurvegari leiksins á mánudaginn kemst í
bronsleikinn. Íslenska liðinu nægir
reyndar jafntefli þar sem stelpurnar okkar eru með betri markatölu.
„Það er stefnan hjá okkur að

komast í bronsleikinn. Danmörk
er með hörkulið. Þeir sem horfðu á
leik Bandaríkjanna og Danmerkur
töluðu um að Danmörk hefði verið
betri aðilinn þótt liðið hafi tapað 20,“ segir Sigurður. „Þær sköpuðu
sér mörg færi, eru með mjög spilandi lið og er líka lið í fremstu röð
í heiminum.
„Þetta mót er frábær reynsla
fyrir okkur og ég held að við getum
tekið margt mjög jákvætt út úr
þessu inn í næstu leiki og svo lokakeppnina,“ sagði Sigurður Ragnar
að lokum.
ooj@frettabladid.is

Friðrik Ragnarsson, þjálfari Grindavíkur eftir sannfærandi sigur liðsins á FSu í Iceland Express deildinni í gær.
HEITUR Eyjólfur fer á kostum í Meistaradeild VÍS.
MYND/ÖRN KARLSSON

Meistaradeild VÍS:

Eyjólfur er
óstöðvandi
HESTAR Þriðja mótið í Meistaradeild VÍS fór fram á fimmtudagskvöldið en þá var keppt í slaktaumatölti.
Eyjólfur Þorsteinsson hefur
farið mikinn í Meistaradeildinni
í vetur og var enn í toppformi á
fimmtudag. Hann hreppti efsta
sætið á Ósk frá Þingnesi.
Hinrik Bragason varð annar
á Hnokka frá Fellskoti. Bylgja
Gauksdóttir og Ösp frá Enni
hrepptu bronsið.
Eyjólfur er langefstur í stigakeppninni með 29 stig en Sigurður Sigurðarson kemur næstur
með 19 stig.
- hbg

Vorum að slípa okkur fyrir úrslitakeppnina
KÖRFUBOLTI Grindvíkingar áttu
ekki í teljandi vandræðum með
FSu í leik liðanna í Grindavík í
gærkvöldi. Heimamenn höfðu forystu frá fyrstu mínútu og stungu
af í síðari hálfleiknum.
Leikurinn byrjaði mjög fjörlega
og létu liðin það ekki á sig fá þótt
örfáir áhorfendur hefðu séð sér
fært að mæta í Röstina. Grindavík beitti stífri pressuvörn og
keyrði upp hraðann og forskotið
jókst jafnt og þétt.
Heimamenn höfðu yfir 29-15
eftir fyrsta leikhluta og undir lok
annars leikhluta vaknaði Brenton
Birmingham til lífsins og skoraði
ellefu stig á stuttum tíma. Staðan í hálfleik 53-40 og hefði staða
gestanna eflaust verið verri ef

barátta þeirra hefði ekki skilað
þeim ellefu sóknarfráköstum í
hálfleiknum.
Um miðbik þriðja leikhlutans
má segja að úrslit leiksins hafi
ráðist, en þá tóku Grindvíkingar litla rispu undir forystu
Nick Bradford og juku
forskot sitt upp fyrir
tuttugu stigin í stöðunni 67-46. Grind18 STIG OG 9
STOÐSENDINGAR

Arnar Freyr
Jónsson lék
vel með
Grindavík í
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

víkingar höfðu yfir
84-59 eftir þriðja leikhluta og því var fjórði
lei k h luti n n aðei ns
formsatriði fyrir þá
gulklæddu.
„Þetta var bara
fínt hjá okkur og
öruggt allan tímann. Við vorum
fyrst og fremst
að slípa okkur
fyrir úrslitakeppnina
og leyfð um öllum
að spila,“
sagði Friðr i k R ag n arsson þjálf-

ari Grindavíkur.
Það væri ósanngjarnt að taka
einstaka leikmenn út í sterkri liðsheild Grindavíkurliðsins í þessum
leik en Árni Ragnarsson og Sævar
Sigurmundsson voru atkvæðamestir hjá FSu. Það var gaman að
sjá að gestirnir börðust eins og
ljón allt til loka þrátt fyrir mótlætið. 107-85.
„Þetta var bara lélegt. Við
komum hérna inn og höfðum engu
að tapa, en mér finnst ekki gott
að ungt og sprækt lið sé að koma
hérna inn svona flatt þegar það
hefur engu að tapa. Aðall FSu liðsins hefur alltaf verið froðufellandi
barátta. Ég bara skil þetta ekki,“
sagði Brynjar Karl Sigurðsson,
þjálfari FSu.
-bb
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DYNAMO REYKJAVÍK

Bókamarkaðurinn
Perlunni
Alla daga til 15. mars
Hinn eini sanni Bókamarkaður er í fullum

Opið
frá kl. 10-18

gangi í Perlunni. Hátt í 20.000 titlar í boði!
A.m.k. 50% afsláttur af öllum nýjum bókum!
Gríptu tækifærið og gerðu reyfarakaup!
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VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON VILL AÐRA ÞÁTTARÖÐ AF ATVINNUMÖNNUNUM OKKAR

> Kenneth Branagh

Innlit/útlit sem karlmenn hafa gaman af

„Það fólk sem maður sýnir mesta
hörku og minnsta umburðarlyndið
er einmitt fólkið sem manni þykir
vænst um.“ Branagh fer með
hlutverk Franklins D. Roosevelts í kvikmyndinni Warm
Springs sem Stöð 2 bíó sýnir
bæði í dag og í kvöld.

