HLÚIR AÐ FÓTUM
ÚTIGANGSMANNA
Bergdís Þóra Jónsdóttir
smyr og græðir fætur
hjá Hjálpræðishernum
VIÐTAL 30

NÍTJÁNDU
ALDAR TÍSKA
HJÁ CHANEL

Mín Borg

TÍSKA 54

GEYMIÐ BLAÐIÐ

ferðablað Icelandair
fylgir með
Fréttablaðinu í dag.
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21. mars 2009 — 70. tölublað — 9. árgangur

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

VIÐTAL 38

Heimildarmynd
um bankahrunið
ÚTLÖND 26

Eiturlyfjastríð í
Mexíkó
VIÐTAL 58

Hómer er
uppáhald
allra

GIRNILEG SVIL Haraldur Þorgeirsson, skipstjóri á Hafsvölunni, segir að lítið fáist fyrir svilin – ekki nema um þrjátíu krónur á kílóið.
Japönum þyki þau hins vegar góð fyrir kynhvötina. Það hafi hann þó ekki sannreynt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG
Á skíði um páskana
Bestu skíðasvæðin innanlands
SÍÐA 2

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

Sælkeraborgin San

MARS 2009

ASKA Í ÖSKJU
Leirlistafélagið sýnir duftker í Listasal
Mosfellsbæjar.
BLS. 2

VEISLA FYRIR AUGA

Sebastian Spænska borgin við
Biscaya-flóann
SÍÐA 6

Fermingartilboð 2009

OG EYRU Arkitektafélag Íslands stendur fyrir
ýmsum skemmtilegum
uppákomum í tengslum
við HönnunarMarsinn.

BLS. 3

heimili&hönnun

Sjá nánar á www.betrabak.is
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48 STUNDIR Í BERLÍN

Hvar á að versla, borða,
drekka og skemmta sér
í svölustu borg Evrópu?
Anna Margrét Björnsson
fann hina fullkomnu
uppskrift.

Þ

að er hreint ekki skrýtið að ungir
Íslendingar skuli flykkjast til Berlínar,
hvort sem það er í frí eða til þess að
freista þess að búa þar í nokkur ár.
Berlín er næstum orðin nýlenda ungra listamanna enda er hún enn með ódýrari borgum
í Evrópu. Það er óneitanlega eitthvað ferskt
og spennandi í loftinu í þýsku höfuðborginni.
Berlín, sem lengi hefur verið tengd við listir og
neðanjarðarkúltúr, hefur öðlast sjálfstraust sitt
á ný og heldur upp á það í sumar að tuttugu ár
verða liðin frá falli múrsins. Hin tuttugu breyt-

ingarár Berlínar eru einmitt þemað í borginni
nú í ár og boðið verður upp á ótal viðburði af
þessu tilefni.

Næturlífið í Berlín stendur alltaf langt fram á
hábjartan daginn.

Berlín hefur ávallt verið nátengd listum
og þess má geta að einar mikilvægustu kvikmynda- og tónlistarhátíðir eru haldnar í borginni. Raftónlistarsenan í Berlín er heimsfræg og avant-garde hljómsveitir eins og hin
goðsagnakennda Einsturzende Neubauten
eru nátengdar borginni. Listasenan blómstrar og listamannahverfi eru fjölmörg og barir,
skemmtistaðir og veitingastaðir á hverju horni.

Hverfin sem er mest spennandi að eyða tíma í
eru óneitanlega Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg og Kreuzberg. Mitte er hin gamla
miðja Berlínarborgar þar sem áin Spree rennur
í gegn og var óumdeilanlegur miðbær borgarinnar fram að annarri heimsstyrjöld. Undan-

Hvar á að vera?

FRAMHALD Á BLS. 4

– helgarferð

ferðaávísunina!
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Ímyndunarafli hönnuða

Færðu gesti?
Svefnsófadagar í mars
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Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi í
3 nætur á Hotel Platanus *** með morgunmat.
Mundu

MasterCard
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Bjarni vill afnema
verðtrygginguna
Bjarni Benediktsson hyggst beita sér fyrir afnámi verðtryggingar. Langtímastöðugleiki náist ekki með krónunni. Upptaka evru með ESB sterkasti kosturinn.
STJÓRNMÁL Bjarni Benedikts-

son, þingmaður og formannsefni
Sjálfstæðisflokksins, vill afnema
verðtryggingu og hyggst beita sér
fyrir því. Þetta kemur fram í ítarlegu fréttaviðtali í dag.
Bjarni leggur til að þessi vinna
hefjist í vor í samráði og samstarfi við helstu hagsmunaaðila,
auk þess sem ríkið komi að málum
með afgerandi hætti. Engan tíma
megi missa til að tryggja að hér
myndist húsnæðislánamarkaður
með óverðtryggðum lánum.

Bjarni er efins um að hægt sé
að auka stöðugleika hér á landi
með krónunni og ekki verði lengur umflúið að taka afstöðu til
ESB aðildar. „Rætt hefur verið
um einhliða upptöku annarrar myntar, en ég tel að í gjaldmiðilsmálum sé enginn kostur
jafn sterkur og evran með ESBaðild í stað krónunnar,“ segir
hann. Ákvörðun um inngöngu í
ESB verði þó að taka með hliðsjón af þeim fórnum sem þarf
að færa. Hann býst við að þetta

verði átakamál innan Sjálfstæðisflokksins.
Bjarni telur að fyrrverandi ríkisstjórn hafi vanmetið þörfina á pólitísku uppgjöri strax eftir hrun bankanna. Sjálfstæðisflokkurinn hafi
hins vegar axlað pólitíska ábyrgð á
efnahagshruninu þegar hann gekk
úr stjórnarsamstarfi við Samfylkinguna og lagði til þjóðstjórn.
Flokkurinn eigi nú brýnt erindi við
kjósendur og bjóði fram með það að
markmiði að komast aftur í ríkisstjórn.
- bs / Sjá síðu 24

Hártækjadagar
Öll hársnyrtitæki með góðum afslætti en aðeins í nokkra daga.

Sjá nánar á www.betrabak.is

Sléttujárn, bylgjujárn, vöfflujárn, hárklippur, krullujárn, nefhárasnyrtar, blásarar, hitaburstar,
rakvélar og margt fleira. Vörumerki á borð við Babyliss, Braun, Remington og Philips.

350 kíló af svilum verkuð:

Svil örva Japani
SJÁVARÚTVEGSMÁL Hafsvalan landaði tveimur tonnum af þorski í
Hafnarfjarðarhöfn í gærmorgun.
Úr aflanum verkuðu skipverjar
um 350 kíló af svilum.
Haraldur Þorgeirsson skipstjóri
segir að svilin fari fyrst upp á
Akranes, en þaðan haldi hann að
þau rati í munn Japana. „Þetta á
að vera eitthvað kynörvandi fyrir
þá held ég,“ segir Haraldur.
- sh

SPURNING DAGSINS

2

21. mars 2009 LAUGARDAGUR

Forsætisráðherra segir ástandið hafa verið fegrað í svörum á þingi við fyrirspurnum hennar:

Menn fegruðu sannleikann vísvitandi
STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir

Franch, var þetta ekki bara
eitthvað úrillur náungi?
„Jú, mjög. Og ég alveg úrvinda á
eftir.“
Ræningi vopnaður piparúða réðst inn í
verslun úrsmiðsmins Franchs Michelsens
í fyrradag.

segir að í svörum við fyrirspurnum sem hún lagði fram á Alþingi
á árunum 2001 til 2007, hafi efnahagsástandið vísvitandi verið fegrað. Það eigi einnig við um skýrslur
eftirlitsstofnana, svo sem Seðlabankans. Þetta segir Jóhanna í
ítarlegu viðtali í blaðinu í dag.
„Ég spurði hvort stefnt gæti
í hrun bankakerfisins vegna
stærðar þess, hvort endurskoða
þyrfti innistæðutryggingar, um
hættuna vegna krosseignatengsla,
kaup ba nka nna í óskyldum
fy r i r t ækju m og ó e ðl i lega r
lá nveiti nga r ti l stjór nenda
b a n k a n n a , s vo d æm i s é u

tekin. Svörin voru öll á einn
veg: Viðskiptaráðherra vísaði
í eftirlitsstofnanir, F M E og
Seðlabankann, um að allt væri í
besta lagi.“ Alveg ljóst sé að menn
hafi fegrað ástandið í þessum
svörum.
Hún segir andvaraleysið í
aðdraganda hrunsins hafa verið of
mikið. Eftirlitsstofnanir hafi hins
vegar ekki leitt stjórnvöld á réttar
brautir með afstöðu sinni. „Ég tel
að ef sannleikurinn hefði komið í
ljós í þessum fyrirspurnum hefðu
menn getað gripið fyrr inn í.“
Jóhanna segir mjög farsælt sitji
félagshyggjustjórn eftir kosningar og hún telji lýkur á að stjórn-

in sitji áfram fái hún meirihluta.
„Já, ég held að innan flokkanna
sé meirihlutavilji fyrir því. Fái
stjórnin ótvíræðan meirihluta
liggur það beinast við. Ég held að
það sé nauðsynlegt eftir 18 ára
stjórnarsetu Sjálfstæðisflokksins að hann vermi áfram stjórnarandstöðubekkina. Stjórnarseta
flokksins lagði grunn að mörgum
þeim hremmingum sem íslenskt
samfélag gengur nú í gegnum.“
kóp / Sjá síðu 22

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Telur að
meirihluti flokksmanna vilji áframhaldandi stjórnarsamstarf við Vinstri græna,
fáist skýrt umboð í kosningum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fíkniefnahundarnir
staðfestu ræktunina
FORMAÐUR VG Megi vorið verða heitt,
rautt og grænt, sagði Steingrímur J.
Sigfússon í niðurlagi ræðu sinnar.

Landsfundur Vinstri-grænna:

Áframhaldandi
stjórnarmynstur
STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra og formaður vinstri grænna, kallaði eftir
áframhaldandi samstarfi við
Samfylkinguna í setningarræðu
sinni á sjötta landsfundi flokksins í gær. Hann segir samstarfið
gott og telur meirihluta þjóðarinnar styðja stjórnina til áframhaldandi samstarfs.
Steingrímur gerði efnahagshrunið og ábyrgð stjórnmálaflokka í því sambandi að aðalefni
setningarræðu sinnar. Sagði hann
ábyrgð Sjálfstæðisflokksins þar
ríka. Hins vegar hefðu VG verið
eina stjórnmálaaflið sem benti á
þá vá sem var fyrir dyrum.
Hann sagði niðurstöðu alþingiskosninganna árið 2007 vonbrigði þrátt fyrir ágæta útkomu
flokksins, og vísaði þar til að ekki
tókst að fella ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.
- shá

LÖGREGLUMÁL
Sprangari slasaðist við fall
Drengur á fimmtánda ári slasaðist
þegar hann féll milli fjóra og fimm
metra niður af klettasyllu í Vestmannaeyjum þar sem hann var að
spranga ásamt félögum sínum. Hann
lenti á bakinu og braut tvö rifbein og
fékk gat á lunga. Hann var fluttur til
Reykjavíkur með sjúkraflugi.

Fíkniefnadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu fann aðra kannabisverksmiðju með um þúsund plöntum og græðlingum á Kjalarnesi í gær. Fíkniefnahundar tollgæslunnar staðfestu með merkingum að fíkniefni væru innan dyra.
LÖGREGLUMÁL Fíkniefnadeild lög-

reglunnar á höfuðborgarsvæðinu
fann aðra kannabisverksmiðju í
iðnaðarhúsnæði á Esjumelum á
Kjalarnesi í gær. Í henni reyndust vera um þúsund plöntur, bæði
á millistigi í ræktun og græðlingar. Af þessu er ráðið að ræktunin
hafi verið á byrjunarstigi. Karlmaður um fertugt var handtekinn
og yfirheyrður vegna málsins.
Hann er nú laus úr haldi. Hann
hefur ekki áður komið við sögu
hjá lögreglu.
Þessi síðari verksmiðja er í
næsta nágrenni við umfangsmikla ka nnabisræktun sem
fíkniefnalögreglan fann í sama
iðnaðarhverfi í fyrrakvöld. Um
var að ræða húsnæði á melunum
ofan við Vesturlandsveg, norðan Leiruvegar og Varmadalsvegar. Þar tók lögreglan 621 plöntu,
fimm kíló af marijúana og svipað
magn af kannabislaufum. Tveir
voru handteknir og sleppt að loknum yfirheyrslum.
Ekkert er talið benda til þess, á
frumstigum rannsóknar þessara
tveggja mála, að þau tengist.
Fundur seinni verksmiðjunnar
er tilkominn með þeim hætti að
fíkniefnalögreglan var að svipast um í iðnaðarhverfinu vegna
töku fyrri verksmiðjunnar. Þegar
farið var að hægjast um ákváðu
þeir að líta betur í kringum sig.
Ýmis atriði við seinna húsnæðið
bentu til þess að þar gæti verið
eitthvað í gangi. Því var farið
með nokkra fíkneifnaleitarhunda
tollgæslunnar sem voru á staðnum að síðarnefndu verksmiðjunni. Þeir merktu vel og rækilega

Viðskiptaráðherra á fundi SVÞ:

Gætum komist
út úr kreppu á
undan öðrum
EFNAHAGSMÁL Ísland gæti siglt

út úr kreppunni á undan mörgum öðrum þjóðum þar sem tiltektin hófst
snemma hér
á landi. Þetta
sagði Gylfi
Magnússon viðskiptaráðherra
í erindi sínu á
aðalfundi Samtaka verslunar og þjónustu
GYLFI MAGNÚSSON
(SVÞ) í gær.
Margt bendir
til þess að Ísland hafi betri burði
til að takast á við harðan skell
fjármálakreppunnar en mörg
önnur lönd sem hafi lent í viðlíka
kreppum, sagði Gylfi.
Hann segir stjórnvöld geta lært
af reynslu annarra, þau skref
sem þurfi að stíga liggi fyrir. - bj

Vorboðinn við Austurland:
KANNABISVERKSMIÐJA Plönturnar í síðari verksmiðjunni voru ekki eins langt á veg

komnar eins og plönturnar í þeirri fyrri, sem rannsóknarlögreglumaður sá um að
vigta og mæla.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HALDLAGÐAR PLÖNTUR
- fjöldi kannabisplantna eftir árum.
2005
2006
2007
2008
Samtals
2009*

892 stk.
1209
1141
881
4123
5000
*Til 29. mars

þegar þeir komu inn á planið hjá
henni. Þá lét lögreglan til skarar
skríða.
S a m k v æ mt u p plý s i n g u m
Fréttablaðsins var síðari rækt-

unin mun umfangsminni en sú
fyrri, enda aðbúnaðurinn á fyrstu
stigum uppsetningar. Húsnæðið, sem er um 250 fermetrar að
grunnfleti, var ekki nýtt nema
að einum þriðja undir plönturnar.
Hins vegar hefði nýtingin aukist
fljótlega miðað við fjölda græðlinga.
Þarna, eins og í fyrri verksmiðjunni, voru á þriðja tug gróðurhúsalampa og öflugt loftræstikerfi.
Lögreglan minnir enn á fíknefnasímann 800-5005 þar sem
koma má á framfæri nafnlausum
upplýsingum um fíkniefnamál.
jss@frettabladid.is

Ein lóa á flugi
yfir Hornafirði
NÁTTÚRA Lóa sást einsömul á
flugi skammt frá Höfn í Hornafirði í gær. „Ég var í Einarslundi þar sem verið er að merkja
fugla þegar hún flaug yfir,“ segir
Brynjúlfur Brynjólfsson fuglaáhugamaður frá Höfn. Hann segir
að nokkur unaðstilfinning hafi
fylgt söngnum. „Hún er nokkuð
snemma á ferðinni miðað við síðastliðin tíu ár. Venjulega eru þær
fyrstu að koma svona frá 20 til
31. mars.“ Hann vill þó engu spá
um hvenær hún verði komin um
allt land en þess verður þó ekki
lengi að bíða segir hann.
En það er ekki nóg með að lóan
sé kominn, skógarþrösturinn var
einnig á ferðinni í fyrradag. - jse
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Fulltrúar Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í hverfisráði Grafarvogs sammála:
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Rif vatnstanks í óþökk íbúa
SKIPULAGSMÁL Emil Örn Kristjánsson, fulltrúi Sjálf-

stæðisflokksins í hverfisráði Grafarvogs, segir
alveg ljóst að vilji íbúa hafi staðið til þess að á
vatnstanki við Hallsteinshöfða yrði komið upp
útsýnispalli. Tankurinn var rifinn fyrir skemmstu
og sagði Kristín Einarsdóttir, aðstoðarsviðsstjóri
framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkur, að það
hefði verið gert vegna slysahættu.
„Ég undra mig á þessum skýringum, því það
hefur ekki farið á milli mála að íbúar hafa óskað
eftir útsýnispalli og annarri aðstöðu þarna. Vel má
vera að tankurinn hafi verið illa farinn, ég hef ekkert séð um það. Það er hins vegar skrýtið að ekkert
sé unnið í því að undirbúa óskir íbúanna á meðan
þeir eru á fullu að undirbúa niðurrif.“
Dofri Hermannsson, fulltrúi Samfylkingarinnar
í hverfisráðinu, hefur gagnrýnt niðurrifið harðlega. Hann gefur einnig lítið fyrir skýringar Kristínar. „Ef átti að dragar úr hættu á því að börn féllu
fram af tankinum hefði verið einfaldara að setja
upp handrið, enda var það í samræmi við óskir íbúanna.“
Emil staðfestir skilning Dofra á málinu, íbúum

DOFRI HERMANNSSON

EMIL ÖRN KRISTJÁNSSON

hafi verið lofað útsýnispalli á tankinum. „Nú er
tankurinn horfinn og þýðir ekki að gráta hann, þó
það hefði verið lágmark að láta okkur vita. Nú þarf
bara að drífa í að koma einhverju upp í staðinn.“ - kóp
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

113,44

113,98

Sterlingspund

163,93

164,73

Evra

153,85

154,71

Dönsk króna

20,645

20,765

Norsk króna

17,840

17,946

Sænsk króna

13,923

14,005

Japanskt jen

1,1874

1,1944

SDR

171,36

172,38

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
186,9614
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Dagdeildargjöldin verða afnumin um næstu mánaðamót:

Skýrsla Sjálfstæðisflokksins:

Óverjandi gjöld segir ráðherra

Grunngildin
eru óbreytt

HEILBRIGÐISMÁL Hi nn fyrsta
apríl næstkomandi munu hin
skammlífu dagdeildargjöld heyra
sögunni til. Ögmundur Jónasson
heilbrigðisráðherra tilkynnti á
ríkistjórnarfundi í morgun að þessi
gjöld sem sett voru á í ársbyrjun
verði þá afnumin.
„Mér þykja þessi gjöld alveg
óverjandi,“ segir Ögmundur. „Þau
lenda á nýrnasjúkum, sem þurfa í
blóðskilun, á geðsjúkum sem þurfa
mjög á dagdeildarþjónustu að
halda og svo á fólki sem er í stífri
endurhæfingu eftir alvarleg slys
eða meiriháttar sjúkdóma.“ Kostnaðurinn við að afnema gjaldið er
um tíu milljónir króna á árinu.