Sú staðreynd að bónusþátturinn af Atvinnumönnunum okkar, þar
sem lofandi íþróttaferill Péturs Jóhanns Sigfússonar er rakinn á ítarlegan hátt, geti talist talsvert slappari en þættirnir í hinni eiginlegu
seríu segir meira um gæðin sem Stöð 2 Sport hefur boðið upp á
síðustu fimmtudagskvöld en nokkuð annað. Bónusþátturinn var
raunar drepfyndinn. Og auðvitað hló ég eins og fáráðlingur að því
þegar gosar á borð við John Terry, Thierry Henry og Sol Campbell töluðu fjálglega um undraverða hæfileika Péturs Jóhanns
og veltu fyrir sér ástæðunni fyrir skyndilegu brotthvarfi hans af
íþróttasviðinu. Ég skammast mín síður en svo fyrir að hafa óeðlilega gaman af aulafyndni. Ég er bara þannig gerður.
En samt skemmti ég mér betur yfir þáttunum um alvöru
atvinnumennina okkar. Líklega spilar þar inn í að þeir
skyldu reynast mér svo óvænt ánægja sem raun bar
vitni, því ekki voru væntingarnar ýkja miklar fyrirfram. Af hverju í ósköpunum ætti ég að hafa áhuga
á því hvernig úber-metróinn Logi Geirsson drepur

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar Í
næturgarði, Róbert bangsi, Friðþjófur forvitni, Stjáni, Nýi skólinn keisarans, Frumskógar Goggi, Sigga ligga
lá og Gæludýr úr geimnum.
10.50
12.00
12.30
13.50

SKJÁREINN
08.20 Fulham - Man. Utd. Leikur í ensku bikarkeppninni.

08.00 Algjör Sveppi Doddi litli

Leikur í spænska boltanum.

Gettu betur (e)

og Eyrnastór, Svampur Sveinsson, Áfram
Diego, áfram! og Könnuðurinn Dóra.

11.40 Real Madrid - Atl. Madr-

Kastljós - Samantekt

09.35 Stóra teiknimynda-

13.20 Arsenal - Burnley Bein

Silfur Egils

14.45 Viðtalið (Kenneth Rogoff) (e)

15.15 Matthew Barney (e)
16.30 Skólahreysti (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Flippaða stelpan (e)
17.45 Stína stóra systir og
spítalinn hans Dodda bróður
(2:5) (e)

17.52 Sögurnar hennar Sölku
(4:13)(e)

18.00
18.30
19.00
19.30
19.35

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli
á þakinu, Lalli, Þorlákur, Gulla og grænjaxlarnir.

Stríð og friður í matjurtagarðinum (2:2) (e)

Stundin okkar
Spaugstofan (e)
Fréttir
Veður

Fréttaaukinn Þáttur í umsjón Boga Ágústssonar og Elínar Hirst. Leitast er við að varpa ljósi
á og skýra málefni líðandi stundar
bæði innanlands og erlendis.

20.10 Sjónleikur í átta þáttum Þáttaröð um leikið efni í Sjónvarpinu. Sýnd eru brot úr leikritum
og listamenn sem tengjast verkunum segja frá. Í þessum þætti er
sýnt úr verkunum Silfurtúnglið, Saga
af sjónum, Steinbarn, Blóðrautt sólarlag og Víkivaki.

20.55 Sommer (Sommer)
(14:20) Danskur myndaflokkur
um viðburðaríkt líf læknisfjölskyldu
í skugga alsheimersjúkdóms fjölskylduföðurins.
21.55 Trúnaðarmaðurinn (Confidences trop intimes) Frönsk bíómynd frá 2004. Kona rekur hjónabandsvandræði sín fyrir manni sem
hún heldur að sé geðlæknir og milli
þeirra þróast náið samband. Aðalhlutverk: Sandrine Bonnaire og Fabrice Luchini.

23.35 Silfur Egils (e)
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

óhóflega mikinn frítíma sinn í þýska bænum Lemgo, af öllum
guðsvoluðum stöðum? Í ljós kom að þættirnir voru svo smekklega
gerðir og troðfullir af húmor að ég húkkaðist strax á fyrstu mínútunum. Það var fyndið að sjá Grétar Rafn Steinsson herma listilega
eftir liðsfélögum sínum frá Jamaíka og Hemma Hreiðars
glíma við handklæðastrákana í búningsherberginu. Á
dauða mínum átti ég von, en ekki því að mér myndi
nokkurn tíma þykja skemmtilegt að fylgjast með
eiginkonunum taka Audda Blö í grand-túr um
ríkmannleg heimilin. Atvinnumennirnir okkar
er í raun Innlit/útlit sem karlmenn geta haft
gaman af, sem er ekki lítið afrek.
Frábært sjónvarpsefni, og ég heimta
nýja þáttaröð hið fyrsta. En væri ekki
ráð af hafa einhverjar af atvinnukonunum okkar með næst?

stundin

10.00 Adventures of Jimmy

10.00 Barcelona - Atl. Bilbao

id Leikur í spænska boltanum.

útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

Neutron

15.20 Meistaradeild Evrópu

10.25
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.45
15.05
15.50

Nágrannar

Fréttaþáttur þar sem hver umferð er
skoðuð í bak og fyrir.

Nágrannar

15.50 Everton - Middles-

Like Mike 2. Streetball

Nágrannar

brough Bein útsending frá leik í
ensku bikarkeppninni.

Nágrannar

17.55 Atvinnumennirnir okkar

Nágrannar

Pétur Jóhann Sigfússon

American Idol (14:40)

18.30 Inside the PGA Tour

American Idol (15:40)

2009 Skyggnst á bakvið tjöldin í
PGA mótaröðinni og árið skoðað í
bak og fyrir.

The Daily Show. Global

Edition

16.15 Logi í beinni
17.00 Oprah
17.45 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Veður
19.10 Atvinnumennirnir okkar
19.45 Sjálfstætt fólk (25:40)
20.20 Cold Case (10:23) Lilly
Rush og félagar hennar í sérdeild
lögreglunnar halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið
óupplýstum ofan í skjalakassann.

21.05 Damages (2:13) Ellen sem
fylgdi Patty hvert fótmál í fyrstu seríunni þarf núna að starfa leynilega
fyrir FBI en hennar markmið er að
ná sér niður á Patty Hewes og knésetja hana.

21.50 Mad Men (12:13) Þættir sem gerast snemma á 7. áratugnum í New York, nánar tiltekið á Madison Avenue þar sem þá var miðstöð
bandaríska auglýsingabransans.

22.40 The Sopranos
23.25 60 mínútur
00.10 Twenty Four (6:24)
00.55 I‘ll Sleep When I‘m

22.00 Everton - Middlesbrough Bein útsending frá leik í
ensku bikarkeppninni.

23.40 Arsenal - Burnley Leikur í
ensku bikarkeppninni.

13.20 PL Classic Matches Liverpool - Chelsea, 1996.

13.50 PL Classic Matches Newcastle - Leicester, 1996.

14.20 PL Classic Matches Blackburn - Leicester, 1997.

14.50 Masters Football Yorkshire Masters UK Masters
cup er vinsæl mótaröð en þar taka
þátt 32 lið skipuð leikmönnum sem
gerðu garðinn frægan á árum áður í
ensku úrvalsdeildinni.

17.05 Premier League World
Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum hliðum.

17.35 PL Classic Matches Liverpool - Chelsea, 1997.

18.05 PL Classic Matches

16.00 Hollyoaks (136:260)
16.25 Hollyoaks (137:260)
16.50 Hollyoaks (138:260)
17.15 Hollyoaks (139:260)
17.40 Hollyoaks (140:260)
18.05 Seinfeld (2:22)
18.30 Seinfeld (3:22)
18.55 Seinfeld (17:24)
19.20 Seinfeld (18:24)
19.45 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það heitasta í bíóheiminum,
hvaða myndir eru að koma út og
hverjar aðalstjörnurnar eru.

20.05 Idol stjörnuleit (4:14)
Dómnefndin hefur nú valið föngulegan hóp söngvara til að halda áfram
í keppninni. Í þessum þætti keppa
efnilegustu stelpurnar um áframhaldandi sæti í Idol Stjörnuleit.
21.40 ET Weekend
22.20 Lucky Louie (7:13) Bráðskemmtilegir gamanþættir um
draumóramanninn Louie og hans
skrautlega fjölskyldulíf.

Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinnil

22.00 Masters Football North West Masters

bandarísk raunveruleikasería þar
sem efnilegir innanhússhönnuðir
keppa til sigurs. (e)

18.50 The Biggest Loser (6:24)
Bandarísk raunveruleikasería þar
sem fitubollur berjast við bumbuna. (e)
myndir (3:12) Skemmtilegur þáttur
fyrir alla fjölskylduna þar sem sýnd
eru bráðfyndin myndbönd, bæði
innlend og erlend, sem kitla hláturtaugarnar og koma öllum í gott
skap. (e)

Nova TV

21.50 Californication (5:12)

18.00 Hrafnaþing
19.00 Ármann á alþingi Ármann
Kr. Ólafsson

19.30 Kristinn H.
20.00 Lífsblómið Steinunn Anna

dóttir

21.30 Birkir Jón
22.00 Hrafnaþing
23.00 HH Hitt húsið
23.30 Suðurnesjamenn Páll Ketilsson

08.00 Beethoven. Story of a Dog
12.00 Warm Springs
14.00 American Dreamz
16.00 Beethoven. Story of a Dog
18.00 The Murder of Princess Diana

20.00 Warm Springs Myndin
segir frá lífi Franklins D. Roosevelts
áður en hann varð foreti, þegar hann
greindist með lömunarveiki og leitaði sér lækninga á heilsuhæli í
Georgíu-ríki.

22.00 Notes of a Scandal
00.00 Prey for Rock and Roll
02.00 All the King‘s Men
04.05 Notes of a Scandal
06.00 Bad News Bears

19.40 Fyndnar fjölskyldu-

21.00 Flashpoint (8:13) Spennandi þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er kölluð út þegar hættan er mest. Umsátursástand í réttarsal þar sem ungur maður grípur til örþrifaráða til að sanna sakleysi sitt. E

21.00 Kolfinna Kolfinna Baldvins-

02.35 Marco Polo Fyrri hluti
04.05 Marco Polo Seinni hluti
05.35 Fréttir

17.30 Káta maskínan (5:9) (e)
18.00 Top Design (9:10) Ný,

23.05 Seinfeld (2:22)
23.30 Seinfeld (3:22)
23.55 Seinfeld (17:24)
00.20 Seinfeld (18:24)
00.45 Idol stjörnuleit (4:14)
01.45 Tónlistarmyndbönd frá

18.35 Man. City - Aston Villa
20.15 Newcastle - Liverpool

16.40 Britain’s Next Top Model
(8:10)

20.10 Psych (2:16) Shawn og

Barnsley - Chelsea, 1997.

Dead

(e)

22.45 Osbournes (3:10) Eins
og flestum er kunnugt hefur mikið
gengið á í lífi Osbourne fjölskyldunnar sem seint verður talin til fyrirmyndar.

Gunnlaugsdóttir

Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist
12.25 Vörutorg
13.25 Rachael Ray (e)
14.10 Rachael Ray (e)
14.55 Rachael Ray (e)
15.40 Spjallið með Sölva (3:6)

Gus hitta gamla skólafélaga og allt
fer á versta veg þegar Shawn telur
sig hafa séð gamlan skólafélaga
myrtan en líkið finnst hvergi.

Bandarísk þáttaröð um rithöfundinn Hank Moody sem er hinn mesti
syndaselur. David Duchovny hlaut
Golden Globe verðlaunin fyrir aðalhlutverkið. Hank flytur inn til Lew
Ashby eftir að Karen hafnar bónorði hans. Lew kemur honum á deit
með kynþokkafullum kokki..

22.25 CSI. Miami (21:21) (e)
23.15 The Dead Zone (12:12)
(e)

00.05 Vörutorg
01.05 Óstöðvandi tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

10.00 Georg Stage - halløj! 10.30 Når
mor og far drikker 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 Chapper &amp;
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 Lones
aber 17.30 TV Avisen med Sport 18.00
Geniale dyr 18.25 Høvdingebold 19.00
Maria Wern. Fremmed fugl 20.00 21
Søndag 20.40 SportNyt med SAS liga
20.55 Slavebørn 21.40 Traffic 23.05
Kærlighed og kaos

10.00 V-cup alpint 11.45 V-cup langrenn 13.10 V-cup Telemark 14.00 Vcup kombinert 14.10 V-cup kombinert
14.50 V-cup alpint 15.10 V-cup hopp
17.00 Kometkameratene 17.30 Gaven
18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 18.55 Den store klassefesten 19.55
20 spørsmål 20.20 Med hjartet på rette
staden 21.05 Program ikke fastsatt 21.25
William og Harry - prinser for framtiden
22.15 Kveldsnytt 22.30 Skavlan møter
Sverige 23.30 One Night at McCool‘s

SVT 1
11.45 Plus 12.15 Debatt 13.00 Andra
Avenyn 13.45 Så ska det låta 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 Ordet och bomben
21.30 Den hållbara staden 22.00 Andra
Avenyn 22.45 På liv och död 23.15 The
Best Man
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V for Vendetta Stöð 2 kl. 21.35

> Stanley Tucci
„Mér hefur margoft boðist að leika
glæpaforingja eða illmenni en
ég hef meðvitað forðast að
taka að mér þau hlutverk.“
Tucci leikur í kvikmyndinni
Kjarninn sem sýnd er í Sjónvarpinu í kvöld.