STJÓRNMÁL Fólkið brást en

Áður hefur Ögmundur afnumið
nýja tekjustofna og hækkanir sem
Guðlaugur Þór Þórðarson forveri
hans hafði komið á og verður ríkið
þar af 360 milljónum króna.
„Ég er ekki á móti niðurskurði
það er mikill misskilningur ég
vil hins vegar standa allt öðruvísi
að honum en forveri minn. Þetta
er allt spurning um forgangsatriði og mér finnst það algjörlega
óverjandi að þessir hópar séu látnir taka skellinn,“ segir Ögmundur aðspurður um hvernig eigi þá
að skera niður og hvort ákvörðun
hans setji ekki enn meiri pressu á
niðurskurð á Landsspítalanum.
Hann minnir á að aðgerðir hans

ekki þau grunngildi sem Sjálfstæðisflokkurinn starfar eftir,
segir í endurskoðunarskýrslu
Sjálfstæðisflokksins. Hún kom út
í gær, en áður höfðu drög hennar
verið sett á vefinn.
Í skýrslunni er sagt að efnahagsvanda Íslendinga megi vissulega skýra að einhverju leyti með
alþjóðakreppu. Framhjá því verði
þó ekki litið að hann sé heimatilbúinn að nokkru leyti. Of seint
hafi verið brugðist við mikilli
stækkun bankakerfisins og menn
hafi einblínt um of á að gera
Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð og ekki sést fyrir.
- kóp

LANDSPÍTALI HÁSKÓLASJÚKRAHÚS Dagdeildargjöld heyra sögunni til eftir næstu
mánaðamót.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

við að beina lyfjaneyslu í ódýrari
lyf, sem hann gerði með nýlegri
reglugerð, spari ríkinu um milljarð.
- jse

Heimssýningin í Kína:

Starfsmenntaráð:

Litla hafmeyjan
fer í langferð

Rúmar 35 milljónir í verkefni

DANMÖRK, AP Ný kínversk hafmeyja mun hafa vistaskipti við
Litlu hafmeyjuna, sem setið
hefur á steini við Löngulínu í
Kaupmannahöfn í 96 ár, meðan
á Heimssýningunni stendur í Sjanghæ í
sumar.
Kínverskir
fjölmiðlar
höfðu í gær
eftir John
Hansen, sýningarstjóra
LITLA HAFMEYJAN
Dana, að fjórar
tillögur að kínversku hafmeynni hefðu nú borist í hönnunarkeppni þar eystra,
og von væri á fleirum.
Upprunalega Litla hafmeyjan er höfundarverk Edvards
Eriksen, sem var hálfur Íslendingur. Fyrirmyndin að henni er
sótt í ævintýri H.C. Andersens.

ATVINNUMÁL Starfsmenntaráð

- aa

Hafrannsóknastofnun:

Togararalli að
ljúka þetta árið
LÍFFRÆÐI Hafrannsóknastofnun
lýkur árlegri stofnmælingu
botnfiska, eða svokölluðu togararalli, á Íslandsmiðum um
helgina. Verkefnið hófst í byrjun mars. Rannsóknasvæðið
nær yfir allt landgrunnið niður
á 500 metra dýpi – alls tæplega 600 togstöðvar. Þrír togarar taka þátt í verkefninu auk
rannsóknaskipanna Bjarna
Sæmundssonar og Árna Friðrikssonar.
Helstu markmið verkefnisins eru að fylgjast með breytingum á stofnstærðum, aldurssamsetningu, fæðu, ástandi og
útbreiðslu helstu fisktegunda
við landið, og hitastigi sjávar.
- shá

félagsmálaráðuneytisins hefur
úthlutað rúmlega 35 milljónum
króna úr starfsmenntasjóði til 35
verkefna vegna ársins 2009. Að
þessu sinni var lögð áhersla á verkefni sem tengjast erfiðri stöðu á
vinnumarkaði og nýtast hópum
sem misst hafa atvinnu eða er hætt
við atvinnumissi.
Þá var opinn flokkur fyrir mikilvæg verkefni sem féllu utan
áherslna.
Meðal þeirra sem fengu styrk
var IÐAN fræðslusetur vegna
verkefnisins „Hannað í málm“. - jss

ÖGMUNDUR JÓNASSON Heilbrigðisráðherra segist opinn fyrir atvinnuskapandi hugmyndum en vill þó fá að vita hvað hangir á

spýtunni hjá athafnamönnunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vill fá að vita hvað
hangir á spýtunni

SLÁTURTÍÐ Sláturleyfishafar telja að ESB

myndi marka endalok landbúnaðar.

Heilbrigðisráðherra spyr til hvers „Salt Investments“ ætlist af hinu opinbera áður
en hann blessar hugmyndir þess og Mayo Clinic um innflutning á sjúklingum.
HEILBRIGÐISMÁL Ögmundur Jónasson

heilbrigðisráðherra segist opinn
fyrir hugmyndum Róberts Wessman um að fyrirtæki hans, „Salt
Investments“, flytji sjúklinga hingað til lands í samstarfi við bandarísku heilbrigðisstofnunina Mayo
Clinic. Hann segist þó gjalda varhug við og spyr hvers athafnamenn
ætlist til af hinu opinbera í tilvikum sem þessu.
„Ég vil, fyrir hönd skattborgara
og sem ábyrgðarmaður fyrir heilbrigðiskerfinu hérna, fá vissu fyrir
því að hér sé ekki á ferðinni hugmynd sem byggist á því að fyrirtæki ætli að fleyta rjómann en láta
okkur um kostnaðinn. Þetta eru
spurningar sem ég á eftir að fá svör
við. Hvað hangir á spýtunni.“
Hann segir Róbert hafa komið
að máli við sig en þeir eigi eftir

að funda frekar þar sem hann
býst við að fá
svör við þessum spurningum
sínum. Róbert
sagði frá þessum hugmyndum
í Morgunblaðinu í gær og þar
RÓBERT WESSMAN kemur fram að
samstarf „Salt
Investments“ og Mayo Clinic gæti
skapað um 300 störf. Það gengur
meðal annars út á það að rannsaka
samfélagshópa með það að markmiði að koma í veg fyrir sjúkdóma.
Vill Róbert þessu samhliða koma
upp sjúkraþjálfun, endurhæfingu
og atferlismeðferð fyrir offitusjúklinga. Hann lýsti yfir áhuga á að
leigja skurðstofuaðstöðu í Reykja-

Sláturleyfishafar álykta:

ESB gengur frá
landbúnaðinum

nesbæ. „Það er ekkert sem stendur í vegi fyrir því að fyrirtækið
hefji rannsóknir svo lengi sem vísindasiðanefnd fellst á það,“ segir
Ögmundur. „En það þarf að svara
mörgum spurningum í þessu tilfelli, þetta er ekki eins einfalt og
það kann að hljóma. Þetta er ekki
spurning um að leigja eina eða
tvær skurðstofur. Þetta er spurning
um heilbrigðisþjónustu sem verður að byggja á öryggi. Slíkt fyrirtæki þarf því að hafa bakhjarl í
heilbrigðiskerfinu ef eitthvað fer
úrskeiðis. Og ég spyr; hver yrði tilkostnaðurinn við það og skuldbindingarnar? Ég minni þá jafnframt á
að menn eru ekkert of sælir af sínu
hlutskipti á Landspítalanum hafi
menn hugsað sér hann sem þennan bakhjarl.“ Ekki náðist í Róbert
Wessman.
jse@frettabladid.is

LANDBÚNAÐARMÁL Sigurður
Jóhannesson, formaður Landssambands sláturleyfishafa, segir
að ESB-aðild myndi marka endalok íslensks landbúnaðar.
„Alveg ljóst er að innganga í
Evrópusambandið myndi á fáum
árum orsaka endalok íslensks
landbúnaðar eins og hann er í
dag. Þúsundir starfa myndu tapast og breyting verða á byggð
landsins. Matvælalegt sjálfstæði
þjóðarinnar verður ekki tryggt
nema með öflugum íslenskum
landbúnaði,“ segir í tilkynningu
sem Sigurður ritar undir. Aðalfundur sambandsins var haldinn
síðastliðinn fimmtudag.
- shá

VEÐURSPÁ

CLEVERNESS HOME

HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir
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SUMARHÚSAEIGENDUR
Vegna aukinnar eftirspurnar erlendra
ferðamanna óskum við eftir fleiri
sumarhúsum til leigu.
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6-15 m/s
Hvassast sunnan til.
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MÁNUDAGUR
Víða hægur vindur.
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Eindhoven
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Friedrichshafen
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Gautaborg
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Kaupmannahöfn
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Upplýsingar í síma 618 9080 og
clevernesshome@clevernesshome.is
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SKÚRIR Í dag verður heldur þungbúið
og skúrir vestantil
en nokkuð bjart
eystra. Á morgun
verður nokkuð stíf
vestlæg átt um
sunnanvert landið
og slydda eða él á
stöku stað, síst þó
allra austast. Vorið
lætur enn bíða eftir
sér því það kólnar
heldur næstu daga.
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Veðurfréttamaður

Alicante

Las Palmas
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Mallorca
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New York
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Orlando
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Ósló
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París
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San Francisco

15°

Stokkhólmur

3°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Stó
STÓRKOSTLEG STÓRHUNDASÝNING
Í GARÐHEIMUM UM HELGINA

laugardag og sunnudag frá kl. 12:00 - 17.00
dýravörukynningar
dýravörutilboð

Fóðurkynningar frá

fóðurkynningar
lukkupottur
dýralæknir
PÚKI er Border Collie
PÚKI ætlar að leika listir
sínar á sýningunni!

Aldrei fleiri tegundir á
Stórhundasýningu
Garðheima - m.a.

Ég er St. Bernharðshundur
ég veg 100 kg.
ég verð í Garðheimum
um helgina!

Saluki
Great Dane
Bullmastiff
Leonberger
Hjartarhundur
Írskur Úlfhundur

15 % afsláttur af öllu fóðri um helgina

Opið til

21.00
öll kvöld

heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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Hárrétt viðbrögð starfsmanns í grunnskólanum Vallaskóla á Selfossi:

Skil á skattskýrslu:

Kom í veg fyrir árás á nemanda

Lokadagur á
mánudaginn

LÖGREGLUMÁL Starfsmaður Vallaskóla á Selfossi brást

Ert þú sátt(ur) við þá ákvörðun
Seðlabankans að lækka stýrivexti í 17 prósent?
Já
Nei

31,2%
68,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú gert upp hug þinn fyrir alþingiskosningarnar í apríl?
Segðu þína skoðun á vísir.is

Kaupþing yfirtekur Pennann:

Verslanir verða
opnar áfram
EFNAHAGSMÁL Nýja Kaupþing yfir-

tók í gær rekstur Pennans. Gert
er ráð fyrir því að rekstur Pennans hér á landi verði að mestu
óbreyttur, en erlendur rekstur
verði aðskilinn, samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi.
Eigendur Pennans áttu í viðræðum við Kaupþing um endurskipulag fyrirtækisins undanfarna mánuði, með það að
markmiði að treysta undirstöður
rekstrarins. Þeim viðræðum lyktaði með yfirtöku.
- bj

hratt og rétt við þegar hann kom í veg fyrir að hópur
pilta misþyrmdi yngri unglingspilti í fyrradag.
Starfsmaðurinn veitti því athygli er sautján ára
piltur kom í skólann og gaf sig á tal við sextán ára
nemanda skólans. Sá eldri fékk hinn til að koma
með sér út af skólalóðinni. Þá bar þar skyndilega að
nokkra pilta. Skipti engum togum að þeir réðust á
nemandann. Starfsmaður skólans sem hafði fylgst
með fór þegar á milli og kom í veg fyrir frekari árás
á nemandann, sem slapp með minniháttar meiðsli.
Að sögn lögreglunnar á Selfossi sýndi skólinn hárrétt viðbrögð með því að tilkynna atvikið strax til
lögreglu, sem fór þegar af stað til að leita árásarmannanna, sem voru fjórir á aldrinum 16 til 19 ára.
Þetta kemur fram á vefsíðu lögreglunnar.
Árásarmennirnir voru skömmu síðar handteknir á
heimilum sínum og færðir til yfirheyrslu á lögreglu-

HEILBRIGÐISMÁL
Meltingarfærasýkingar
Þrír greindust með nóróveirusýkingu í
febrúar, sem er fækkun frá fyrra mánuði. Tveir voru með astróveirusýkingu,
tveir með adenóveiru og einn með
rótaveiru, að því er kemur fram í Farsóttafréttum Landlæknisembættisins.

SVÍÞJÓÐ
Fékk byssukúlu í pósti
Anders Borg, fjármálaráðherra Svíþjóðar, fékk byssukúlu í pósti í fyrradag. Ekki er ljóst hvort kúlunni fylgdi
skrifleg hótun. Kúlan kann að hafa
verið send frá sænska þinginu eða úr
stjórnarráðinu þar sem bréfið hafði
komist framhjá öryggisvörðunum.

VALLASKÓLI Starfsmaður skólans kom í veg fyrir að nokkrir

piltar misþyrmdu nemanda þar.

stöð. Því til viðbótar voru nokkur vitni yfirheyrð.
Piltarnir fjórir játuðu að hafa lagt leið sína að skólanum í þeim tilgangi að ráðast á nemandann. Einn úr
hópnum taldi sig þurfa að koma fram hefndum gagnvart honum. Lögreglan vill þakka og hrósa skólastjórnendum fyrir að hafa tilkynnt atvikið strax til
lögreglu sem varð til þess að hraða og auðvelda mjög
rannsókn málsins.
- jss

FJÁRMÁL Lokadagur almenns
frests fyrir skattframtöl einstaklinga er á mánudaginn, 23.
mars.
Landinn þarf því að grúfa sig
niður í pappíra um fjármál sín
um helgina hið síðasta.
Mögulegt er að vinna sér
tíma með að sækja um frest til
skýrsluskila á skattur.is. Ef hjón
eiga í hlut er nóg að sækja um
frest fyrir annað hjóna. Sami
frestur gildir þá fyrir þau bæði.
Sama gildir um samskattað sambúðarfólk.
Ekki þarf að sækja um frest
fyrir börn yngri en 16 ára, hann
fylgir fresti forráðenda.
- shá

Vinna að því að bæta
samskiptin við Rússa
Nokkrir mestu þungavigtarmenn bandarískra utanríkismála sátu í gær á rökstólum við Dmítrí Medvedev Rússlandsforseta. Erindið er að reyna að bæta samskipti
Rússa og Bandaríkjamanna fyrir væntanlegan fyrsta fund forsetanna tveggja.
RÚSSLAND, AP Henry Kissinger,

fyrrverandi utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, og fleiri af stærstu
„kanónum“ Bandaríkjamanna í
utanríkismálum frá liðnum árum
hafa síðustu daga átt fundi með
Dmítrí Medvedev forseta og fleiri
af æðstu ráðamönnum Rússa í
Kreml. Til fundanna var efnt af
hálfu Bandaríkjamanna í tilraun til
að bæta samskipti ríkisstjórnanna í
Moskvu og Washington.
Medvedev, sem mun eiga sinn
fyrsta fund með hinum nýja bandaríska starfsbróður sínum, Barack
Obama, um komandi mánaðamót,
lét hafa eftir sér að þeir fundir sem
hann hefði átt að undanförnu með
starfandi og fyrrverandi fulltrúum
Bandaríkjastjórnar „endurspegluðu markmið beggja þjóða að bæta
samskipti sín“.
Þó er ekki lengra síðan en fyrr í
þessari viku, sem rússneski varnarmálaráðherrann, Anatolí Serdjúkov, sakaði Bandaríkjamenn
um að byggja upp hernaðarmátt
sinn nærri landamærum Rússlands og seilast þar eftir jarðefnaauðlindum.
Það eru ummæli af þessum toga
sem hafa skapað andrúmsloft sem
sumir hafa viljað líkja við „nýtt
kalt stríð“ en þeirri óheillaþróun
er ríkisstjórn Obama nú að reyna
að snúa við.
Serdjúkov lét þessi ummæli
reyndar falla með Medvedev sér
við hlið á fundi með háttsettum
herforingjum í Moskvu fyrr í vikunni. Þau endurspegla djúpstæða
tortryggni Rússa vegna umsvifa
Bandaríkjamanna á fyrrverandi

ÞUNGAVIGTARMENN Henry Kissinger og Vladimír Pútín, forsætisráðherra Rússlands,

brostu sínu blíðasta er þeir heilsuðust í Moskvu á fimmtudag.