K

vikmyndin V for Vendetta frá árinu 2006 er
byggð á vinsælli teiknimyndaseríu eftir Alan
Moore og David Lloyd. Hún gerist í náinni
framtíð í Bretlandi þegar fasistar hafa náð völdum
og landinu er stjórnað með harðri hendi
kanslara og ráði hans. Undir niðri kraumar
óánægja og neðanjarðarhreyfingar fremja
hryðjuverk við fögnuð borgaranna. Forsprakki andstöðunnar er hinn dularfulli V
(Hugo Weaving), sem enginn veit hver er,
harðstjórninni til mikils ama.
Þegar V bjargar stúlkunni
Evey (Natalie Portman) frá
eftirlitslögreglunni eftir að
hún brýtur útgöngubann,
gerist hún hans bandamaður og vinur í þessu stríði. Þá
kemur einnig við sögu Finch
ríkislögreglustjóri (Stephen
Rea) sem er heltekinn af því að
hafa uppi á þessari bardagafimu og

UM HELGINA
Kvikmyndir

STÖÐ 2

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.

12.20

Coventry – Chelsea,

STÖÐ 2 SPORT

beint

STÖÐ 2

Sjáðu

eðla, The Flinstone Kids, Hlaupin og Ruff‘s
Patch.

08.00 Algjör Sveppi Blær, Lalli, Þorlákur, Refurinn Pablo, Boowa and Kwala, Sumardalsmyllan, Doddi litli og Eyrnastór, Gulla
og grænjaxlarnir, Kalli og Lóa, Elías, Hvellur
keppnisbíll og Könnuðurinn Dóra.

10.30 Leiðarljós (e)
11.55 Kastljós (e)
12.30 Kiljan (e)
13.20 Klútatilraunin (1:3) (e)
13.50 Furðusaga (Tall Tale)
15.25 Hvað veistu? - Sólkerfið
16.00 Mótorsport 2008
16.30 Dansað á fákspori (e)
17.00 Útsvar (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Skólahreysti
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Spaugstofan
20.05 Gettu betur (Menntaskólinn í

10.15 Kalli litli Kanína og vinir
10.40 Ævintýri Juniper Lee
11.05 Nornafélagið
11.30 Njósnaskólinn
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Idol stjörnuleit (4:14)
15.25 Final Approach Fyrri hluti framhaldsmyndar mánaðarins. Vel þjálfaðir og
miskunarlausir hryðjuverkamenn, vopnaðir kjarnorkusprengju, ræna flugvél og hóta
að brotlenda henni inn í miðri Los Angeles.
Fyrrum sérfræðingur Alríkislögreglunnar, Jack
Bender er staddur um borð og reynir að
koma í veg fyrir ódæðisverk.

▼

18.00

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Dynkur smá-

Kópavogi - Borgarholtsskóli)

21.15 Kjarninn (The Core) Bandarísk bíómynd frá 2003. Jörðin er að farast og eina
leiðin til að bjarga henni er að bora niður í
kjarna hennar og koma honum á hreyfingu
aftur. Aðalhlutverk: Aaron Eckhart, Hilary
Swank, Delroy Lindo og Stanley Tucci.

myndir

Fyndnar fjölskyldu-

SKJÁREINN

23.25 Barnaby ræður gátuna - Græni
maðurinn (Midsomer Murders: The Green
Man) Bresk sakamálamynd þar sem Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfull morð.
Aðalhlutverk: John Nettles, Daniel Casey,
David Bradley og John Carlisle.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

19.35

Spaugstofan SJÓNVARPIÐ

08.45 Finding Neverland
10.25 Like Mike 2. Streetball
12.00 Knights of the South Bronw
14.00 Finding Neverland
16.00 Like Mike 2. Streetball
18.00 Knights of the South Bronw
20.00 Pirates of the Caribbean. At
Worlds End

20.00

Idol stjörnuleit

STÖÐ 2 EXTRA

09.00 World Supercross GP
09.55 Spænski boltinn Fréttaþáttur þar
sem hver umferð fyrir sig er skoðuð í bak
og fyrir.

10.25 PGA Tour 2009 - Hápunktar
Sýnt frá PGA mótaröðinni í golfi.

11.20 Meistaradeild Evrópu Fréttaþáttur
þar sem hver umferð er skoðuð í bak og fyrir.

11.50 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.

12.20 Coventry - Chelsea Bein útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

14.25 Atvinnumennirnir okkar Pétur Jóhann Sigfússon

15.05 Miami - Toronto Útsending frá leik
í NBA körfuboltanum.

17.05 Fulham - Man. Utd. Bein útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

19.15 Barcelona - Atl. Bilbao Bein útsending frá leik í spænska boltanum. Sport 3
18.55. Real Madrid - Atletico Madrid

20.55 Real Madrid - Atl. Madrid Útsending frá leik í spænska boltanum.

22.35 UFC Unleashed Bestu bardagar í
sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

23.20 Coventry - Chelsea Útsending frá
leik í ensku bikarkeppninni.

Þàttur um tilurð sýningar Péturs Jóhanns Sigfússonar sem nú er sýndur fyrir fullu húsi í
Borgarleikhúsinu.

17.25 Sjálfstætt fólk (24:40) Jón Ársæll
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum í eftirlætis viðtalsþætti þjóðarinnar.

10.00 Masters Football - Coventry
Masters

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.

12.45 PL Classic Matches Newcastle -

▼

19.25

16.55 Sannleikurinn um Pétur Jóhann

SKJÁREINN

22.45 Man About Town
00.20 The Prince of Tides
02.30 Children of the Corn 6
04.00 Man About Town
06.00 American Dreamz

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Íþróttir
18.52 Ísland í dag - helgarúrval
19.23 Veður
19.28 Lottó
19.35 Batman & Robin
21.35 V for Vendetta
23.45 Lorenzo’s Oil Sannsöguleg mynd
um Odone hjónin sem uppgötva að sonur
þeirra er haldinn sjaldgæfum sjúkdomi sem
sagður er ólæknandi. Þau neita hins vegar að
sætta sig við orð læknanna og berjast fyrir lífi
sonar síns.

02.00 Separate Lies
03.20 14 Hours
04.45 Batman & Robin
06.45 Myndbönd frá Popp TíVí

12.15 PL Classic Matches Wimbledon Newcastle, 1995.

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.25 Vörutorg
14.25 Rachael Ray (e)
15.10 Rachael Ray (e)
15.55 Rules of Engagement (10:15) (e)
16.25 Survivor (2:16) (e)
17.15 Top Gear (6:6) (e)
18.15 Game Tíví (5:15) (e)
18.55 The Office (8:19) (e)
19.25 Fyndnar fjölskyldumynd-

▼

SJÓNVARPIÐ

▼

LAUGARDAGUR

sprengjuglöðu ógn við einræðið.
Myndin kemur úr smiðju Wachowski-bræðra en
þeir lögðu undir sig heiminn með Matrix-myndunum.

ir (3:12) Skemmtilegur þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem sýnd eru bráðfyndin
myndbönd, bæði innlend og erlend, sem
kitla hláturtaugarnar og koma öllum í gott
skap.

19.55 Spjallið með Sölva (3:6) Nýr
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá
spjörunum úr. L
20.55 90210 (9:24) (e)
21.45 Heroes (12:26) (e)
22.35 Swimfan Spennumynd frá 2002
um ungan sundmann sem á hættulegan aðdáanda. Ben Cronin á glæsta framtíð
sem sundmaður en lætur samt velgengnina ekki stíga sér til höfuðs heldur leggur sig
allan fram við námið og sundþjálfunina.

00.05 Battlestar Galactica (3:20) (e)
00.55 Painkiller Jane (4:22) (e)
01.45 Jay Leno (e)
02.35 Jay Leno (e)
03.25 Vörutorg
04.25 Óstöðvandi tónlist

Man United, 1995.

13.15 Wigan - West Ham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.55 Sunderland - Tottenham Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Premier League World Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum hliðum.

17.30 PL Classic Matches Everton Manchester United, 1995.

18.00 PL Classic Matches Chelsea Sunderland, 1996.
18.30 1001 Goals Bestu mörk ensku úr-

18.00 Mér finnst Lára Ómarsdóttir, Berglót
Davíðsdóttir og Katrín Bessadóttir
19.00 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
19.30 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson
20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
21.00 Ármann á aþingi Ármann Kr. Ólafsson

21.30 Kristinn H. Kristinn H. Gunnarssson
22.00 Lífsblómið Steinunn Anna Gunn-

valsdeildarinnar skoðuð.

laugsdóttir

19.25 Sunderland - Tottenham Útsend-

23.00 Kolfinna Kolfinna Baldvinsdóttir
23.30 Birkir Jón Birkir Jón Jónsson

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.05 Portsmouth - Chelsea Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Masters Football- Midland
Masters

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 19.35
Batman & Robin
Litlu munar að illa fari í fjórðu
myndinni um Leðurblökumann og
Robin þegar Mr. Freeze slæst í lið
með klækjakvendinu Poison Ivy og
ætlar sér að frysta Gotham-borg og
íbúa hennar. Þá skerst Leðurblökustúlkan í leikinn og berst hetjulega
gegn illmennunum. Með hlutverk
ofurhetjunnar fer enginn annar er
George Clooney og Chris O‘Donnell
leikur hinn dygga aðstoðarmann
hans, Robin. Arnold Schwarzenegger leikur Mr. Freeze og Uma
Thurman fer með hlutverk hinnar
eitruðu Poison Ivy. Frábær ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna.

17.00 Nágrannar
17.25 Nágrannar
17.50 Nágrannar
18.15 Nágrannar
18.40 Nágrannar
19.15 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar.

20.00 Idol stjörnuleit (4:14) Dómnefndin hefur nú valið föngulegan hóp söngvara til
að halda áfram í keppninni. Í þessum þætti
keppa efnilegustu stelpurnar um áframhaldandi sæti í Idol Stjörnuleit.

21.30 American Idol (14:40) Undan-

▼
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Gettu betur
Sjónvarpið kl. 20.05
Spurningakeppni framhaldsskólanema,
Gettu betur,
hóf göngu
sína 1986
og hefur
verið árviss
viðburður
síðan þá. Í
kvöld keppa
Menntaskólinn í
Kópavogi
og Borgarholtsskóli.
Spyrill er
Eva María
Jónsdóttir og dómari og spurningahöfundur er Davíð Þór Jónsson.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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
22.19 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

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

Pacas notar Patak’s
Korma í hvelli: Það eina sem þarf er kjúklingur,
hrísgrjón og Korma sósa frá Patak’s.
Ódýr, góð og fljótleg veisla frá Indlandi.

úrslitin halda áfram í American Idol. Í kvöld
sjáum við annan 12 manna hópinn af þremur en aðeins þrír keppendur komast í gegnum þennan niðurskurð.

22.50 American Idol (15:40)
23.35 Skins (2:9) Átakanleg bresk sería
um hóp unglinga sem reynir að takast á við
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu
og fleiri vandamála sem steðja að unglingum í dag.