áhrifasvæði Sovétríkjanna. Medvedev lýsti því yfir á sama fundi,
að stækkun NATO, ásamt alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi og héraðsbundnum átökum, þýddi að það
væri algjört forgangsatriði fyrir
Rússa að láta verða af gagngerri
endurnýjun hernaðarmáttar landsins. Lykilatriði í þeirri uppbyggingu væri efling kjarnorkuvopnabúrsins. Medvedev hét því að fylgja
þessu eftir þrátt fyrir minni fjár-

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ráð rússneska ríkisins vegna fallandi heimsmarkaðsverðs á olíu og
gasi og heimskreppunnar.
Hins vegar sagði Medvedev síðar
í vikunni að hann sæi góða möguleika á að takast mætti að leysa
þann ágreining sem ríkt hefur um
áform Bandaríkjamanna um uppbyggingu eldflaugavarna í núverandi NATO en fyrrverandi Varsjárbandalagslöndum í austanverðri
Mið-Evrópu.
audunn@frettabladid.is

HB Grandi stendur við launahækkanirnar sem hafði verið frestað fram í júní:

Allir nema sex fá hækkun
Stjórn
HB
Granda hefur ákveðið að standa
við launahækkanir, sem áttu að
taka gildi 1. mars, en aðilar vinnumarkaðarins höfðu áður ákveðið
að fresta þeim fram í júní. Fyrirtækið mun því hækka taxtalaun
um 13.500 krónur og laun annarra
um 3,5 prósent og gildir það frá
síðustu mánaðamótum. Sex æðstu
stjórnendur fyrirtækisins hækka
ekki í launum.
Eggert B. Guðmundsson, forstjóri HB Granda, átti í gær fundi
með forystumönnum Eflingar og
starfsmönnum fyrirtækisins í
Reykjavík og Akranesi þar sem
hann tilkynnti þessa ákvörðun.
Hann sagði að ákvörðuninni hefði
verið tekið með lófaklappi bæði í
Reykjavík og á Akranesi.
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness, segir
að þetta sé „gríðarlega jákvæður
endir á erfiðu máli. Ég fagna þessari ákvörðun stjórnar HB Granda
VINNUMARKAÐUR

EKKI ÁHRIF Á AÐRA Fulltrúar Eflingar, Sigurður Bessason og Þráinn Hallgrímsson,
hittu Eggert B. Guðmundsson, forstjóra HB Granda, og Vilhjálm Egilsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

innilega. Þetta er fyrsta fyrirtækið sem tekur þá ákvörðun að
koma með áður umsamdar launahækkanir þannig að þetta er mikill sigur fyrir allt og alla,“ segir
hann.
Stjórnendur HB Granda harma
þá neikvæðu umræðu sem hefur
verið um fyrirtækið undanfarna
daga. Það er von þeirra að „þessi

ákvörðun skapi frið um rekstur
fyrirtækisins sem er mikilvægur
fyrir starfsfólkið og þjóðarbúið“.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, segir að ákvörðun stjórnar HB Granda hafi engin
áhrif á önnur fyrirtæki eða starfsmenn þeirra. Ákvörðun stjórnar
HB Granda sé „algjörlega sjálfstætt mál“.
- ghs

F í t o n / S Í A

er nýja nafnið OKKAR

OKKAR líftryggingar hf. er nýtt
nafn á elsta líftryggingarfélagi
landsins. Félagið er í eigu Nýja
Kaupþings banka hf. og starfaði
áður undir heitinu Alþjóða líftryggingarfélagið og síðar undir
merkinu Kaupþing líf.

Með nafnbreytingunni er sjálfstæði
félagsins undirstrikað og um leið
skírskotað til þess grunns sem allar
tryggingar byggja í raun á –
samstöðu og samábyrgðar þar sem
hvert og eitt okkar deilir kostnaði af
áhættu með öðrum í hópnum.

OKKAR líftryggingar hf.
Sóltúni 26
Sími 540 1400
fax 540 1401
www.okkar.is
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VEISTU SVARIÐ?

1 Hvaða þjóðlega góðgæti er
verið að flytja út djúpsteikt til
Bandaríkjanna frá Hvammstanga?
2 Hve mikið lækkuðu stýrivextir Seðlabankans á fimmtudag?
3 Hvaða breska leikkona lést
eftir höfuðmeiðsl sem hún fékk
er hún féll á skíðum?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 66
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Leiðtogafundur Evrópusambandsins um aðgerðir gegn efnahagskreppunni:

Í tilefni af páfaummælum:

Vilja endurfjármagna AGS

Spánarstjórn
sendir smokka

BRUSSEL, AP Leiðtogar Evrópusambandsins lögðu til á vorfundi
sínum í Brussel í gær að neyðarsjóður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
yrði tvöfaldaður upp í 500 milljarða Bandaríkjadala, andvirði
um 57.500 milljarða króna. Þetta
skyldi gert í því skyni að efla getu
sjóðsins til að hamla gegn viðlíka
áföllum í efnahagsmálum heimsins
og heimsbyggðin gengur í gegn um
þessar mundir. Sjálf ætla Evrópusambandsríkin að leggja til þriðjunginn af þessari endurfjármögnun AGS.
Það voru Jose Manuel Barroso,
forseti framkvæmdastjórnar ESB,
og aðrir leiðtogar sambandsins sem

SPÁNN Eftir að Benedikt XVI páfi
lét hafa eftir sér í Afríkuferð sinni,
sem nú stendur yfir, að smokkar
væru „ekki lausnin“ á HIVsmitvandanum í álfunni, hefur
spænska ríkisstjórnin ákveðið
að senda eina milljón smokka til
dreifingar í Afríkulöndum.
Með smokkadreifingunni vilja
spænsk stjórnvöld leggja sitt af
mörkum til baráttunnar gegn
útbreiðslu HIV í Afríku, að því er
segir í tilkynningu frá spænska
heilbrigðisráðuneytinu. Þar segir
að smokkar hafi reynst „nauðsynlegur þáttur í þessari baráttu“;
þeir séu „gagnvirk vörn gegn HIVveirunni“.
- aa

Kúabændur vonsviknir

LANDHELGISGÆSLAN
Samstarf aukið

Landssamband kúabænda deilir
vonbrigðum „málsmetandi aðila“
með hversu lítil lækkun stýrivaxta
Seðlabankans var á fimmtudag.
Vextir lækkuðu um eitt prósentustig.
„Kúabændur hefðu viljað sjá miklu
meiri vaxtalækkun, þar sem vandséð
er önnur aðgerð sem kæmi rekstri
búanna betur,“ segir á vef sambandsins.

Sören Gade, varnarmálaráðherra
Danmerkur, fundaði með Georgi
Lárussyni, forstjóra Landhelgisgæslunnar, í gær um öryggismál á NorðurAtlantshafi. Gade sér tækifæri í nánari
samvinnu við Gæsluna, ekki síst með
tilliti til opnunar siglingaleiða á Norður-Íshafi. Gade viðrar möguleika á að
Landhelgisgæslan taki þátt í eftirliti
við Grænland og Færeyjar.

tilkynntu um þetta samkomulag í
lok leiðtogafundarins í gær. Aðalumræðuefni fundarins var annars
efnahagskreppan í álfunni og ráðstafanir gegn henni.
„Evrópusambandið er að sýna
að það er vandanum vaxið,“ sagði
Barroso. Leiðtogarnir sögðu sambandið sjálft munu leggja á bilinu
75 til 100 milljarða dala til hinnar
áformuðu endurfjármögnunar AGS.
Endanleg ákvörðun um þá endurfjármögnun verður tekin á leiðtogafundi G20-hóps mestu efnahagsvelda heims í Lundúnum 2. apríl. Á
þeim fundi stendur til að finna leiðir til að stýra efnahagskerfi heimsins út úr kreppunni.
- aa

JOSE MANUEL BARROSO Á blaðamannafundi eftir leiðtogafundinn í Brussel í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STYRKIR OG TAP STJÓRNMÁLAFLOKKA ÁRIÐ 2007
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Styrkir frá fyrirtækjum

56,9
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28,6
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0
LEIT Á STAÐNUM Þrátt fyrir fjölmennt
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lögreglulið fannst skyttan í Lyon í Frakklandi ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Undarleg árás í Lyon:

-60

Loftbyssuskothríð á leikskóla

28,4

29,1
37,3

Marstilboð

&%k^ÂWiVgV[ha{iijg
á hluta sjúklings af verði lyfseðilsskyldra lyfja
6I=J<>Á
I^aWdÂ^Â\^aY^g6eiZ`^cj
H`Z^[jcc^d\=aV\VgÂ^

úr þrýstiloftbyssu á leikskóla í
borginni Lyon í Frakklandi í gær,
með þeim afleiðingum að ellefu
fullorðnir hlutu skotsár, að því er
saksóknarinn í borinni greindi
frá. Ekkert leikskólabarnanna
sakaði.
Lögregla umkringdi svæðið
en allt kom fyrir ekki; skyttan
fannst ekki.
Skothríðin átti sér stað um það
leyti sem foreldrar voru að sækja
börn sín á leikskólann um hádegið í gær. Nokkrir voru fluttir á
slysadeild en meiðslin af völdum
skotanna reyndust ekki alvarleg.
Atvikið er mönnum ráðgáta.
„Það voru engin vitni, enginn sá
skyttuna,“ sagði saksóknarinn,
Xavier Richaud.
- aa
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Leikkona: Þóra Karítas Árnadóttir
Leikstjóri: María Ellingsen
Íslenskun: Gísli Rúnar Jónsson

Næsta sýning kl. 16:00 á morgun
Námsmannatilboð 2 fyrir 1

Ath. örfáar sýningar: 22/3 27/3 28/3 4/4 5/4 18/4
Miðasala í síma 568 8000 á borgarleikhúsid.is og midi.is

89,7

Tölur eru í milljónum króna
HEIMILD: RÍKISENDURSKOÐUN

Eyddu um 1,1
milljarði 2007
Stjórnmálaflokkarnir töpuðu samtals 281 milljón
króna á árinu 2007. Sjálfstæðisflokkur fékk hæsta
styrki frá bæði fyrirtækjum og einstaklingum. Samfylkingin tapaði mestu, tæpum 90 milljónum króna.
STJÓRNMÁL Allir stjórnmálaflokk-

Sannsögulegt verk sem hefur farið
sigurför um allan heim

36,2

60,3

FRAKKLAND, AP Ókunn skytta skaut

til elli- og örorkulífeyrisþega

16,9

5,7

4,8

ar sem buðu fram til Alþingis árið
2007 skiluðu tapi á kosningaárinu. Samtals töpuðu flokkarnir 281
milljón króna. Þetta kemur fram í
úrdrætti úr ársreikningum flokkanna fyrir árið 2007, sem Ríkisendurskoðun birti í gær.
Flokkarnir höfðu samtals 796
milljónir króna í tekjur á árinu, og
eyddu því samanlagt um 1.077 milljónum króna.
Samfylkingin tapaði mest allra
flokka um 90 milljónum króna.
Næst mestu tapaði Framsóknarflokkur, rúmum 60 milljónum.
Allir flokkarnir fengu styrki
frá fyrirtækjum. Mest fékk
Sjálfstæðisflokkurinn, 56,9 milljónir króna. Það er tæplega tvöfalt
hærri upphæð en sá flokkur sem
næst komst fékk. Það var Framsóknarflokkurinn, sem fékk um
28,6 milljónir króna frá fyrirtækjum.
Í útdrætti af ársreikningunum
má sjá lista yfir fyrirtæki og stofnanir sem styrktu stjórnmálaflokkana á árinu 2007. Hámarksfjárhæð
styrks hvers fyrirtækis eru 300
þúsund krónur. Meirihluti þeirra
fyrirtækja sem styrktu flokkana
gáfu þá upphæð.
Glitnir og Landsbankinn styrktu
alla stjórnmálaflokkana um 300
þúsund krónur hvor banki. Kaupþing styrkti alla flokka nema Framsóknarflokkinn um 300 þúsund
krónur.
Baugur styrkti Sjálfstæðisflokk,
Samfylkingu og Vinstri-græn um
300 þúsund krónur og Frjálslynda
flokkinn um 200 þúsund krónur. Að
auki styrktu Hagar, sem þá voru í
eigu Baugs, Samfylkingu, Vinstrigræn og Íslandshreyfinguna um
300 þúsund krónur.

FL Group styrkti alla flokka
nema Sjálfstæðisflokk og Frjálslynda flokkinn um 300 þúsund.
Þrjú félög Ólafs Ólafssonar, Samskip, Ker og Kjalar, styrktu Framsóknarflokkinn um samtals 650
þúsund krónur. Athygli vekur að
utanríkisráðuneytið styrkti flokkinn um 90 þúsund krónur.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk einnig hæst framlög frá einstaklingum, um 47 milljónir króna. Aðrir
flokkar voru ekki hálfdrættingar,
næst hæst framlög frá einstaklingum fékk Samfylkingin, 15,1 milljón
króna. Framsóknarflokkurinn fékk
12,6 milljónir og Vinstri-græn 9,8
milljónir króna.
Minnstu flokkarnir fengu áberandi lægri upphæðir frá einstaklingum. Frjálslyndi flokkurinn fékk
1,5 milljón króna, og Íslandshreyfingin 324 þúsund krónur.
Allir flokkarnir, fyrir utan
Íslandshreyfinguna, fengu að auki
framlög úr ríkissjóði í samræmi við
fjölda þingmanna, alls tæplega 425
milljónir króna á árinu 2007.
Sjálfstæðisflokkurinn var með
langhæstu tekjurnar á árinu 2007,
rúmar 317 milljónir króna samanlagt. Samfylkingin kom þar næst
á eftir með 197 milljónir, og þar á
eftir Framsóknarflokkur með 136
milljónir. Tekjur Vinstri-grænna
voru alls 80 milljónir, Frjálslyndi
flokkurinn var með um 63, og
Íslandshreyfingin rak lestina með
6,5 milljónir króna í tekjur.
Birting ársreikninga stjórnmálaflokkanna vegna ársins 2007 hefur
dregist, en þetta er í fyrsta skipti
sem flokkunum er gert að skila ársreikningum til Ríkisendurskoðunar.
Stefnt er að því að birta niðurstöður
ársreikninga flokkanna vegna ársins 2008 í haust. brjann@frettabladid.is
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Benjamín Þór Þorgrímsson sakfelldur fyrir þrjár líkamsárásir:

Kompáshrotti í 14 mánaða fangelsi
DÓMSMÁL Benjamín Þór Þorgríms-

Á skítugum
skónum?

son var í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær dæmdur í fjórtán mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir
þrjár líkamsárásir. Ein þeirra laut
að árás á veitingamanninn Ragnar
Ólaf Magnússon, sem fréttaskýringaþátturinn Kompás myndaði og
sýndi í sjónvarpi.
Dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að Ragnar hafi ekki verið
tálbeita Kompáss og starfsmenn
þáttarins hafi ekki egnt gildru
fyrir Benjamín og aflað sönnunargagna á ólöglegan hátt. Fundurinn sem leiddi til árásarinnar hafi
verið að frumkvæði Benjamíns og
Ragnar hafi ekki ögrað Benjamín

BARINN Kompás tók upp árás Benjamíns á Ragnar Ólaf Magnússon.
MYND / STÖÐ 2

þannig að það réttlætti á nokkurn hátt árásina. Benjamín kýldi
Ragnar ítrekað og sparkaði í höfuð
hans.

Benjamín er einnig dæmdur fyrir að ráðast á viðskiptafélaga sinn á Hótel Nordica, þegar
sá síðarnefndi neitaði að endurgreiða Benjamín 30 milljónir sem
hann hafði látið inn í fyrirtæki viðskiptafélagans. Benjamín kýldi þá
og sló manninn ítrekað á bar hótelsins.
Þriðja árásin var á mann sem
var á hlaupum frá fótsnyrtistofu í miðborginni sem hann
hafði rænt. Maðurinn hljóp í veg
fyrir bíl Benjamíns sem varð til
þess að Benjamín gekk í skrokk
á honum.
Dómnum verður áfrýjað til
Hæstaréttar.
- sh

Erfið staða staðfest
hjá Íbúðalánasjóði
Tap af rekstri Íbúðalánasjóðs var 6,9 milljarðar króna á síðasta ári. Eiginfjárhlutfall sjóðsins var 4,6 prósent í árslok. Ekki ný tíðindi og ekki ástæða til aðgerða segir félagsmálaráðherra. Stjórnvöld tryggja að sjóðurinn starfi áfram.
EFNAHAGSMÁL Stjórnvöld munu

@ãDIIEDB;ÊC79AI`b$_iIß7

tryggja að Íbúðalánasjóður starfi
áfram þrátt fyrir erfiða stöðu
sjóðsins eftir hrun fjármálakerfisins á síðasta ári, segir Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, félags- og
tryggingamálaráðherra.
Tap af rekstri Íbúðalánasjóðs
var 6,9 milljarðar króna á síðasta
ári, og eigið fé sjóðsins 13,3 milljarðar í árslok, eins og kemur fram
í ársreikningi sjóðsins, sem birtur
var í gær.
Eiginfjárhlutfall sjóðsins var
aðeins 4,6 prósent í lok árs 2008.
Langtímamarkmið sjóðsins er
að halda eiginfjárhlutfallinu yfir
fimm prósentum.
Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs,
segir eiginfjárhlutfallið ekki
hættulega lágt. Sjóðurinn sé
með ríkisábyrgð, og því séu
viðmiðunarmörk önnur en hjá
bönkunum, sem þurfi að vera með
átta prósenta eiginfjárhlutfall.
Ásta Ragnheiður segir að vitað
hafi verið að staða sjóðsins væri
erfið, en nú hafi þær upplýsingar sem fram hafi komið í október
síðastliðnum verið staðfestar í ársreikningi. Íbúðalánasjóður verði

Það er allt í lagi. Pappelina vill láta ganga yfir
sig á skítugum skónum. Hún er nefnilega úr plasti.
Pappelina virkar því best þar sem mikið álag er
á gólfinu. Tilvalinn félagi í forstofuna eða eldhúsið.
Svo vill hún líka fara í þvottavél.
Plastmotturnar frá Pappelinu hafa farið sigurför
um heiminn og eru nú loksins fáanlegar á Íslandi.
Kíktu á úrvalið í verslun Kokku eða á kokka.is.

FASTEIGNIR Íbúðalánasjóður hefur þegar afskrifað 7,9 milljarða króna vegna eigna
sjóðsins hjá viðskiptabönkunum fyrir bankahrunið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

áfram sterkur, og muni geta sinnt
sínu hlutverki áfram.
Íbúðalánasjóður varð fyrir verulegum skakkaföllum vegna bankahrunsins. Sjóðurinn átti alls rúmlega 16,6 milljarða króna kröfu
á viðskiptabankana þrjá vegna
skuldabréfa og afleiðusamninga,
en skuldaði þeim rúmlega 5,3
milljarða. Sjóðurinn reiknar með
að eiga rétt á skuldajöfnun.
Sjóðurinn hefur afskrifað 7,9
milljarða vegna falls viðskiptabankanna, og tekið er fram í ársreikningi sjóðsins að tapið geti
orðið enn meira. Sjóðurinn átti um
11,3 milljarða umfram skuldir hjá

bönkunum. Guðmundur segir viðræður við skilanefndir bankanna
hafa staðið frá því skömmu eftir
bankahrunið, og vonast til þess að
fljótlega sjái fyrir endann á þeim.
Spurður hvort ekki hefði þurft að
afskrifa strax alla 11,3 milljarðana segir hann það ekki hafa verið
mat sjóðsins, vonir standi til þess
að mismunurinn á þeirri upphæð
og afskriftunum náist út úr bönkunum.
Takist það ekki standi það sem
áður hafi komið fram, að tap sjóðsins gæti verið tveimur til fjórum
milljörðum meira en nú hafi verið
afskrifað.
brjann@frettabladid.is
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4ÖLVNFGOBIBHTÄTUBOETJOTÄLWB£.BSL,PMPWTPO FJHBOEJ,JOH,PJMWFSLTNJ£KVOOBS
B£CKÔ£B²TMFOEJOHVN 25% AFSLÁTT BGÖMMVN,JOH,PJMIFJMTVSÚNVN
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Komdu og fáðu þér hágæða rúm á einstöku tilboði.
.F£
$"45"8":
tTW£BTLJQUTWF
tTW£BTLJQUHP
tÄSBÄCZSH£
t-BHBSTJHB£MÏLBN
t7FJUJSHÔ£BTMÖLV
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WJ£LWNTW£J
t5WÏIFSUTËSWBMJ£T
t)SFZmOHNJMMJTWF
t4UFZQUJSLBOUBS
tTUSSJTWFGO
BSG FLLJ B£ TOÚB

25% AFSLÁTTUR
CASTAWAY

ADVENTURE

Queen size (153x203)
Verð 220.000 kr.

JQUTWFGOTW£J
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£JFSÚSSÞTUJKÖGOVOBS
MBUFYJTFN
MBTFS 
B£MÏLBNBOV
PNOBTMÖLV
SWJ£CBLPH
TW£JMÏLBN
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KK-TILBOÐ
EKKJAN
165.000
KK+Rkr.
= 55.000 kr.
AFSLÁTTUR! kr.

TILBO0 Ð
0

143.0

= 77.000 kr.
AFSLÁTTUR!
AVERY

AVERY

Queen size (153x203)
Verð 155.000 kr.

KK-TILBOÐ
KK+REKK116.250
JAN kr.
= 38.750 kr.
AFSLÁTTUR!

TILBOÐ
100.7

50 kr.

= 54.250 kr.
AFSLÁTTUR!

OOBS

FERMINGARTILBOÐ

30% AFSLÁTTUR!
Comfort Zone rúmin aðlaga sig á ótrúlegann hátt
að líkamanum, hafa einstaka þyngdardreifingu
og veita slökun sem er á fárra færi.

COMFORT ZONE

COMFORT ZONE

(120x200)
Verð 132.900 kr.

(97x200)
Verð 116.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ

FERMINGARTILBOÐ

93.030 kr.

81.830 kr.

ADVENTURE
Queen size (153x203)
Verð 303.900 kr.

BSTJHB£MÏLB
JSHÔ£BTMÖLV
£OJOHVSWJ£C
FSUTËSWBMJ£T
SLUJSLBOUBS
GFLLJB£TOÚ

KK-TILBOÐ
REKKJAN
227.925
KK+kr.
= 75.975 kr.
AFSLÁTTUR!
r.

TILB5OkÐ
3

197.5

= 106.365 kr.
AFSLÁTTUR!

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

COMFORT ZONE
tTW£BTLJQUTWFGOTW£J
tTW£BTLJQUQPLBHPSNBLFSm
tÄSBÄCZSH£
tSÞTUJKÖGOVOBSTWBNQJVSÏTWFGOTW£J

t-BHBSTJHB£MÏLBNBOVN
t7FJUJSHÔ£BTMÖLVO
t4UFZQUJSLBOUBS
tTUSSJTWFGOnÖUVS
tBSGFLLJB£TOÚB
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
NÁTTÚRUVERNDARSJÓÐUR
PÁLMA JÓNSSONAR
STOFNANDA HAGKAUPS

Fjöldi viðskipta: 58

Velta: 194 milljónir

OMX ÍSLAND 15
241
+2,98%

OMX ÍSLAND 6
633+4,61%

MESTA HÆKKUN
ÖSSUR
MAREL
FØROYA BANKI

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PET.
BAKKAVÖR

+11,77%
+6,07%
+0,89%

-1,89%
-0,69%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic Airways 171,00 +0,00%
... Atlantic Petroleum 260,00 -1,89% ... Bakkavör 1,43 -0,69% ... Eik Banki 91,50 +0,00
... Eimskipafélagið 1,00 +0,00% ... Føroya Banki 113,00 +0,89% ... Icelandair Group 7,00
+0,00% ... Marel Food Systems 48,90 +6,07% ... SPRON 1,90 +0,00% ... Össur 95,00
+11,77%

Umsjón:

nánar á visir.is

Náttúruverndarsjóður Pálma Jónssonar
Virðing · Vægi · Verðmæti
Markmið sjóðsins er að auka almenna
þekkingu á íslenskri náttúru svo að
umgengni okkar og nýting á verðmætum
hennar geti í ríkari mæli einkennst af
virðingu og skynsemi. Samhliða er leitast
við að bæta tengsl Íslendinga við náttúru
landsins og efla með því gott hugarfar,
mannlíf og atvinnustarfsemi í sátt við
umhverfið.

Markmiði þessu verði náð með því að styrkja
verkefni sem fást við sköpun og miðlun þekkingar
um náttúruna í víðum skilningi. Farvegurinn getur
verið í gegnum listir, hvers kyns fræði og vísindi.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Náttúruverndarsjóði Pálma Jónssonar. Skilafrestur er
15. apríl 2009. Heildarúthlutun á þessu ári nemur
allt að 25 milljónum króna. Umsóknareyðublöð og
allar nánari upplýsingar má fá á vefsíðu sjóðsins:
www.natturuverndarsjodur.is.
Umsóknir sendist sjóðnum í Pósthólf 10,
550 Sauðárkróki.

HJÁ HB GRANDA Hart hefur verið deilt á arðgreiðslu HB Granda til hluthafa á sama

tíma og starfsfólk fyrirtækisins hefur tekið á sig launaskerðingu.

Háskólinn í Reykjavík, SAS Institute og PricewaterhouseCoopers hf. bjóða þér
að sitja málþing föstudaginn 27. mars, kl. 8:00 – 12:00.

STJÓRNUNARREIKNINGSSKIL:
ERU ÞAU Í LAMASESSI
HJÁ ÍSLENSKUM FYRIRTÆKJUM?
Kynntar verða glænýjar niðurstöður rannsókna á stjórnunarreikningsskilum á Íslandi.
Þetta er í fyrsta sinn sem slík rannsókn er gerð á Íslandi og því mikill fengur fyrir
endurskoðendur, stjórnendur fyrirtækja og aðra áhugasama að sitja þingið.
8:00 – 8:30

Léttur morgunverður

8:30 – 9:15

Stjórnunarreikningsskil í íslenskum fyrirtækjum:
Staða og þróun
Dr. Páll Ríkharðsson dósent við Háskólann í Reykjavík
og viðskiptaráðgjafi hjá SAS Institute

9:15 – 10:00 Icelandic Management Accounting in an International
Perspective
Dr. Carsten Rohde prófessor í reikningshaldi við
Copenhagen Business School

10:00 – 10:30 Kaffihlé
10:30 – 11:15 Mikilvægi innra eftirlits fyrir stjórnendareikningsskil
Ólafur Kristinsson endurskoðandi hjá PricewaterhouseCoopers hf. og
Jón Óskar Hallgrímsson hagfræðingur hjá PricewaterhouseCoopers hf.

11:15 – 12:00 Stjórnendaupplýsingar og ársreikningar:
Er grundvallarmunur þarna á?
Stefán Svavarsson endurskoðandi og dósent í hlutastarfi við
Háskólann í Reykjavík

Fundarstjóri er Guðfinna Bjarnadóttir
Aðgangur er ókeypis og öllum opinn
Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík, Ofanleiti 2, stofa 101
Vinsamlega tilkynnið þátttöku á skraning@ru.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Raunveruleg hætta
á áralangri stöðnun
Raunveruleg hætta er á að hér á
landi taki við tímabil stöðnunar
sem jafnvel kunni að vara árum
saman, segir Finnur Oddsson,
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands. Hann óttast einföldun og ósanngirni sem undanfarið
hafi orðið vart í umræðu um arðgreiðslur fyrirtækja.
„Það er mikilvægt að við horfum á hlutina í samhengi. Ef ekki
verður til staðar fjárfesting í
atvinnurekstri þá mun það hafa
gríðarlega neikvæð áhrif á allt
atvinnulíf, efnahagslíf og hag
heimilanna. Það er raunveruleg
hætta á því að hér verði skortur
á fjármagni til atvinnurekstrar,
bæði vegna neikvæðra viðhorfa
sem nú ríkja í samfélaginu til
atvinnureksturs og vegna þess
að ekki er augljóst að erlent fjármagn muni leita hingað í ríkum
mæli á næstu misserum. Afleiðingin er mjög skýr. Stöðnun, jafnvel svo árum skiptir,“ segir Finnur.
Að mati Finns er brýnt að feta
nú slóðina í átt til samstarfs. Forsenda þess sé að allir gæti hófs í
ríkara mæli en hingað til. „Launa-

fólk hefur tekið
á sig verulegar byrðar með
kaupmáttarskerðingu síðustu mánaða. En
ekki má gleyma
að það hafa þeir
sem standa að
atvinnurekstri
FINNUR ODDSSON
líka gert. Fæst
fyrirtæki
greiða hluthöfum arð því fæst hafa af einhverju
að taka.“ Skort á arðgreiðslum
segir Finnur ekki óeðlilegan í
ríkjandi árferði og hluta af þeirri
áhættu sem fjárfestar taki meðvitað með því að verja fjármunum
í atvinnurekstur. Um leið bendir hann á að í þeim fáu tilvikum
sem arður hafi verið greiddur
sé ávöxtun fjárfesta langt undir
þeirri ríkistryggðu ávöxtun sem
hægt sé að fá af innlánum.
„Allar aðstæður og umhverfi
atvinnureksturs í dag eru því
frekar letjandi en hvetjandi til
slíkrar fjárfestingar. Það þarf
samstillt átak til að færa það til
betri vegar,“ segir Finnur.
- óká

FME frestar yfirfærslu lána
Fjármálaeftirlitið (FME) hefur frestað yfirfærslu innlána Straums
– Burðaráss til Íslandsbanka hf. vegna tæknilegra vandkvæða, að því
er fram kemur í tilkynningu.
„Um er að ræða flókið verkefni sem er tímafrekara en ætlað var.
Af þeim sökum er nauðsynlegt að veita rýmri tímafrest til að ljúka
yfirfærslu innlána og útgáfu skulda- og tryggingarskjala,“ segir þar
og áréttað er mikilvægi þess að hafa samráð við hluteigandi aðila til
að vel takist til.
Fram kemur að yfirfærsla innlána og útgáfa skulda- og tryggingarskjala skuli fara fram eigi síðar en klukkan níu árdegis föstudaginn 3. apríl næstkomandi.
- óká

sales outlet

40%
afsláttur
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Grundvallarbreytingar í deiglunni:

Tvær stoðir

S

ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

érfræðingar í stjórnmálafræðum túlka flestir skoðanakannanir á þann veg að gamla flokkakerfið sé að festast í
sessi: Fjórflokkurinn sem svo er kallaður hafi lifað hrunið
af. Þetta er of einföld skýring.
Að vísu bendir fátt til að ný framboð fái byr í seglin.
Einhver þeirra gætu þó náð manni á þing. Af þessum vísbendingum verður þó ekki dregin sú ályktun að kerfi stjórnmálanna sé
óbreytt. Þvert á móti. Margt bendir til að grundvallarbreytingar
kraumi í deiglu íslenskra stjórnmála.
Sameining vinstri flokkanna tókst ekki um síðustu aldamót með
þeim hætti sem að var stefnt. Markmiðið með henni var að brjóta
upp stjórnmálakerfið. Mynda átti öflugt mótvægi á vinstri vængnum gagnvart Sjálfstæðisflokknum.
Við síðustu kosningar ákváðu formenn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar að gera tilraun til samstarfs á miðju stjórnmálanna. Efnislega var það skynsamleg samvinna. Með henni viku hins vegar
fyrri hugmyndir margra forystumanna í Samfylkingu um að pólitískt eðli hennar væri alfarið andspænis Sjálfstæðisflokknum.
Þegar erfiðleikarnir blöstu við á liðnu hausti kom fljótlega í ljós
að meirihluti Samfylkingarinnar treysti sér ekki til að glíma við
þau verkefni með Vinstri grænt lausbeislað í stjórnarandstöðu.
Formaður flokksins varð að láta í minni pokann þegar á reyndi um
miðjusamvinnu. Evrópumálum var fórnað til þess að tryggja samvinnu við Vinstri grænt. Það var dýrkeypt frestun fyrir þjóðina en
að sama skapi vænleg fyrir Samfylkinguna í augnablikinu.
Flest bendir til að þessir tveir flokkar muni ná hreinum meirihluta í komandi kosningum. Líklega verður Framsóknarflokkurinn
eigi að síður tekinn með í stjórnina. Allir flokkarnir þrír líta svo
á að það sé til fylgisaukningar fallið að útiloka samstarf við Sjálfstæðisflokkinn. Veikburða tilraunir forystu Framsóknarflokksins
til gagnrýni á stjórnina hafa enga efnislega þýðingu. Þær eru of
augljós leikaraskapur.
Formleg sameining Vinstri græns og Samfylkingar er ekki á
dagskrá. Á hinn bóginn bendir öll framvinda mála til að þessir
tveir flokkar verði hér eftir saman hvort heldur þeir eru í stjórn
eða stjórnarandstöðu. Af því leiðir að segja má að sameiningin sem
tókst ekki á sinni tíð sé orðin að veruleika í verki.
Þessi staða færir Vinstri grænt aðeins nær miðju. Hreyfingin
þarf til að mynda að viðurkenna Atlantshafsbandalagsaðildina. Um
leið mun hún toga Samfylkinguna lengra til vinstri í efnahagsmálum. Aðild Íslands að Evrópusambandinu er óumflýjanleg. Að öðru
óbreyttu mun Vinstri grænt ráða tímasetningu og aðferðum við að
nálgast niðurstöðu í því máli. Málefnalegu undirtökin í samstarfinu liggi því augljóslega hjá forystu Vinstri græns.
Allt þetta gæti haft þá grundvallarbreytingu í för með sér að á
komandi tíð hafi kjósendur um tvo skýra kosti að velja: Bandalagsríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri græns eða Sjálfstæðisflokkinn. Möguleikar Sjálfstæðisflokksins til lengri tíma felast í því að
hann sýnist hafa meira svigrúm á miðju stjórnmálanna. Síðan er
spurning hvernig hann nýtir sér þau sóknarfæri.
Skoðanakannanir eru svo ótvíræðar að í komandi kosningum
verður engin spenna. En vel má vera að nú sé að hefjast skeið
tveggja stoða í íslenskum stjórnmálum. Þegar til lengdar lætur
gæti það orðið til bóta fyrir lýðræðið.

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
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Af eða á

Meðal grunaðra

Í viðtali í Fréttablaðinu í gær var
Steingrímur J. Sigfússon, formaður
VG, spurður út í hvaða mögulega
lendingu hann sæi milli VG og
Samfylkingarinnar í Evrópumálum.
Steingrímur svaraði: „Við störfum
á grundvelli okkar stefnu og hún
liggur fyrir. Okkur er jafnframt ljóst að
það þarf að leiða þetta mál til lykta
á uppbyggilegan og lýðræðislegan
hátt; af eða á. Við göngum því ekki til
viðræðna með fyrirfram ákveðnum
skilyrðum. Okkar útgangspunktur
í þessu máli, og mörgum öðrum
stórum málum, er að íslenska þjóðin
á sjálf að ákvarða örlög sín.“
Steingrímur hnykkti á þessu í
setningarræðu á landsfundi VG
í gær, með því að minnast ekki
einu orði á Evrópumál.

DV birti frétt í gær um að Sigurður
Helgi Guðjónsson, formaður Húseigendafélagsins, hefði ekki sótt um
starf forstjóra Fjármálaeftirlitisins. Í
fréttinni stendur að Sigurður Helgi
hefði „legið undir grun“ um að hafa
sótt um starfið en nafni Sigurðar
úr lögmannsstétt kvað vera meðal
umsækjenda. Ekki fékkst úr því skorið
í fréttinni hver rétti umsækjandinn er
en telja má ólíklegt að hann gefi sig
fram í ljósi þess að það er talið
„grunsamlegt“ að sækja um
starfið.