00.20 E.R. (1:22) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.
01.05 X-Files (1:24) Fox Mulder trúir á
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.
01.50 The Daily Show. Global Edition
02.15 American Idol (14:40)
03.35 American Idol (15:40)
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

.
s
’
k
a
t
a
P
u

ð
a
f
ó
r
P

10.05 Blackadder II 10.35 The Inspector Lynley
Mysteries 11.25 The Inspector Lynley Mysteries
12.15 EastEnders 12.45 EastEnders 13.15
EastEnders 13.45 EastEnders 14.15 The Weakest
Link 15.00 The Inspector Lynley Mysteries 15.50
The Inspector Lynley Mysteries 16.40 Dalziel and
Pascoe 17.30 Strictly Come Dancing 19.00 Rob
Brydon‘s Annually Retentive 19.30 Extras 20.00
The Catherine Tate Show 20.30 Jonathan Creek
21.20 The Chase 22.10 The State Within 23.00
Extras 23.30 Jonathan Creek

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 Min italienske drøm 15.25
Landsbyhospitalet 16.10 Før søndagen 16.20 Held
og Lotto 16.30 Kaj og Andrea og Robin Hood
17.00 Radiserne 17.30 TV Avisen med Sport 17.55
SportNyt 18.30 Mille 19.00 Krøniken 20.00 Agent
007. Never Say Never Again 22.10 Løgn over løgn
23.45 Conviction

10.00 V-cup alpint 11.45 V-cup langrenn 13.10
V-cup Telemark 14.00 V-cup kombinert 14.10
V-cup kombinert 14.50 V-cup alpint 15.10 Vcup hopp 17.00 Kometkameratene 17.30 Gaven
18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 18.55
Den store klassefesten 19.55 20 spørsmål 20.20
Med hjartet på rette staden 21.05 Program ikke
fastsatt 21.25 William og Harry - prinser for framtiden 22.15 Kveldsnytt 22.30 Skavlan møter Sverige
23.30 One Night at McCool‘s

SVT 1
07.15 Go‘kväll 08.00 Fråga doktorn 08.45
Vinterstudion 08.50 Alpint 09.50 Vinterstudion
10.20 Alpint 11.40 Vinterstudion 11.55 Alpint
12.45 Vinterstudion 14.40 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 The Best Man 21.45 Silverado 23.55
Sändningar från SVT24

s
u
n
ó
B
í
r
u
ð
r
e
v
s
a
,
s
r
Pac
a
m
.
7
g
a
d
í
i
g
r
o
t
u
Korp
kl. 12-15.

70

PERSÓNAN

7. mars 2009 LAUGARDAGUR

Kvikmyndagerðarmenn fagna ákaft
Elva Rósa Skúladóttir
Aldur: Tuttugu og ellefu ára.
Starf: Hönnuður hjá útivistarmerkinu Cintamani.
Fjölskylda: Maki og barn.
Foreldrar: Skúli J. Björnsson og
Anna S. Garðarsdóttir, eigendur
Sportís ehf.
Búseta: 104 Reykjavík.
Stjörnumerki: Fiskur.
Elva Rósa er yfirhönnuður hjá Cintamanimerkinu sem danska krónprinsessan
Mary Donaldson klæðist.
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líkurnar verulega á því að kvikmyndatökumenn
Ba ltasa rs og
hinir bandarísku framleiðendur
myndarinnar muni
dvelja hér
miklu
lengur en
annars.
Það hefur
jákvæð

landi og á Írlandi.
Írar hafa verið
klókir í að laða
til sín alls kyns
starfsemi með
því að bjóða
2 8 pr ósent a
endurgreiðslu.
Ef frumvarpið
verður afgreitt
eykur þetta
BALTASAR KORMÁKUR Hækkun

endurgreiðslunnar
þýðir að miklu stærri
hluti myndarinnar
Víkingr verður tekinn
á Íslandi.

HELGA MARGRÉT Stjórnarfrumvarp gerir
ráð fyrir hækkun endurgreiðslu framleiðslukostnaðar til erlendra kvikmyndaframleiðenda sem mun þýða aukin
verkefni fyrir greinina hér á landi.

RAUL RODRIQUEZ: SJÓNVARSPÞÆTTIR Í HOLLYWOOD Í BURÐARLIÐNUM

20

21

LÁRÉTT
2. spjall, 6. hljóm, 8. drulla, 9. dauði,
11. óreiða, 12. algjörlega, 14. langan,
16. tveir eins, 17. örn, 18. stilla, 20. til,
21. tala.
LÓÐRÉTT
1. nabbi, 3. frá, 4. þegn, 5. steinbogi,
7. afsökun, 10. tvöfalt, 13. jafnvel, 15.
nudda, 16. hrökk við, 19. ólæti.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. rabb, 6. óm, 8. for, 9. lát,
11. rú, 12. alveg, 14. síðan, 16. bb, 17.
ari, 18. róa, 20. að, 21. átta.
LÓÐRÉTT: 1. bóla, 3. af, 4. borgara, 5.
brú, 7. málsbót, 10. tví, 13. eða, 15.
niða, 16. brá, 19. at.

„Frá því ég flutti aftur til Bandaríkjanna hef ég unnið að þessu
verkefni linnulítið,“ segir heilsuræktarfrömuðurinn Raul Rodriquez en nú stefnir í að hann fari með
líkamsræktarprógramm sitt og
heimspeki í amerískt sjónvarp.
Þættir hans, From Zero to Hero,
eru í burðarliðnum.
Rodriquez er mörgum Íslendingum að góðu kunnur, var búsettur
á Íslandi um árabil og var einkaþjálfari hjá Magnúsi Scheving
og Bjössa í World Class. Nokkra
athygli vakti að hann og skáksnillingurinn Bobby Fischer bundust
miklum vináttuböndum meðan Fischer entist aldur. Rodriquez fluttist
svo búferlum til Hollywood þar sem
hann hefur starfað sem einkaþjálfari á hinni þekktu Gold Gym-líkamsræktarstöð. Hefur Fréttablaðið
greint frá afrekum hans en meðal
skjólstæðinga hans er frægðarfólk
á borð við Bevin Prince, David
Thewlis, Clay Adkins, Shawn Hatosy, Jeraldine Saunders og Fabio að
ógleymdum sjálfum Mike Tyson.
Listinn er langur.
„Ég hef þjálfað fjölda frægra
einstaklinga og hitti svo Jamie
Morse Heidegger sem meðal
annarra stofnaði Kiehls Cosmetics í New York. Hún varð dolfallin, ekki bara á þekkingu minni
á heilsurækt og næringarfræði,
heldur ekki síður yfir samskiptahæfileikum mínum. Ég sagði henni
að ég hlyti að hafa lært talsvert í
10 þúsund einkatímum þar sem ég
þjálfaði heilbrigðasta fólk í heimi
– Íslendinga! Og þá tók boltinn að
rúlla,“ segir Rodriquez. Heidegger
spurði Raul hvort hann væri til í að
vinna að eigin sjónvarpsþætti og
skrifa bók og hún myndi nota sín
sambönd til að koma því á koppinn. „Ég hef nú framleitt sýnishorn úr þættinum sem verður
sýnt fljótlega.“ Verkefnið er, eins
og áður sagði, undir nafninu Zero
to Hero, og hugmyndin er að gera
átta þætti sem verða jafnframt