Grátt silfur
Sjónvarpsmaðurinn Egill
Helgason og
Róbert Mars-

hall, aðstoðarmaður samgönguráðherra, elda grátt silfur þessi dægrin.
Egill birti á fimmtudaginn grein eftir
Róbert og kallaði hana „skýrara dæmi
um kjördæmapólitík en maður hefur
séð í seinni tíð“. Róbert sárnaði og
skrifaði athugasemd hjá Agli þar sem
hann lagði til að þeir hittust og gerðu
út um sín mál. Egill var hins vegar ekki
á þeim buxunum, enda hafði Róbert
gerst sekur um þá frágangssök að
segja að Silfur Egils væri leiðinlegur
þáttur. „Hvað kom þér til að skrifa
þetta um Silfrið,“ spyr Egill Róbert,
„daginn eftir að ég hafði verið
með hreint prýðilegan þátt,
með Evu Joly, Davíð Scheving
Thorsteinssyni og Valgerði
Bjarnadóttur?“ Já, mikið getur
mannskepnan verið grimm.
bergsteinn@frettabladid.is

Um lögspeki og pólitík
F

lestir lögfræðingar eru þeirrar
skoðunar að íslenska stjórnarskráin heimili ekki frekara framsal valdþátta ríkisins en orðið
er með EES-samningnum. Vilji
Íslendingar stíga skrefið til fulls
og semja um aðild að Evrópusambandinu þurfi því að breyta
stjórnarskránni. Þótt núv. minnihlutastjórn hafi sett stjórnarskárbreytingar á dagskrá alþingis fyrir
komandi kosningar, er þar ekki að
finna tillögu sem heimili ríkinu að
semja um aðild að fjölþjóðasamtökum eins og ESB. Hins vegar er lagt
til að náttúruauðlindir þjóðarinnar, þ.m.t. fiskimiðin innan íslenskrar lögsögu, verði lýst þjóðareign.
Helgi Áss Grétarsson, lögfræðingur, heldur því fram í grein í
þessu blaði (13.03.09) að stjórnarskrárákvæði af þessu tagi sé
ósamrýmanlegt hinni sameiginlegu fiskveiðistefnu sambandsins
(CFP) sem kveður á um forræði
ESB yfir efnahagslögsögu aðildarríkja utan tólf mílna. Helgi Áss
heldur því með öðrum orðum fram
að stjórnarskrárbinding þjóðareignar á auðlindinni geti útilokað
aðild Íslands að ESB. Hafi hann
rétt fyrir sér geta íslensk stjórnvöld sparað sér ómakið við að
senda inn umsókn og leggja á sig
strangar samningaviðræður. En
er þetta nú alveg rétt hjá lögfræðingnum? Lítum nánar á málavexti:

Önnur samningsstaða Íslands
Almenna reglan er sú að aðildarríki ESB ráða sjálf yfir auðlindum
sínum. Eignarréttarskipan á þeim
er þeirra mál. Spánverjar ráða
sínum ólífulundum; Bretar sinni
Norðursjávarolíu; Pólverjar sínum
kolanámum og Finnar sínum skógarlendum. Sameiginlega fiskveiðistefnan er undantekning frá þessu.
Ástæðan liggur í augum uppi.
Öldum saman hafa grannþjóðir
við Norðursjó, sem nú eru innan
ESB, nytjað sameiginlega fiskistofna á sameiginlegu hafsvæði.
Til þess að mismuna þeim ekki er

skoðun, ætti að vera auðveldara að
ná samningsniðurstöðu, þar sem
gengið er á hlut hvorugs samningsaðilans, en í ýmsum öðrum
málum. Og aðildarsamningur
hefur sömu þjóðréttarlegu stöðu
og sjálfur stofnsáttmálinn. Hann
hefur varnalegt gildi.
JÓN BALDVIN HANNIBALSSON

Í DAG | Evrópumál
umsjá hins sameiginlega hafsvæðis hjá Evrópusambandinu, fremur
en einhverri aðildarþjóðanna. Það
ræðst af aðstæðum.
Samningsstaða okkar Íslendinga gagnvart Evrópusambandinu um forræði yfir efnahagslögsögunni er öll önnur en þessara
þjóða. Íslenska efnahagslögsagan er algerlega aðskilin frá sameiginlegri lögsögu bandalagsins.
Helstu nytjastofnar á Íslandsmiðum eru staðbundnir. Undantekningin er fáeinir flökkustofnar sem við höfum samið um við
aðra og munum gera það áfram.
Engin Evrópusambandsþjóð hefur
framar sögulegan veiðirétt innan
íslensku lögsögunnar. Á grundvelli þessara staðreynda verða
samningsmarkmið okkar þau að
íslenska lögsagan verði sérstakt
fiskveiðistjórnunarsvæði á forræði Íslendinga. Þetta er ekki
beiðni um tímabundna undanþágu
frá sameiginlegu fiskveiðistefnunni. Þetta er krafa um íslenska
sérlausn sem styðst við fordæmi.
Allir sem einhverja reynslu
hafa af samningaviðræðum þar
sem miklir hagsmunir eru í húfi,
vita að þá fyrst harðnar á dalnum
ef samningsaðilar verða að gefa
eftir umtalsverð verðmæti til þess
að ná sameiginlegri niðurstöðu.
Íslendingar eru í þessu dæmi í
þeirri öfundsverðu stöðu að þurfa
ekki að taka neitt frá neinum, né
heldur er þess krafist að Evrópusambandið láti eitthvað af hendi
sem það á fyrir. Þessar staðreyndir valda því að, öfugt við ríkjandi

Ekkert hægt að útiloka
Helgi Áss gefur sér þá forsendu
að ekki sé hægt að semja við Evrópusambandið. Þar verði að taka
hverju regluverki sem er, eða
hafna öllum. Þetta er ekki rétt.
Allar þjóðir sem hafa samið um
aðild (27 talsins) hafa náð því fram
í aðildarsamningum að tillit sé
tekið til brýnustu þjóðarhagsmuna
þeirra.
Í samningaviðræðum Íslendinga
við ESB mun á það reyna hvort
Evrópusambandið getur komið
til móts við þá grundvallarkröfu
Íslendinga, að þjóðin haldi forræði
sínu yfir þjóðarauðlindinni. Það
er fjarstæða að útiloka það fyrirfram. Það sýna fordæmi annarra
þjóða. Því var haldið fram fullum
fetum – fyrirfram – að Svíar og
Finnar yrðu einfaldlega að ganga
að hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB (CAP), eins og
hún kemur af skepnunni. Þar
væru engar undanþágur veittar.
Annað kom á daginn. Þessar þjóðir sömdu um sérlausn í krafti sérstakra aðstæðna.
Það er sjálfur sjálfur modus
vivendi Evrópusambandsins að
leysa ágreiningsmál aðildarþjóða
með samningum á grundvelli laga
og réttar. Þjóðareignarákvæði í
stjórnarskrá um auðlindir Íslands
skilgreinir því samningsstöðu
þjóðarinnar með afdráttarlausum hætti. Þar með er ekki sagt að
aðild sé útilokuð. Þekkt fordæmi
sýna og sanna að það er nægilegt
svigrúm til samninga.
Höfundur leiddi fyrir Íslands hönd
samningaviðræður um Evrópska
efnahagssvæðið á árunum 1989-93.

Sátt um að almenningur borgi?
Mest eru útgjöldin vegna samkomulagsins hjá
OR eða 750 -800 milljónir, sem er um það bil sú
fjárhæð sem arðgreiðslur til borgarinnar hafa
verið lækkaðar um. Í tilviki Orkuveitunnar verðbætir fyrirtækið að meðaltali verðbólgu umfram
5% Rétt er að hafa í huga að verðbólguspá Seðlagrein í Fréttablaðinu sl. miðvikudag reynir
bankans var í upphafi árs 2008 6%. Það er því
Óskar Bergsson að réttlæta eftirá verðbætur
SIGRÚN ELSA
alveg ljóst að aðilar eru ekki að skipta með sér
á verksamninga og vísar í að Vegagerðin verðSMÁRADÓTTIR
ófyrirséðum kostnaði vegna verðbólgu heldur
bæti samninga. Hið rétta er að strax í maí 2008
er borgin og fyrirtæki hennar að taka á sig allan ófyrákvað Vegagerðin að verðbæta samninga og bjóða út
irséðan kostnað. Fullyrðingar Óskars Bergssonar um
verðbætta samninga. Því hefur Vegagerðin frá fengið
annað eru órökstutt yfirklór.
tilboð miðað við að samningar séu verðbættir frá því á
Ef aðilar skiptu með sér ófyrirséðum kostnaðnum
fyrrihluta árs 2008.
má því ganga út frá því að verktakar tækju á sig 500
Á fyrrihluta ársins 2008 hafnaði borgin hins vegar
milljónir á móti borginni og fyrirtækjum hennar. 500
kröfu um að verðbæta samninga, borgin bauð því út
milljónir eru peningar sem kæmu sér vel við rekstur
óverðtryggða samninga allt síðasta ár og ljóst að borgborgarinnar, þá þyrfti ekki að skera niður skólatíma
in hefði fengið önnur og lægri tilboð ef til hefði staðið
barna í yngstu bekkjum grunnskóla eins og nú er verið
að verðbæta samningana.
að gera og starfsmenn borgarinnar þyrftu ekki að taka
Borgin og fyrirtæki hennar snéru svo við blaðinu
á sig eins mikla kjaraskerðingu og raun ber vitni.
þegar meirihlutinn samþykkti að verktakar fái rúman
En „sáttaleiðin“ var valin eins og Óskar kýs að kalla
milljarð bættan afturvirkt vegna samninga sem voru
undirlægjuháttinn og uppgjöfina sem felst í því að seilóverðtryggðir þegar gengið var að þeim.Þannig tryggast í vasa almennings til að borga brúsann.
ir borgin sér bæði óhagstæðari tilboð og greiðslur
verðbóta.
Höfundur er borgarfulltrúi.

UMRÆÐAN
Sigrún Elsa Smáradóttir skrifar um verksamninga Reykjavíkurborgar
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Viðhorf til stöðunnar?
UMRÆÐAN
Finnur Oddsson skrifar um
arðgreiðslur

S

íðustu daga hefur nokkur
umræða brotist út vegna ákvörðunar um afkomu og arðgreiðslur
fyrirtækja. Þar gætir ákveðinnar
einföldunar eða ósanngirni, sem því
miður er orðin einkennandi fyrir
það viðhorf sem nú er um of ráðandi gagnvart íslensku atvinnulífi.
Á Íslandi eru starfrækt nokkur þúsund fyrirtæki í einkaeigu.
Þessi fyrirtæki eru ný og gömul,
stór og smá og í margs konar
atvinnurekstri. Á þeim grundvallast framleiðsla vöru og þjónustu í
hagkerfinu og þau veita tugþúsundum Íslendinga atvinnu. Þessi fyrirtæki eru bakbein íslensks efnahagslífs og þeirrar velsældar sem
landsmenn geta gert ráð fyrir að
búa við.
Fjárfesting í þessum fyrirtækjum er nauðsynleg til að störf verði
sköpuð, vara eða þjónusta framleidd
og verðmæti búin til. Áhætta felst
í slíkri fjárfestingu, en til hennar
er stofnað í von um tekjur í formi
arðs eða hækkun hlutafjár. Ef ekkert fjármagn fæst til atvinnurekstrar þá verður efnahagslíf drepið í
dróma, fyrirtæki verða ekki til,
atvinna ekki heldur og hvorki laun

né launahækkanir verða bitengan. Vaxi ofangreindum
bein í slíkri framtíð enda
viðhorfum fiskur um hrygg
hvorugt til staðar.
mun það verða til þess að
Vegna atburða undanfarfjárfesting í atvinnurekstri
inna missera hefur trúverðugverði enn síður aðlaðleiki atvinnulífs rýrnað
andi. Um leið blasir við að
umtalsvert og tortryggni
erlent fjármagn mun ekki
gætir í garð fyrirtækja og
leita hingað í ríkum mæli
forsvarsmanna þeirra. Of oft
á næstu misserum. Það
er því raunveruleg hætta
hefur verið gefið tilefni til
FINNUR
á skorti á fjármagni til
slíks viðhorfs, en það er verkODDSSON
efni og ábyrgð allra sem að
atvinnurekstrar á Íslandi.
atvinnulífi standa að læra af misÞað mun koma niður á rekstri fyrtökum fortíðar og færa til betri
irtækja sem þegar eru starfrækt
vegar. Það er því miður að enn sé
og þeirra sprota sem vonandi eru
kynt undir tortryggni gagnvart
við það að koma upp á yfirborðið.
atvinnurekstri. Með stóryrðum
Um leið er vegið að tilvistargrunni
sem heyrst hafa frá forsvarsmönníslensks efnahagslífs, sem tæpast
um ríkisstjórnar, eftirlitsstofnana
má við meiru.
og aðila vinnumarkaðar undanViðskiptaráð kallar eftir áframfarna daga má segja að enn frekar
haldandi uppbyggilegu samstarfi
aðila vinnumarkaðar, fyrirtækja
sé verið að reka fleyg milli atvinnuog stjórnvalda um að verja hagsrekenda og launþega. Varla er á það
bætandi.
muni atvinnureksturs og kjör launVegna þess andrúmslofts sem
þega til lengri og skemmri tíma.
nú ríkir á Íslandi og þeirra ríkÞað er eðlilegt og sjálfsagt að bæði
istryggðu kjara á innlánum sem
atvinnurekendur og launþegar gæti
bjóðast er fjárfesting í atvinnuhófs í kröfum og væntingum og að
rekstri ekki eftirsóknarverð. Fórnhvor virði rétt hins til sanngjarns
arkostnaður þess fjármagns sem
ávinnings. Aðeins þannig má gera
bundið er í áhættusömu hlutafé er
ráð fyrir farsælli lausn ágreinnú umtalsverður og því ljóst að hlutingsmála sem nú eru uppi og betri
hafar í fyrirtækjum eru einnig að
framtíð fyrir íslensk heimili og fyrfæra fórnir með því að greiða út arð
irtæki.
sem er langt innan þess vaxtastigs
Höfundur er framkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs Íslands.
sem ríkir í hagkerfinu eða jafnvel

www.myndlistaskolinn.is

Súlustaðir
kærð til dómsmálaráðherra sem felldi úrskurð
í málinu í maí á síðasta
ári. Vegna annmarka á
efnistökum var synjun
um leyfisveitingu felld úr
gildi. Málinu lyktaði með
ú í mars var tekið fyrir
því að lögreglustjórinn á
á Alþingi frumvarp
höfuðborgarsvæðinu gaf
sem ég flyt ásamt Árna
út nýja umsögn þar sem
SIV FRIÐLEIFSí ljósi úrskurðar dómsPáli Árnasyni, Atla Gísla- DÓTTIR
málaráðuneytisins þótti
syni, Kolbrúnu Halldórsekki annað fært en að
dóttur, Ástu R. Jóhannesdóttur og Þuríði Backman.
mæla með því að leyfi yrði veitt.
Frumvarpið felur í sér breytingu á
lögum um veitingastaði, gististaði
og skemmtanahald og fjallar um
Undanþáguheimildin hyrfi og
svokallaða súlustaði. Í frumvarpnektarsýningarnar yrðu þar
inu er lagt til að fella á brott undanþáguheimild til nektarsýninga
með af lagðar.
í atvinnuskyni á veitingastöðum.
Eftir stendur þá fortakslaust bann
Þverpólitísk samstaða borgarráðs
við því að bjóða upp á nektarsýningar eða gera með öðrum hætti
Á sama tíma hafði borgarráð
Reykjavíkurborgar til umfjöllút á nekt starfsmanna eða annarra
unar endurnýjuð leyfi fyrir tvo
sem á staðnum eru. Þegar Alþingi
fór yfir sama mál í fyrra, sem Kolstaði sem óskuðu báðir eftir að fá
brún Halldórsdóttir og fleiri þingheimild til að bjóða upp á nektarmenn fluttu þá, bárust því níu
dans. Ráðið hafði áður samþykkt
umsagnir.
að mæla ekki með því að slík leyfi
yrðu veitt. Þegar úrskurður dómsUmsagnir jákvæðar
málaráðuneytisins lá fyrir þótti
borgarráði hins vegar ekki fært
Fimm umsagnaraðilar lýstu yfir
stuðningi við efni frumvarpsannað en að veita jákvæða umsögn
ins, þ.e. Alþjóðahús, Jafnréttisog gerði það á fundi sínum í ágúst
stofa, Kvenréttindafélag Íslands,
í fyrra með bókun. Í bókuninni
Kvennaathvarfið og Rauði kross
kemur m.a. fram „Í borgarstjórn
Íslands. Félag íslenskra stórkaupríkir þverpólitísk samstaða um
manna, Lýðheilsustöð og Vinnuað vinna beri gegn klámvæðingu
eftirlitið tóku ekki afstöðu og Viðog því skorar borgarráð á Alþingi
skiptaráð gerði ekki athugasemdir.
Íslendinga að breyta lögum þannig
Þeir fimm umsagnaraðilar sem
að sem fyrst fáist skýrar lagatóku afstöðu og tjáðu sig lýstu
heimildir til að koma í veg fyrir
þannig allir yfir stuðningi við
starfsemi nektardansstaða“. Frumefni frumvarpsins. Málefni súluvarpið, sem þingmenn Framsóknstaða voru fyrir nokkru í fjölmiðlarflokks, Samfylkingar og Vinstri
um í tengslum við leyfisveitingar.
grænna flytja nú, er einmitt til
þess fallið að taka af allan vafa.
Þá lagðist lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, sem er lögboðVerði það samþykkt er sú löggjöf
inn umsagnaraðili um rekstrarsem eftir stendur skýr. Undanleyfi, gegn því að leyfi yrði veitt
þáguheimildin hyrfi og nektarsýnmeð ýmsum rökum og lagðist því
ingarnar yrðu þar með af lagðar.
leyfisveitandi (sýslumaður) gegn
því að veita leyfi. Sú ákvörðun var
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Siv Friðleifsdóttir skrifar
um lög um nektardansstaði

N

Varðstaða um velferð
um hafa aðgát í nærveru
sálar.
Mörg sveitarfélög standa
illa og því legg ég til að
Alþingi tryggi með lögum
að öll börn í grunnskólum
fái fría máltíð einu sinni á
dag fimm daga vikunnar.
að verður að skera
niður bruðlið sem víða
Við þurfum stjórnlagaþing að kjósa til að ender í þjóðfélagi okkar, sérGRÉTAR MAR
urskoða stjórnarskrána.
staklega í opinbera geirJÓNSSON
Við þurfum að gera landanum, og víða þarf að taka
ið að einu kjördæmi. Við
til. Í utanríkisþjónustunni
þurfum að breyta kosningalögþarf að skera niður að minnsta
kosti um helming. Það þarf að selja
um, kjósa forsætisráðherra beinni
húseignir og fækka aðgerðalauskosningu og tryggja að kjósendur viti hvers lags ríkisstjórn eða
um eða aðgerðalitlum sendiherrstjórnarmunstur verður til eftir
um víða um heim.
kosningar. Kjósendur eiga að fá
Uppsagnir blasa víða við í opinað stilla upp á lista í kosningum
berum stofnunum og því þarf að
og við eigum að innleiða þjóðargæta þess vel að rétt sé staðið að
þeim og reyna eftir fremsta megni
atkvæðagreiðslu í auknum mæli.
Ég vara nýja ríkisstjórn við því
að minnka frekar starfshlutfall
fólks á stórum sem smáum vinnuað mismuna fyrirtækjum og einstöðum en að beita uppsögnum.
staklingum við uppgjör skulda.
Sums staðar hefur tekist mjög
Allir skulu jafnir vera. Bankakerfilla til við uppsagnir, eins og
ið verður að fara að virka þannig
suður á Keflavíkurflugvelli, hjá
að gömul og ný fyrirtæki fái eðliKEF ohf. Lítill sem enginn fyrlega fyrirgreiðslu til starfsemi.
irvari var á uppsögnum, sem er
Nú sem aldrei fyrr þurfum við
brot á kjarasamningum og ekki
að standa saman um velferðarsíður siðlaust af íslenska ríkinu að
kerfi okkar og tryggja þeim sem
standa að málum eins og gert var
verst standa viðunandi lífsskilyrði
hjá öryggisvörðum í Flugstöð Leifs
næstu misseri.
Eiríkssonar. Það eiga mjög margir
um sárt að binda, stöndum saman
Höfundur er þingmaður Frjálslynda flokksins í Suðurkjördæmi.
og hjálpum hvert öðru. Við skul-

UMRÆÐAN
Grétar Mar Jónsson
skrifar um nauðsynlegan niðurskurð

Þ

- Inn

Myndlista- og hönnunarsvið
Fyrra Inntökupróf - sun. 5 / 4 / 09 - umsóknarfrestur til 31.mars
Seinna Inntökupróf - lau. 6 / 6 / 09 - umsóknarfrestur til 1.júní
MYNDLISTA- OG
HÖNNUNARSVIÐ

Eins árs undirbúningur fyrir nám í
hönnun - myndlist eða arkitektúr.