RAUL RODRQUEZ STEFNIR HÁTT Einkaþjálfarinn, sem hefur tekið
Hollywood með trompi og þjálfað her frægðarfólks, stefnir í
sjónvarpið og er kominn í samband við fjársterka aðila.

aðgengilegir á netinu og þá 32 þar. „Hugmyndin er
að gera heilsurækt aðgengilega
öllum. Öllum sem ekki hafa efni á
að kaupa sér dýrum dómum einkaþjálfara. Ef einhver hefur viljann,
þá þekki ég leiðina. Með Zero to
Hero í sjónvarpi ætla ég að veita
öllum aðgengi að reynslu minni
og menntun. Ég lít á mig sem eins
konar nútíma Hróa hött, sem tók
frá þeim ríku og færði hinum
fátæku. Til stendur að eiga viðtöl við marga af þeim mikla fjölda

áhrif á True North sem tekið
hefur að sér að annast alla þjónustu og undirbúning myndarinnar. „Já, og ekki bara okkur. Heldur hefur þetta víðtæk áhrif og
er virðisaukandi fyrir til dæmis
ferðaþjónustu og byggingariðnaðinn,“ segir Helga Margrét. Hún
segir jafnframt að þetta muni hafa
í för með sér að fleiri kvikmyndaverkefni komi til landsins og eru
á borðinu hjá True North fjöldi
fyrirspurna, sem komnar eru mislangt, þess efnis. Um leið og frumvarpið hefur verið afgreitt munu
skilaboð frá True North fara um
heim allan í gegnum þar til gerða
kanala. „Kvikmyndagerðarmenn
fagna í dag,“ segir Helga Margrét.
- jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

HRÓI HÖTTUR HEILSUNNAR
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„Ég er ofboðslega glöð í dag,“ segir
Helga Margrét Reykdal hjá viðburðafyrirtækinu True North.
Í gær var kynntur aðgerðapakki
ríkisstjórnarinnar. Þar er að finna
stjórnarfrumvarp þar sem lagt
verður til að hækka endurgreiðslu
framleiðslukostnaðar til handa
þeim erlendu kvikmyndagerðarmönnum sem kjósa að skjóta kvikmyndir sínar á Íslandi. Ráð er fyrir
gert að þeir fái tuttugu prósenta
endurgreiðslu í stað fjórtán áður
– rétt eins og bæði Helga Margrét
og Baltasar Kormákur hafa lagt
til við ráðuneytið. Fram hefur
komið að risavaxið verkefni
Baltasars, Víkingr, sem gróft
áætlað er mynd upp á fimm
milljarða, verður tekið hér á

frægra sem ég hef þjálfað. Og vonandi verður það til að hvetja fólk
til dáða – að það geri eitthvað í
sínum málum. Því þetta er ekki
spurning um líkamlegan styrk
heldur andlegan, fyrst og fremst,“
segir Rodriquez sem nú stefnir að
því að verða sjónvarpssstjarna í
henni Hollywood. Það verkefni
tekur allan tíma hans og því veit
hann ekki hvenær hann kemur því
við að koma aftur til Íslands. En
segir að þar sé hjarta sitt.

Aðeins eru eftir fjórir
þættir af Spaugstofunni
en ætlunin var að þetta
yrði þeirra allra síðasti
vetur. Hins vegar gefa
áhorfstölur það til
kynna að þjóðin sé
hvergi nærri orðin
leið á spaugurunum sem tróna á
toppnum. Fréttablaðið greindi frá
því fyrir nokkru að hugsanlega
væru þeir hættir við að hætta. Þórhallur Gunnarsson hefur þó ekki
gengið til samninga við hópinn
enn sem komið er og eftir því sem
næst verður komist eru Pálmi Guðmundsson og Stöð 2 þess albúin
að grípa gæsina ef hún gefst.
Eftir að Málefnin lognuðust út
af er einhver mesta ljónagryfja
netsins Barnaland. Nú gengur í
gegnum hreinsunareld mikinn þar
Hilmir Snær Guðnason leikari
eftir að Séð og heyrt greindi frá
því að hann eigi von á barni með
ungum viðskiptafræðingi. Annar
sem þekkir það vel að vera tekinn
til bæna af hinum tannhvössum
kvensum sem fara
mikinn á Barnalandi
er söngvarinn Magni
Ásgeirsson en honum
voru ekki vandaðar
kveðjurnar þegar
hann skildi um
stundarsakir við
konu sína í kjölfar
Rockstar-þáttanna.
Það var fríður hópur tónlistarmanna sem flaug til Bandaríkjanna
um miðjan dag í gær. Fyrir hópnum
fór Magnús Kjartansson en með í
för voru þau Tryggvi Hübner og Sigríður Beinteinsdóttir. Þríeykið
var bókað til að spila
á Íslendingaskemmtun
í Los Angeles í kvöld
og annarri Íslendingagleði í San Francisco
að viku liðinni.
- jbg, hdm

jakob@frettabladid.is
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Tískudrottningar í harðvítugum deilum
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ÓKEYPIS
KROSSGÁTUR