Um 80% útskrifaðra nemenda fara
áfram til náms á háskólastigi.

Mótun - leir og tengd efni
Mótun A-hluti og C-hluti MÓTUN

Leir og
tengd efni

umsóknarfrestur til 1.júní

Námið er tilraunastofa þar sem efni,
aðferðir og hugmyndir mætast.
Ný námsbraut - leið til BA gráðu
við erlenda háskóla.

MEIRA FYRIR NÁMSMENN! Landsbankinn veitir Námufélögum námsstyrki í tuttugasta sinn. Nánari upplýsingar og
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Bankastjórahneykslið
UMRÆÐAN
Hannes Hólmsteinn Gissurarson skrifar um setningu nýs
bankastjóra

J

óhanna Sigurðardóttir heldur
því fram, að hún sé heiðarlegur
stjórnmálamaður. Hún ætti því að
vera sjálfri sér samkvæm. En þótt
hún hefði fullyrt, að brýnt væri að
ganga í Evrópusambandið, skipti hún
um skoðun, strax og hún gat myndað stjórn með vinstri grænum. Þótt
hún hefði sagt fyrr á árum, að seðlabankastjórar skyldu njóta sjálfstæðis, hóf hún forsætis-ráðherraferil
sinn á því að reka Davíð Oddsson,
sem einn ráðamanna varaði við
bankahruninu, þar á meðal á ríkisstjórnarfundum með Jóhönnu.
Og þótt Jóhanna hefði margsagt,
að seðlabankastjóra yrði að ráða
„faglega“, setti hún norskan Verkamannaflokksmann í embættið.
Setning Norðmannsins er sennilega stjórnarskrárbrot, eins og Sigurður Líndal lagaprófessor bendir á.
Í stjórnarskránni er bannað að skipa
mann með erlendan ríkis-borgararétt í embætti. Munur á setningu og
skipun hefur minnkað stórlega hin
síðari ár, eftir að æviráðning embættismanna var afnumin. Þótt lögspekingar bendi á, að hugsanlega
megi setja erlenda ríkisborgara til
bráðabirgða í embætti, þar sem þörf
er sérkunnáttu og ekki völ á henni
á Íslandi, á það ekki við hér. Þessi
norski stjórnmálamaður býr ekki

yfir neinni sérkunnáttu
ins). Norðmaðurinn kom af
umfram marga íslenska
fjöllum. Hann vissi ekki,
ríkisborgara.
hvað cad-hlutfall er.
Öðru nær. Öðru nær!
Kunnugir herma, að þessi
Maður þessi kveðst ekki
fjallamaður sé taugaóstyrkmuna, hvenær hann var
ur og ákvarðanafælinn. Eitt
beðinn um að taka að sér
dæmi er, hvernig Straumur
embættið. Sá, sem man
komst nýlega í þrot. Það fyrþetta ekki, hefur varla andirtæki hafði sýnt lofsverða
lega burði til að gegna embviðleitni til að bjarga sér
HANNES
út úr vandræðum hinnar
ætti seðlabankastjóra. Svo HÓLMSTEINN
virðist líka sem þessi maður GISSURARSON
alþjóðlegu lánsfjárkreppu,
hafi ekki næga þekkingu til
og seðlabankanum var ekki
starfsins. Á fundi í seðlabankanum á
um megn að liðsinna því. En bráðadögunum barst í tal cad-hlutfall fjárbirgðabankastjórinn þorði ekki að
rétta hjálparhönd. Þrot Straums
málastofnana (eiginfjárhlutfall samkvæmt stöðlum Evrópusambandskann enn að rýra lánstraust Íslend-

Kompás
söknuður
UMRÆÐAN
Guðjón Sigurðsson skrifar um
fréttaskýringaþáttinn Kompás

A

ð taka Kompás af skjánum voru
mikil mistök að mínu mati. „Er
ekki nóg af fréttaþáttum?“ spyrja
þá einhverjir. Jú það er alveg hárrétt en Kompás hefur sérstöðu fyrir
efnistök og efnisval og ekki síður
það traust sem þau nutu sem unnu
við þáttinn. Dögg Pálsdóttir greiddi
fyrir að fá að koma í tvö viðtöl í
aðdraganda prófkjörs Sjálfstæðisflokksins. Dögg sýnir kjark og þor
að segja frá þessu en um leið afhjúpar hún miðlana sem við greiðslunum
tóku. Þetta segir mér að nauðsynlegt
sé að gera rannsóknarblaðamennsku
hátt undir höfði, hér í landi spillingar á öllum sviðum.
Kompás var tilnefndur til Hvatningarverðlauna Öryrkjabandalags
Íslands á síðasta ári fyrir vandaða umfjöllun um mál þeirra sem
minna mega sín. Í kjölfar umfjallana Kompáss hefur margur verið
dreginn fyrir dómstóla og réttlætið hefur náð fram að ganga í mörgum tilvikum. Athygli landans fangast og upplýst umræða blómstrar í
framhaldinu.
Þar sem ráðamenn Stöðvar 2 átta
sig greinilega ekki á nauðsyn þess
að hafa Kompás á dagskrá þá hlýtur að vera léttur leikur fyrir RÚV
að tryggja sér krafta þeirra sem á
bak við hann standa.
Glæpamenn þessa lands héldu
örugglega margra daga veislu við þá
frétt að Kompás væri allur. Látum
ekki barnaníðinga, klámhunda,
kerfiskalla og aðra komast upp með
fagnaðarlæti í langan tíma. Jóhannes, Kristinn og Ingi, nú er að rífa sig
uppúr volæðinu og hefjast handa við
að trufla skipulagða og óskipulagða
glæpastarfsemi á íslandi strax.
Höfundur er formaður
MND félagsins.

inga erlendis, sem ekki var mikið
fyrir, auk þess sem veruleg verðmæti fara í súginn.
Ef þessi norski stjórnmálamaður er ólöglega settur í embætti,
eins og ýmis rök hníga að, kunna
ýmsar embættisathafnir hans, sem
íþyngja öðrum, að vera ólöglegar
líka, til dæmis að stefna Straumi í
þrot. Eflaust verður látið reyna á
einhver slík mál fyrir dómstólum.
Hugsanlega verður þá seðlabankinn (og um leið íslenskur almenningur) skaðabótaskyldur vegna afglapa
þessa fjallamanns. Fyrsta verk hans
var að halda einkafund í seðlabankanum með landa sínum, leiðtoga

norska Verkamannaflokksins. Mun
hann líka krefjast þess, að íslenska
verði ekki lengur töluð á bankaráðsfundum?
Skiljanlegt er í ljósi aðstæðna,
að Framsóknarflokkurinn stefni í
vinstri stjórn. En hann átti að sýna
stjórnarflokkunum, að taka yrði tillit til hans. Hinn fráleiti brottrekstur
Davíðs Oddssonar og ólögleg ráðning mannsins af fjöllunum var kjörið tækifæri. En í seðlabankamálinu
fundu stjórnarflokkarnir, að þeir
þurftu hvergi að skeyta um framsóknarmenn. Frá þeim heyrist því
miður aðeins dauft bergmál, ekki
rómsterk rödd.

skattur.is
Ertu nokkuð
að verða
of seinn?

Skilafrestur
Almennur skilafrestur fyrir
launamenn og einstaklinga
með eigin atvinnurekstur er
til 23. mars.
Hægt er að sækja um
viðbótarfrest á skattur.is,
lengst til 1. apríl.

Símaþjónusta 511-2250
Í mars verður veitt aðstoð frá kl. 9 til 16 alla virka
daga í síma 511-2250.
Dagana 23., 30. og 31. mars og 1. apríl
verður þjónustan í boði til kl. 19.

Fljótlegt, öruggt og einfalt
að telja fram

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

Umpottun

Nú er tími til að skipta um mold
á pottaplöntunum

449kr

499kr

699

Blómaáburður

760

Blaðgljái 200ml

síðustu dagar

Túlipanasýning

299kr

í Skútuvogi

299kr

449

590

10 ltr. mold

komdu og skoðaðu

Blaðklútar

verðlaunatúlípanann

ís

10`g
Í Skútuvogi

ÓDÝRT

Ath. ekki til í öllum verslunum

Þrekhjól
3899530

ódýrt

13.990

30%
afsláttur
af öllum
ljósum

25stk
TAKMARKAÐ MAGN

Lekur

Kynningarverð

4.995
Frábært
verð

þakið?

Samþykkt af
norska og íslenska
astma- og
ofnæmisfélaginu

2.495

Þrekhjól/spinning

3 ltr.

7122103-5

7171125

1.899

3

199

Frábært
verð
Kastari

Málningarrúlla
27 sm, polyester

5880079

7010049
til inn

eignar

10 %

til

0%

na r 1 0 % til inn

ei g

na

inne

ig na r 10 % t

il i n

ne
10

r1

%

INNE RS
Í MA

na

til

ÐU
NOTIA
A
GNIN

0% til inneig

r

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

0%

ar 1

FEBRÚAR, MUNDU ÞÁ EFTIR
AÐ NOTA HANA Í MARS

r1

ign

EF ÞÚ FÉKKST INNEIGN Í

na

ne

VIÐ BORGUM ÞÉR!

ig

500W, á standi.

in

Tilboðin gilda laugardag og sunnudag

ódýrt

e ig

19.19.5499 0

Til vatnsþéttingar á þökum,
má nota í bleytu, 1 ltr

inn

3899524

Waterproof
Veggmálning
gljástig 10

til

YK B-15, tímaklukka,
vegalengdar-, hraða-, og
kalóríumælir

Einnig til koníaks og
kampavínsglös
á sama verði.

Aðeins í
Skútuvogi

9900m
1.4
1.9

2

m2

3.999

ódýrt
Plastparket hnota

Skíðafatnaður barna

3ja stafa hnotulíki, borðastærð
1292x192x7 mm.

Skíðabuxur, st. 98-129
Skíðaúlpa st. 98-140

146950

5862776-781/5869700-711

60stk
TAKMARKAÐ MAGN

1.999
ódýrt

Kokteilglös
4 stk í pakka.
2000400

LÍTTU Á VERÐIÐ

Húsasmiðjan í heimabyggð
N

193.29.8405 0

T
T
Ý

Frábært
verð

Handklæðaofn
Round hvítur, 1200x500 mm, 632W.
9200055

Núna er tíminn til
að klippa

BÍLSKÚRSHURÐAROPNARI
FYLGIR ÖLLUM HÖRMANN
BÍLSKÚRSHURÐUM Í MARS.
GILDIR MEÐ ÖLLUM KEYPTUM HÖRMANN
BÍLSKÚRSHURÐUM Í MARS.

7.999

Stíhrein og vönduð hönnun

PALLAEFNI
FYRIR VORIÐ
FÁÐU TILBOÐ Í PALLINN.

Timburráðgjöf
Grafarholti og
Skútuvogi.

Hekkklippur rafmagns
Ikra, 550W - 60 sm blað,
18 mm klippigeta.
5083540

4.999
Hjólbörur
Ravendo, 85 ltr.
5080041

Gúllassúpa
190 kr.
í Skútuvogi
11:30-14:00

PÖNNUKAKA
MEÐ RJÓMA
& KAFFI
190 kr.
í Skútuvogi
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Fegruðu sannleikann í svörum
Jóhanna Sigurðardóttir segir ástand efnahagsmála hafa verið fegrað í svörum við fyrirspurnum hennar á þingi. Hún sagði Kolbeini Óttarssyni Proppé að hún telji flokkana vilja að stjórnin sitji áfram fái hún til þess umboð. Halda eigi Sjálfstæðisflokknum
sem hafi græðgisvætt samfélagið í stjórnarandstöðu. Hagræða þurfi í ríkisfjármálum, endurskoða skattkerfið og stöðva skattsvik.
Hver er ábyrgð þín í því hruni sem íslenskt
samfélag varð fyrir?
Það er alveg ljóst að ábyrgðin á bankahruninu liggur fyrst og fremst hjá forsvarsmönnum fjármálastofnana og stærstu útrásárfyrirtækja sem fóru allt of geyst. Í mínum huga
er líka ljóst að eftirlitsstofnanir stjórnvalda
brugðust einnig og þær hefðu átt að grípa inn
í fyrr. Það voru mjög margir, meðal annars
ég, sem treystu mjög á að eftirlitsstofnanir
legðu rétt mat á málin.
Ég lagði ítrekað fram fyrirspurnir á
Alþingi, líklega einar tuttugu á árunum 2005
til 2007, um bankakerfið. Ég spurði hvort
stefnt gæti í hrun bankakerfisins vegna
stærðar þess, hvort endurskoða þyrfti innistæðutryggingar, um hættuna vegna krosseignatengsla, kaup bankanna í óskyldum
fyrirtækjum og óeðlilegar lánveitingar til
stjórnenda bankanna, svo dæmi séu tekin.
Svörin voru öll á einn veg: Fyrrverandi viðskiptaráðherra Framsóknarflokksins vísaði í
eftirlitsstofnanir, FME og Seðlabankann, um
að allt væri í besta lagi.
Auðvitað bera margir ábyrgð, líka þeir
sem stóðu vaktina. En forsendan margra var
eflaust sú að treysta eftirlitsstofnununum, að
þær legðu rétt mat á málin.
Samfylkingin tók á málunum með ákveðnum hætti. Það sem helst er hægt að ásaka
hana fyrir er að hún hefði átt að grípa fyrr
inn í, hefði átt að setja Sjálfstæðisflokknum
stólinn fyrir dyrnar miklu fyrr. Þegar við
gerðum það var farið í nauðsynlega endurskipulagningu. Ný ríkisstjórn var mynduð og
Samfylkingin hefur því verið forgönguaðili
þeirra breytinga sem gerðar hafa verið í endurreisnarstarfinu.“

mikilvægt að hlúa að atvinnugreinum þar
sem við nýtum sem best menntun og þekkingu; ég nefni hátækniiðnað og sérfræðistörf.
Þá vil ég nefna endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna viðhaldsframkvæmda úr 60
í 100 prósent tímabundið. Þetta mun auka
atvinnu verulega, ekki síst hjá verktökum
og iðnaðarmönnum. Þá hefur sá möguleiki
að gera ráð fyrir hlutastörfum samhliða
atvinnuleysisbótum verið nýttur mikið. Tuttugu prósent þeirra sem eru skráðir atvinnulausir eru í hlutastarfi.
Það mikilvægasta er þó að endurskipuleggja bankakerfið sem er langt komið, vinna
skipulega að áætlun um að afnema gjaldeyrishöftin og ná niður stýrivöxtum hratt og
markvisst, en það ferli er nú hafið. Þetta er
undirstaða endurreisnar efnahagslífsins.

En það var eftir hrun?
Já, það var eftir hrun. En við vildum grípa
miklu fyrr inn í og það er hægt að gagnrýna
okkur fyrir að vera allt of þolinmóð við Sjálfstæðisflokkinn eftir hrunið. Við vildum strax
fara í ýmsar breytingar. Samfylkingin hefur
axlað ábyrgð, meðal annars með stjórnarslitum við Sjálfstæðisflokkinn, og verið burðarásinn í því endurreisnarstarfi sem unnið
hefur verið.
En bera þingmenn og ráðherrar ekki allir
ábyrgð?
Jú, það bera allir ábyrgð, stjórnarþingmenn
og stjórnarandstaða og þeir sem voru í ríkisstjórn. Auðvitað bera þeir mikla ábyrgð
sem voru í þeim ráðuneytum sem fóru með
efnahagsmálin; forsætis-, fjármála- og viðskiptaráðuneyti. Björgvin G. Sigurðsson axlaði pólitíska ábyrgð og sagði af sér ráðherradómi og hafði forgöngu um að stjórn FME
vék frá. Þetta er mikilvægt fordæmi og hann
er maður meiri eftir þetta. Við höfum síðan
haft forgang um ýmsa hluti sem nauðsynlegir voru til að koma hlutunum á réttan kjöl,
til dæmis endurskipulagningu Seðlabankans,
Fjármálaeftirlitsins og fjármálakerfisins.
En andvaraleysið var vissulega of mikið,
en ég vísa bæði til þeirra fyrirspurna sem
ég setti fram og þess hvernig eftirlitsstofnanir leiddu stjórnvöld ekki á réttar brautir
með afstöðu sinni. Ég tel að ef sannleikurinn hefði komið í ljós í þessum fyrirspurnum
hefðu menn getað gripið fyrr inn í.
Ertu þá að segja að sannleikanum hafi verið
hagrætt?
Það er ljóst að byrjunin á hruninu liggur
nokkuð langt aftur í tímann og í þessum fyrirspurnum, frá árunum 2005-2007, er verið að
spyrja um hluti sem síðar kom í ljós að voru
ekki í lagi. Ég minni líka á skýrslu Seðlabankans um fjármálastöðugleika frá því í
maí 2008, þar sem niðurstaðan var sú að fjármálakerfið væri í meginatriðum traust.
Auðvitað rýnir maður í svona skýrslur
til að meta málin og þar segir að íslenska
bankakerfið uppfylli kröfur sem gerðar voru
til þess og stæðist álagspróf FME og Seðlabankans. Þetta kom fram í þessari skýrslu
þannig að ábyrgð þeirra er náttúrulega töluvert mikil.
Þannig að menn hafi fegrað sannleikann í
þessum skýrslum og svörum við fyrirspurnum þínum?
Já, ég held að það sé alveg ljóst.
Hvað olli þessu hiki á að tilkynna formannsframboð?
Mín svör voru afdráttarlaus þegar niðurstaða Ingibjargar Sólrúnar lá fyrir. Ég sagði
strax að þetta væri verkefni sem ég mundi
ekki taka að mér og ég ætlaði mér aldrei að
gera það.
Ég gaf kost á mér sem forsætisráðherra
og forsætisráðherraefni að því tilskyldu að

FORSÆTISRÁÐHERRA Jóhanna telur farsælast að stjórnin fái umboð til að halda áfram verkum sínum eftir
næstu kosningar. Á málverkinu er amma hennar og verkalýðshetjan Jóhanna Egilsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

annar yrði formaður. Eftir mikla hvatningu
og mikinn stuðning í prófkjöri endurmat ég
mína afstöðu. Ég þurfti nokkra umhugsun því
þetta var alls ekki sjálfgefið. Þetta er spennandi og ögrandi verkefni og nú þegar ákvörðun hefur verið tekin geng ég til verksins staðráðin í að bregðast ekki trausti fólksins og
leiða endurreisnarstarfið sem nú er hafið.
Mér fannst ég ekki geta vikið mér undan
verkefninu. Nú verða allir að leggjast á
árarnar og mér fannst ég ekki geta neitað því
á sama tíma og ég krafðist þess af öðrum,
atvinnulífinu, launafólki og þjóðinni allri, að
leggja sitt af mörkum.

sé nauðsynlegt eftir 18 ára stjórnarsetu Sjálfstæðisflokksins að hann vermi áfram stjórnarandstöðubekkina. Stjórnarseta flokksins
lagði grunn að mörgum þeim hremmingum
sem íslenskt samfélag gengur nú í gegnum.

Þú sagðir á Alþingi eftir bankahrunið að
frjálshyggjan hefði beðið skipbrot og hefja
þyrfti félagsleg gildi til virðingar á ný. Þarf
uppstokkun okkar gilda?
Já. Þau stjórnmál sem hafa verið hér við lýði
síðastliðinn einn eða tvo áratugi, sérstaklega
síðustu tíu ár, hafa verið með þeim hætti að
græðgis- og einkavinavæðingin hafa haft hér
öll tök. Við sjáum hve dýrkeypt það hefur
verið þjóðinni. Hver hefur verið sjálfum sér
næstur, en nú þurfum við samstöðu um önnur
gildi í samfélaginu.
Það þarf að byggja á jafnræði, samfélagslegri ábyrgð, bættu siðferði og kannski
ekki síst hófsemd. Ég tel að það séu fyrst og
fremst gildi jafnaðarstefnunnar sem munu
leiða okkur upp úr þessum öldudal og það sé
lykilatriði að jafnaðarmenn verði leiðandi í
ríkisstjórn.

En standa Evrópumálin ekki í vegi fyrir slíku
samstarfi?
Vinstri græn þekkja þá áherslu sem Samfylkingin leggur á Evrópumálin. Ég held að
aðild að Evrópusambandinu og myntbandalaginu sé sú framtíðarsýn sem þjóðin þarf
á að halda.
Við munum auðvitað setjast yfir þetta og
sjá hvort og hvernig við náum saman í því.
En þetta eru okkar áherslur og eiga ekki að
koma Vinstri grænum á óvart.

Ertu þá ekki að boða félagshyggjustjórn?
Jú, ég held að það væri mjög farsælt. Skoðanakannanir sýna að núverandi stjórnarflokkar eru með meirihluta, þó margt get
gerst á þeim mánuði sem er til kosninga.
Ég held að það væri farsælast ef núverandi
stjórnarflokkar fengju óskorað umboð til að
halda verkefnunum áfram.
Mun stjórnin sitja áfram fái hún meirihluta?
Já, ég held að innan flokkanna sé meirihlutavilji fyrir því. Fái stjórnin ótvíræðan meirihluta liggur það beinast við. Ég held að það

Verður þessu lýst yfir?
Það á eftir að ræða það í flokknum.
En hafið þið Steingrímur rætt þetta?
Nei, við höfum ekki gert það. Ekki nema
óbeint þannig að samstarfið gangi vel. Ég
held að menn geti alveg séð það fyrir sér
áfram.

Tala atvinnulausra nálgast nú 20 þúsund.
Hvernig á að koma þeim til hjálpar, sem og
skuldsettum heimilum?
Við höfum þegar kynnt mjög fjölbreytt
úrræði er varðar heimilin. Það er fleira á
döfinni frá þinginu í þeim efnum sem ég bind
vonir við; greiðsluaðlögunin, greiðsluaðlögun
fasteignalána, séreignasparnaðurinn, hækkun vaxtabóta, frestun á nauðungarsölum og
svo framvegis.
Við höfum einnig gert ýmislegt fyrir
atvinnulífið og kynnt áætlun um að skapa
6.000 störf. Atvinnuleysið er allt of mikið
núna og það gæti orðið níu til tíu prósent á
þessu ári og næsta, en síðan mun það lækka
verulega.
Af þessum 6.000 störfum eru um 2.000 í
orkufrekum iðnaði. Þar er ekki aðeins stóriðnaður sem skiptir máli, heldur mannaflsfrekar framkvæmdir og til þeirra lítum við
þegar við nefnum þessi 6.000 ársverk. Þá er

Gríðarlega mikill fjárlagahalli blasir við
næstu ár. Hvernig á að vinna á honum?
Hallinn sem þarf að taka á er gífurlegur og
við sjáum ekki fyrir okkur hallalaus fjárlög
fyrr en 2012 til 2013. Það þarf að sýna verulegt aðhald í ríkisrekstrinum og það er þegar
hafið. Sambland af aðhaldi í rekstri og breytingum á skatttekjum. Við verðum að brúa
bilið og það er óhjákvæmilegt að allir muni
finna fyrir samdrættinum.
Eitt af því sem mér finnst ekki hafa verið
gert nægilega mikið af – og ég tel mig geta
unnið farsællega að með Vinstri grænum –
er að forgangsraða í ríkisrekstrinum. Það er
alltaf byrjað á því að taka á velferðarkerfinu, eins og það sé ekkert annað sem megi
taka á.
Eitt vil ég einnig nefna og það er undandráttur í skattkerfinu. Um nokkra hríð hefur
legið fyrir skýrsla sem ég bað um um hversu
mikill hann er og þar er verið að ræða um
tugi milljarða. Það hefur aldrei verið farið
út í almennilega aðgerðir til að loka fyrir
skattasmugur, samt hafa legið fyrir tillögur í
fjármálaráðuneytinu í upp undir áratug. Það
er fyrst núna sem menn eru að taka á þessu
með markvissum hætti, eins og því að komast inn í skattaskjól. Þarna eru miklir peningar og ef við náum í þá þarf minna að skera
niður eða breyta skattkerfinu.
Það er alveg ljóst að í samstarfinu sem
við erum núna með Vinstri grænum, verður
reynt að verja velferðarkerfið í þeim niðurskurði sem fram undan er. Þeir sem verst hafa
það, þeir sem helst þarf að hjálpa, munu finna
sem minnst fyrir því. Þar mun fólk sjá breyttar áherslur frá því sem var þegar Framsókn
og Sjálfstæðisflokkur stjórnuðu. Þá var ekki
verið að hlífa velferðarkerfinu þó afgangur
af ríkisfjármálum væri gríðarlegur. Þá var
skattkerfið notað til að hækkar byrðina á fólki
með lágar og meðaltekjur á meðan þeim var
hlíft og þeir fengu skattalækkanir sem mest
höfðu fyrir.
Ég tel að við ættum að skoða breytingar á
stjórnkerfinu og sameiningu ráðuneyta, svo
sem efnahagsráðuneyta og atvinnuráðuneyta.
Það myndi gera kerfið mun skilvirkara og það
vantar líka meiri stjórnfestu í stjórnsýsluna.
Þú nefnir breytingar á skattkerfinu. Þarf að
hækka skatta og kemur til greina að koma á
þrepaskiptum skatti?
Ég er ekki að boða aukna skattheimtu. Það
eina sem ég er að segja er að ekkert er undanskilið þegar verið er að skoða hvað hægt er
að gera. Það þarf að draga verulega saman í
ríkisrekstri og það eru einkum tvær leiðir til
þess; að skera niður og veita aðhald í ríkisrekstri og svo að auka með einhverjum hætti
skatttekjurnar. Það þarf að gera þannig að
þeim sem minnst hafa fyrir og meðaltekjurnar verði hlíft sem mest.
Síðan þarf að ráðast í stjórnkerfisbreytingar sem ég hef verið að ræða um. Þær taka
lengri tíma, en allt þarf að vera undir á næstunni.
Ég vil ekki segja af eða á með þrepaskipt
skattkerfi fyrr en við höfum skoðað það. En
það fylgja því ýmsir kostir.
Hvað viltu segja um gagnrýni á Samfylkinguna um að sinna ekki kalli um endurnýjun?
Ég held að ekki sé hægt að segja annað en að
hjá okkur sé eðlileg endurnýjun. Fyrir síðustu
kosningar varð mikil endurnýjun og hún er
töluvert mikil núna. Síðan þarf að hafa reynsluna í bland líka og ég tel að hún sé til staðar
hjá okkur.
Mun Samfylkingin bjóða upp á persónukjör
við kosningarnar?
Það mál er í höndum þingsins og þar eru einhverjar hugmyndir um breytingar sem ég hef
heyrt. Ég vil ekki tjá mig um þetta fyrr en
þær liggja fyrir.
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SUMIR NOTAÐIR BÍLAR ERU
EINFALDLEGA Á BETRA VERÐI EN AÐRIR
Veldu aðeins Úrvalsbíl eða Gæðabíl og við ábyrgjumst betri
notaðan bíl, hvorn kostinn sem þú velur. Þú mátt treysta því.
ÚRVALSBÍLL

KÓPAVOGI

Toyota Yaris Sol
1300 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 17.000 km
Verð: 1.890.000 kr. Skr.nr. KL-235

ÚRVALSBÍLL

KLETTHÁLSI

Toyota Yaris Terra
1000 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 05.07 Ekinn: 47.000 km
Verð: 1.880.000 kr. Skr.nr. YI-015

ÚRVALSBÍLL

KÓPAVOGI

Toyota Avenis EXE
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 09.08 Ekinn: 1.500 km
Verð: 4.550.000 kr. Skr.nr. NE-B69

ÚRVALSBÍLL

KÓPAVOGI

Toyota Corolla H/B Terra
1400 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 01.06 Ekinn: 42.000 km
Verð: 1.790.000 kr. Skr.nr. YH-618

Betra verð 1.550.000 kr.
ÚRVALSBÍLL

KLETTHÁLSI

Toyota Corolla S/D Terra
1400 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 56.000 km
Verð: 2.290.000 kr. Skr.nr. DR-634

ÚRVALSBÍLL

KÓPAVOGI

Toyota Land Cruiser 120 GX
3000 Dísel 6 gíra.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 63.000 km
Verð: 5.990.000 kr. Skr.nr. LL-762

ÚRVALSBÍLL

KÓPAVOGI

Toyota Hilux D/C
3000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 05.07 Ekinn: 29.000 km
Verð: 4.720.000 kr. Skr.nr. PK-971

GÆÐABÍLL

KÓPAVOGI

Toyota Land Cruiser 100 VX
4200 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 95.000 km
Verð: 8.450.000 kr. Skr.nr. SJ-038

Betra verð 1.850.000 kr.
ÚRVALSBÍLL

KLETTHÁLSI

Toyota Verso Luna
1800 Bensín sjálfsk. 7 manna.
Á götuna: 04.05 Ekinn: 62.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. LU-314

KLETTHÁLSI

KÓPAVOGI

Lexus GS 300 EXE
3000 Bensín sjálfsk. Sóllúga.
Á götuna: 02.08 Ekinn: 15.000 km
Verð: 7.950.000 kr. Skr.nr. VU-N39

ÚRVALSBÍLL

KLETTHÁLSI

ÚRVALSBÍLL

KÓPAVOGI

Honda CRV EXE
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 07.07 Ekinn: 20.000 km
Verð: 4.170.000 kr. Skr.nr. YM-E58

GÆÐABÍLL

KÓPAVOGI

ÚRVALSBÍLL

KLETTHÁLSI

Suzuki Swift H/B
1500 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 03.07 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.950.000 kr. Skr.nr. BX-841

ÚRVALSBÍLL

KLETTHÁLSI
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Skoda Octavia
2000 Bensín sjálfsk. Sóllúga.
Á götuna: 07.05 Ekinn: 74.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. YA-108

Toyota Land Cruiser 120 VX
4000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 47.000 km
Verð: 5.950.000 kr. Skr.nr. DL-201

Hvað er Úrvalsbíll?

Hvað er Gæðabíll?

Er í verksmiðjuábyrgð.
12 mánaða viðbótarábyrgð.

Er ekki í verksmiðjuábyrgð.
3 mánaða viðbótarábyrgð.

Toyota Land Cruiser 120 VX
3000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 10.05 Ekinn: 95.000 km
Verð: 5.950.000 kr. Skr.nr. OS-227

Toyota Hiace 4WD
2500 Dísel 5 gíra. 9 manna.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 82.000 km
Verð: 3.750.000 kr. Skr.nr. SM-813

Opið: BNB Kletthálsi og Toyota Kópavogi laugardag kl. 12–16

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annaðhvort í flokknum Úrvalsbílar eða
Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.
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NÝTT ÚTIBÚ
Toyota Kópavogi
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Sími: 570-5070
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Sími: 570-5220
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Býr sig undir átök um Evrópu
Bjarni Benediktsson þykir sigurstranglegur í formannskjöri Sjálfstæðisflokksins á landsfundi flokksins í næstu viku. Í samtali
við Bergstein Sigurðsson segir Bjarni að fyrrverandi ríkisstjórn hafi vanmetið þörfina á pólitísku uppgjöri eftir efnahagshrunið.
Hann hyggst beita sér fyrir afnámi verðtryggingar en telur evruna með aðild að ESB sterkasta valkostinn í gjaldmiðilsmálum.

Þ

ú hefur sagt að Sjálfstæðisflokkurinn hafi
gert mistök í aðdraganda
bankahrunsins og verði
að axla ábyrgð á því.
Hvaða mistök voru það
og hvernig axlar hann ábyrgð?
„Ég tel að í grunninn hafi verið gerð
tvenns konar mistök. Í fyrsta lagi
höfum við á síðastliðnum fimm árum
tekið ákvarðanir sem samanlagt urðu
of þensluhvetjandi. Það sem veldur eru
virkjanaframkvæmdir, aukið aðgengi
að lánsfé, einkavæðing á bankakerfinu,
skattalækkanir, launahækkanir hjá hinu
opinbera og fjölgun opinberra starfa.
Allt fór þetta í gegnum þröngar leiðslur hagkerfisins á sama tíma þar til þær
sprungu. Afleiðingin var sú að Seðlabankinn greip til vaxtahækkana, of seint
að mínu mati, og það bjó til vítahring.
Krónan varð allt of sterk, sem leiddi til
aukinnar einkaneyslu og svo framvegis.
Þetta voru mistök númer eitt. Að valda
of mikilli þenslu og kalla yfir okkur allt
of sterka krónu í kjölfarið.
Seinni mistökin tengjast einkavæðingarferlinu og regluverkinu sem
fylgdi. Lögð var á það áhersla á sínum
tíma að hámarka virði félaganna fyrir
ríkið. Þess vegna var lagt upp með að
fá sterka kjölfestufjárfesta. Ég held
að það sé komið á daginn að það hefði
verið skynsamlegra að vera með strangari reglur um eignarhald, til dæmis að
enginn færi með meira en tuttugu prósenta eignarhald í fyrirtæki, og setja
stóru eigendunum þrengri skorður um
athafnafrelsi á íslenskum viðskiptamarkaði. Ég tel líka að heimildir eigendanna til viðskipta við eigin banka hafa
verið alltof rúmar. Þá er augljóst að við
hefðum átt að veita meiri pólitískan og
fjárhagslegan stuðning við eftirlitsaðila á fjármálamarkaði. Fjármálaeftirlitið óx áreiðanlega ekki í neinu samræmi
við stærð bankakerfisins. Það þarf líka
að auka gagnsæi í ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins, til dæmis með því að
gera niðurstöður þess opinberar.
Þetta er að mínu mati þeir tveir meginþættir: annars vegar þenslan og hins
vegar regluverkið í tengslum við einkavæðingu bankakerfisins og eftirlit með
starfsemi þess. Það er hins vegar rétt
að hafa í huga að við byggjum í grunninn á alþjóðlegu regluverki og það hefur
reynst ótraust fyrir aðra líka. Þetta er
ekki í alla staði séríslenskt vandamál.“