NÝ GÁTA

Í HVERRI VIKU

„Þetta eru bara hrein og bein skemmdarverk.
Við áttum von á vörunum okkar eftir tvær
vikur þegar okkur er tilkynnt að samstarfinu sé samstundis rift,“ segir Ásta Kristjánsdóttir, einn af eigendum tískuvörumerkisins
E-label. Frönsk verksmiðja, sem framleiða
átti nýja fatalínu E-label, tilkynnti Ástu að
fyrirtækið væri hætt við að framleiða fatnað þeirra. Ásta segir að hún hafi komist að
því að ástæða riftunarinnar væri sú að Svava
Johansen, eigandi tískukeðjunnar NTC, sem
hefur haft fatnað sinn í framleiðslu hjá fyrirtækinu í nokkur ár, hafi hringt út og hótað að
draga viðskipti sín til baka nema verksmiðjan
hætti við framleiðslu fyrir E-Label.
Svava Johansen sagði í samtali við Fréttablaðið að NTC hefði haft samstarfssamning
við umrædda verksmiðju í mörg ár. „Verksmiðjan er lítið fjölskyldufyrirtæki sem við
gerðum samning við um að vera í einkakúnnasambandi við hvað Ísland snertir. Við
vildum ekki lenda í því að í kringum okkur
væru vörur úr eins efnum og lit. Mér skilst
síðan að einn fyrrverandi starfsmanna
minna, sem nýverið keypti sig inn í E-Label,
hafi haft samband við verksmiðjuna sem

áleit að E-Label væri einungis að selja fatnað
„on-line“. Þessi starfsmaður var þarna að
nota trúnaðarupplýsingar frá fyrirtækinu
um hverja við erum í samstarfi við,“ segir
Svava og bætir við að þegar eigendur verksmiðjunnar hafi áttað sig á að þetta væri
íslensk búð hafi þeir dregið sig til baka.
Ásta segir það af og frá að trúnaðarupplýsingar hafi verið notaðar.
Verksmiðjan úti hafi vitað að um
íslenskan markað væri að ræða.
Heba Björk Hallgrímsdóttir, meðeigandi E-Label, segist eiga tölvupósta því til staðfestingar. „Þetta
eru erfiðir tímar þar sem manni
finnst að fólk ætti að standa
saman en ekki skemma fyrir.
Íslenskir hönnuðir deila oft
verksmiðjum og Gunni hjá Andersen & Lauth bauð fram verksmiðjuna sína í Kína núna.“ Svava
tekur undir að nauðsynlegt sé að
standa saman. „Fólk má hins vegar
ekki fara bak við borðið og róta til hjá
hvert öðru.“
- jma

E-LABEL-VÖRURNAR Í HÆTTU Ásta

Kristjánsdóttir, eigandi E-Label, er ekki
ánægð með að Svava Johansen hafi
komið í veg fyrir framleiðslu nýju fatalínunnar. Svava segir að E-Label hafi notað
sér trúnaðarupplýsingar frá NTC.

FREISTANDI
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BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Breytt þjóð

F

yrir nokkru rakst ég á mynd
á vefsíðu af viðskiptamógúl
íslenskum í þyrlu sinni árið 2007. Sá
sat skælbrosandi á myndinni í vellystingum. Þarna var t.d. gert ráð
fyrir kampavíni í sérstökum sérsniðnum kæli á milli sætanna.

NOKKRU

áður hafði tröllriðið
íslensku þjóðfélagi stúlka að nafni
Silvía Nótt. Hún var sérsniðin,
beinskeytt ádeila á íslenskt neyslusamfélag, óhófið, bruðlið, virðingarleysið og græðgina. Hún sló í gegn,
góðærisdrósin sú, en þó voru ekki
allir jafnvissir um að græðgispésarnir á meðal þjóðarinnar tækju
endilega háðsádeiluna til sín.
Kannski er boðskapurinn þeim
skiljanlegri núna.

NEYSLUDÚKKAN Silvía brotlenti
allsvakalega frammi fyrir heimsbyggðinni, í leiknu atriði á Eurovision sem olli Íslendingum talsverðri skömm. Nú sjáum við betur
að sviðsett endalok Silvíu voru eins
og æpandi skilaboð til þjóðarinnar um að gjalda varhug við öllum
hinum, af hennar sauðahúsi – raunverulegu fólki – sem áttu eftir að
brotlenda þjóðinni allri á svipaðan
hátt skömmu síðar, frammi fyrir
heimsbyggðinni. Hún var dæmisaga. Viðvörun.

MIG grunar að ekki sé mikið um
kampavín í þyrlukælum nú. Elton
John spilar væntanlega einhvers
staðar þar sem gengið er hagstæðara. Ætli Silvíur Nætur þessarar þjóðar séu ekki farnar í fisk og
syngi lög sín í kústskaft á vinnslugólfi vestur á fjörðum.
EIN besta vísbendingin sem ég hef
fengið undanfarið um að þjóðin sé
að verða heilbrigðari – að hún sé að
vinna sig burt frá neysluklikkun 1.
áratugs þessarar aldar og hverfa til
raunsærri og jarðbundnari lifnaðarhátta – birtist mér á öskudaginn. Þá
sá ég viðtal við börn í búningum.
Ein stúlka sagðist vera saumakona
og piltur kvaðst vera sjómaður.

NÚ væri þetta ekki merkilegt nema
fyrir þær sakir, að fyrir nokkrum
árum birtust jú í sjónvarpi myndir frá öskudegi þar sem allar stúlkur, og gott ef ekki einhverjir strákar
líka, voru áðurnefnd Silvía. Þannig
birtist góðærið í háttsemi barnanna þá. Einsleitir búningar þeirra
endurspegluðu þjóðfélagið eins og
það var þá, á þyrluskeiðinu. Allir
voru Silvía.

FJÖLBREYTTIR búningar þeirra
nú, þar sem eitt barnið er bóndi,
annað saumakona, þriðja sjómaður,
fjórða verkfræðingur, fimmta tónlistarmaður og sjötta kennari, er
einhver áhrifamesti vitnisburður
þess að á Íslandi er jafnvel bjartari
framtíð en nokkru sinni fyrr, þrátt
fyrir tímabundna erfiðleika.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 7. mars,
66. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.14
8.01

Hádegi

Sólarlag

13.39
13.23

19.05
18.47

Heimild: Almanak Háskólans
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