En hvernig ætti Sjálfstæðisflokkurinn
þá að axla sína pólitísku ábyrgð?
„Í pólitík axla menn ábyrgð með því
að gefa frá sér völd. Með því að ganga
úr ríkisstjórn og leggja til þjóðstjórn
gekkst flokkurinn við því að forsendur fyrir því að hann stjórnaði landinu í
samstarfi við Samfylkinguna voru ekki
lengur til staðar. Mér finnst langbest að
axla ábyrgð í pólitík með því að ræða
mistökin og fallast á að þau hafi átt sér
stað. Það er langhreinlegasta leiðin. Það
sem er ekki síður mikilvægt er að gera
grein fyrir hvernig er hægt að læra af
mistökunum og tefla fram hugmyndum sem varða framtíðina. Það er okkar
verkefni.“
Ríkisstjórnin fyrrverandi var gagnrýnd
fyrir aðgerðaleysi í kjölfar efnahagshrunsins. Áfellist þú forystu flokksins
fyrir skort á röggsemi?
„Þegar svona hamfarir verða í efnahagslífinu, eins og urðu hér á haustdögum, geta menn í viðleitni sinni til að
bregðast rétt við stundum tekið rangar
ákvarðanir. En við þær aðstæður er oft
betra að taka ákvarðanir en ekki, koma
hlutunum á hreyfingu og reyna að vinna
sig út úr þeim. Ég held að það sé engin
ástæða til að áfellast ríkisstjórnina
fyrrverandi fyrir sínar aðgerðir. Miklu
frekar að hún hafi brugðist í að miðla
upplýsingum og gera grein fyrir sínum
verkum.
Eftir á að hyggja held ég að það hafi
verið pólitískt vanmat á einhvers konar
uppgjöri strax. Það hefði verið til þess
fallið að auka tiltrú fólks á stjórnvöldum að gera breytingar á ríkisstjórninni strax eftir hrun. Ég viðurkenni að
ég hafði ekki sterka sannfæringu fyrir
þessu þegar atburðirnir voru að gerast
en þegar maður lítur til baka hefði þetta
verið skynsamur leikur. Þetta er eitt af
því sem maður tekur með sér í sinn pólitíska reynslubanka.“

Finnst þér nóg hafa verið gert til að
rannsaka bankahrunið og draga þá til
ábyrgðar sem hana bera?
„Ég vil ítarlega rannsókn á atburðarásinni og að þeir sem unnið hafa eitthvað til saka verði dregnir til ábyrgðar.
Þingið setti á laggirnar sérstaka rannsóknarnefnd sem hefur víðtækari heimildir en nokkur sambærileg nefnd hefur
fengið til að rannsaka hrunið í heild
sinni. Búast má við niðurstöðu úr þeirri
rannsókn í haust. Í öðru lagi komum við
á fót embætti sérstaks saksóknara og í
þriðja lagi er Fjármálaeftirlitið með
sínar reglubundnu skyldur.
Ég er þeirrar skoðunar að við eigum
að gera allt sem í okkar valdi stendur til
að rannsaka hrunið, aðdraganda þess og
möguleg lagabrot. Og tryggja verður að
vandað verði til verka, þannig að komist verði að ígrundaðri niðurstöðu. Ég
tel allar líkur á að þær ráðstafanir sem
þegar hafa verið gerðar nægi til þess.“
Hvernig meturðu líkur Sjálfstæðisflokksins í komandi kosningum, hvað
væri ásættanleg niðurstaða fyrir hann?
„Það er ljóst að flokkurinn hefur tapað
fylgi. Það er ekki óeðlilegt í ljósi undangenginna atburða. Við munum leggja
upp í þessa baráttu með skýra framtíðarsýn en erum um leið tilbúnir að ræða
okkar verk opinskátt. Þegar ég lít um
öxl yfir þetta átján ára tímabil finnst
mér afar margt standa upp úr, sem
við getum verið stolt af við uppbyggingu þessa samfélags; innviðir þess
eru traustir, atvinnuvegirnir öflugir,
mennta- og heilbrigðiskerfið framúrskarandi. Þess vegna höfum við trausta
viðspyrnu til að fást við vandann í dag.
Við viljum benda á það sem vel hefur
verið gert og líka ræða það sem afvega
hefur farið og gera grein fyrir því hvaða
lærdóm við getum dregið af því. En
fyrst og fremst vil ég að kosningarnar í
vor snúist um framtíðina.
Við munum sækja fram í þessum
kosningum í þeim tilgangi að komast í
ríkisstjórn til þess að taka mikilvægar
ákvarðanir fyrir framtíð þessa lands,
sumar þeirra verða erfiðar og jafnvel
óvinsælar, en nú þarf að ganga hreint
til verks. Til þess erum við í stjórnmálum.“
Getur Sjálfstæðisflokkurinn unnið
aftur með Samfylkingunni eftir það
sem á undan er gengið?
„Mér finnst ekki skynsamlegt að gera
upp á milli valkosta á þessum tímapunkti. Það er auðvitað augljóst að það
stjórnarsamstarf sprakk með hvelli.
Sjálfstæðisflokkurinn er að endurnýja
sig, bæði forystu og framboðslista, og
stefnumálin verða mótuð á fjölmennum landsfundi í næstu viku. Við munum
tefla fram skýrri og kraftmikilli stefnu
fyrir kosningar í vor, sem verður lögð í
dóm kjósenda.“
Hver eru brýnustu verkefnin að þínu
mati? Er eitthvað sem þér finnst borðleggjandi að þurfi að skera niður?
„Brýnustu forgangsmálin eru endurreisn bankakerfisins, að koma súrefni
til atvinnulífsins og koma með markvissari aðgerðir til að mæta vanda heimilanna. Gerð fjárlaga fyrir árið 2010 er
stórmál – hvernig ætlum við að loka því
150 milljarða króna gati sem við leggjum upp með á þessu ári. En það er líka
hægt að horfa á það sem tækifæri til að
stokka upp og gera breytingar; nálgast
ríkisreksturinn með nýju hugarfari.
Við erum með ýmsar tilfærslur í kerfinu sem við verðum að sætta okkur við
að við höfum ekki lengur efni á. Þar má
til dæmis nefna barnabætur. Í dag fá
allir foreldrar barnabætur óháð tekjum, í stað þess að þeir njóti greiðslnanna sem mest þurfa á þeim að halda.
Við verðum að takast á við önnur brýn
viðfangsefni, en aðeins í þessum málaflokki getum við sparað mörg hundruð
milljónir.
Þá má hagræða í ríkisrekstrinum. Ég
tel augljóst að stokka upp ráðuneytin og
mér væri ekki á móti skapi að þeim yrði
fækkað. Í niðurskurðinum eigum við að
forgangsraða í þágu þeirra sem þarfnast þess mest. Öll viðleitni okkar til að
spara í ríkisrekstrinum á að miðast við
það. Ákvarðanirnar sem bíða okkar eru
stórar og eiga að vera til umræðu í kosningabaráttunni fram undan.
Þá tel ég að við eigum að stefna að

BJARNI BENEDIKTSSON „Ég er þeirrar skoðunar að við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að rannsaka
hrunið, aðdraganda þess og möguleg lagabrot, segir Bjarni. „Ég tel allar líkur á að þær ráðstafanir sem þegar hafa verið
gerðar nægi til þess.“
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

afnámi verðtryggingarinnar. Þetta er heilmikið
úrlausnarefni en við eigum að gera þessa skuldbindingu og leita leiða, því þær er hægt að finna.
Það þarf að vinna þessa vinnu í samráði og samstarfi við helstu hagsmunaaðila og ríkið þarf að
koma að málum með afgerandi hætti. Þetta er ekki
mjög aðkallandi í augnablikinu því verðbólgan er
að hverfa, þannig að við höfum svigrúm. En við
megum engan tíma missa til að þess að tryggja að
til lengri tíma myndist hér húsnæðislánamarkaður með óverðtryggðum lánum eins og í löndunum
í kringum okkur. Það á ekki að nálgast þetta sem
áhlaupsverkefni, það þarf að ígrunda allar mögulegar afleiðingar, til dæmis áhrif á lífeyrissjóðakerfið, en ég er mjög ákveðinn í því að við eigum
að leggja upp í þessa vegferð. Um leið og við skuldbindum okkur í þá vinnu, þá finnast leiðirnar.“

Hvað um peningamálin?
„Þar erum við komin að grundvallarviðfangsefninu, sem er að auka stöðugleikann. Ég er mjög efins
um að það sé hægt með krónunni til lengri tíma. Til
skemmri tíma eykur veik króna samkeppnishæfni
landsins og gefur okkur þann sveigjanleika sem er
nauðsynlegur. En ef við ætlum að búa við frjálsa
fjármagnsflutninga, er hætt við að það geti verið
sveifluvaldandi að byggja á íslensku krónunni. Ég
hef verið þeirrar skoðunar að hagsmunum okkar
sé betur borgið utan ESB vegna þess að ég er efasemdarmaður um að það geti tekist ásættanlegir
samningar við ESB á sviði sjávarútvegsmála.
Rætt hefur verið um einhliða upptöku annarrar
myntar, en ég tel að í gjaldmiðilsmálum sé enginn
valkostur við krónuna jafn sterkur og evran með
ESB-aðild. Ég vil að við göngum hreint til verks
í þessum málum og gerum upp á milli valkosta á
næstu árum, en séum ekki að leika marga biðleiki.
Ég er talsmaður þess að við tökum afstöðu til Evrópusambandsaðildar. Ég vil að að þjóðin öll komi
að því að taka afstöðu til þess hvort sá efnahagslegi
stöðugleiki sem fengist með evru, sé eftirsóknarverður kostur með tilliti til þeirra fórna sem færa
þarf.
Meginatriðið er að Sjálfstæðisflokkurinn er lýðræðissinnaður flokkur og við eigum að virkja lýðræðið til að fá niðurstöðu í þetta mál.“
Býstu við miklum ágreiningi um þetta mál innan
Sjálfstæðisflokksins?
„Þetta er slíkt grundvallarmál að mér finnst ekki
ólíklegt að það verði tekist á um það. Það eru skiptar skoðanir á þessu máli innan flokksins. Þeir eru
til sem af prinsippástæðum vilja ekki ræða aðild að
ESB vegna þeirra afleiðinga sem það hefði á stjórn
okkar á fiskveiðiauðlindinni. Á hinum vængnum
eru þeir sem telja að innganga í myntbandalag
Evrópu sé svo mikilvæg að það megi færa fórnir á sviði sjávarútvegsmála. En það er enginn sem

gerir lítið úr þeim fórnum sem þarf að færa. Menn
greinir á um hversu miklar þær verða og úr því
verður aldrei skorið nema gengið verði til aðildarviðræðna.“

Þú hefur tekið vel í hugmyndir formanns Framsóknarflokksins um niðurfellingu 20 prósentaskulda. Telurðu það raunhæfa leið?
„Ég hef sagt að við eigum ekki að útiloka neinar
hugmyndir fyrirfram, staðan sé svo alvarleg að róttækar aðgerðir þarf til að koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot og upplausn. Ég er sannfærður um að það
eigi eftir að þurfa að fella niður skuldir, hvernig úr
því spilast er hins vegar annað mál.“
Þú hættir sem stjórnarformaður BNT í desember.
Hvernig er með skuldastöðu þess, hafa bankarnir
þurft að afskrifa eitthvað af skuldunum eða er
fyrirsjáanlegt að þeir þurfi að gera það?
„Nei, bankarnir hafa ekki afskrifað neinar af skuldum þess félags og við vorum ekki í neinum slíkum
viðræðum við bankana þegar ég lét af störfum.
Eiginfjárstaða BNT var sterk í upphafi árs 2008.
Þau félög sem eru í eignaraðild BNT eru misjafnlega stödd; N1 hefur gengið vel en þessi félög eru
ekki óháð þeim efnahagslegu þrengingum sem
dunið hafa á þjóðinni. Ég skal ekki segja hvernig úr
spilast með einstaka fjárfestingar eða dótturfélög.
Við lögðum af stað í þetta verkefni með sterka
eiginfjárstöðu, reksturinn sem slíkur hefur gengið vel, en auðvitað hefur efnahagurinn liðið fyrir
gríðarlegan fjármagnskostnað og gengisfall. Það
voru ekki nein tilefni til að ræða afskriftir þegar
ég hætti í stjórninni. Núna er krónan að styrkjast
þannig að staðan hefur batnað síðan ég hætti.“
Ef til þess kæmi að ríkisbankarnir þyrftu að
afskrifa skuldir BNT, hefði það að þínu mati einhver áhrif á stöðu þína í stjórnmálum?
„Það liggur ekkert fyrir um að skuldir verði
afskrifaðar, en jafnvel þótt svo verði í framtíðinni tel ég að það muni ekki að hafa áhrif á mína
stöðu. Ég er ekki hluthafi í þessum félögum. Hér
verður að gæta að því hvers konar hamfarir eru
að dynja yfir – gengishrun, verðbólgugos, langvarandi hátt vaxtastig og hrun á hlutabréfamörkuðum.
Það kemst enginn rekstur í gegnum svona ástand
án áfalla. Höfum einnig í huga að við yfirfærslu
lána til nýju bankanna er lykilatriði að mögulegar
afskriftir í framtíðinni verið ekki á kostnað þeirra.
Það á sem sagt ekki að vera neitt tap í því fyrir ríkisbankana að fella niður skuldir. Ef það gerist er
það vanhugsuð aðgerð því þá höfum við ríkisvætt
vanda gömlu bankanna. Þurfi að afskrifa skuldir
tel ég eðlilegt að gengið verði á eigið fé eigendanna.
Loks vil ég taka fram að ég tel mikilvægt að menn
hafi innsýn og reynslu af atvinnustarfsemi til að
takast á við þau verkefni sem eru fram undan.“
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MANNFALL Í STRÍÐUM
Tímabil
Afganistan
Mexíkó
Ísrael-Palestína
Suður-Ossetía
Líbanon (júlí-stríðið)

California
Arizona

San Diego

New Mexico

Tijuana
Douglas

Baja
California
Norte

El Paso
Juarez

2001-2009
~ 30.000
2006-2009
~ 9.100
2000-2009
~ 6.000
2008
~ 1.200
2006
~ 1.200
Heimild: Wikipedia

Eiturlyfjahringir

Texas

Sonora

2006
1. desember. Felipe
Calderón tekur við embætti
forseta og lýsir yfir stríði
við eiturlyfjasmyglara.
2007
17. janúar Pedro
Diaz Parada, höfuðpaur Oaxaca-eiturlyfjahringsins, handtekinn.
14. maí. Jorge Altriste,
yfirmaður í sérsveit lögreglunnar í Tijuana, myrtur.
8. desember. Gerardo García
Pimentel, blaðamaður La Opinion myrtur af eiturlyfjasmyglurum.
Árið 2006 voru níu blaðamenn
myrtir í Mexíkó.
29. desember. Mexíkósk
lögregluyfirvöld afvopna
lögregluna í bænum Playa
de Rosarito í Baja California.
Grunur lék að meirihluti
lögreglumanna væri á
mála hjá eiturlyfjasmyglurum.

Látnir

Tijuana
Sinaloa
De Juarez
Del Golfo

Coahuila

Chihuahua
Baja
California
Sur

Laredo

Nuevo
Leon

Sinaloa

Mexico

Durango
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Mexico City

Campeche

Veracruz

Quintana
Roo

Felipe Calderon
forseti Mexíkó á
í hörðu stríði við
eiturlyfjabaróna.

Guerreno
Kókaínsmygl
Um 90 prósent af kókaíni
sem selt er í Bandaríkjunum er smyglað frá Mexíkó.

Oaxaca

Chiapas

Blóðugt stríð í Mexíkó
Þjóðernishyggja, trúarátök og kynþáttahyggja eru líklega algengustu ástæður styrjalda. Yfirleitt er barist um landsyfirráð og
völd. Í Mexíkó er einmitt barist um völd. Þar halda eiturlyfjabarónar heilli þjóð í heljargreipum. Lögreglumenn eru afhausaðir
og fjölskyldumeðlimir þeirra myrtir. Trausti Hafliðason kynnti skyggndist inn í heim eiturlyfja og átaka í Mexíkó.

U

pphaf eiturlyfjastríðsins í Mexíkó má rekja til 1.
desember árið 2006.
Þá tók hinn 46 ára
gamli Felipe Calderón við forsetaembætti og hans
fyrsta verk var að lýsa yfir stríði
gegn eiturlyfjabarónunum. Því
næst hækkaði hann laun lögregluog hermanna því hann vissi vel að
þetta yrði erfitt verk og að eiturlyfjahringirnir eiga digra sjóði og
því auðvelt með að bjóða „óvininum“ betri kjör. Eitt af vandamálum mexíkóskra yfirvalda er að þau
eru oft að kljást við sína menn. Vel
þjálfaða lögreglu- og hermenn sem
hafa gerst liðhlaupar.
Í fyrstu gekk áætlun Calderón
ágætlega. Rúmum mánuði eftir að
hann settist í forsetastólinn var
fyrsti eiturlyfjabaróninn handtekinn. Sá heitir Pedro Díaz Parada
en hann stjórnaði eiturlyfjahring í
Oaxaca í Suður-Mexíkó. Eiturlyfjahring sem þó er lítill á Mexíkóska
vísu því þeir stærstu, Golfo-, Sinaloa-,Tijuana- og Juarez-eiturlyfjahringurinn eru með starfsemi sína
í norðri - við Bandarísku landamærin. Þess má geta að Parada
var dæmdur í 33 ára fangelsi árið
1985 en flúði nokkrum dögum eftir
að hann var settur inn. Tveimur
árum síðar fannst dómarinn, sem
dæmdi hann í fangelsi, með 33
byssukúlur í brjóstinu. Eina fyrir
hvert ár. Það er einmitt svona sem
eiturlyfjabarónarnir starfa.
Þrátt fyrir ágætis byrjun hjá
Calderón er hann nú með stanslaust byssusuð í eyrum. Frá desember 2006 til ársloka 2007 létust um
1.800 manns í átökum tengdum eiturlyfjastríðinu. Síðustu fimmtán
mánuði hafa hins vegar um 7.300
manns fallið. Heildartala látinna
er því kominn yfir 9.000 og í dag
tala margir um óvinnandi stríð.
AP-fréttaveitan greindi frá því í
síðustu viku að Roger Rufe, yfirmaður hjá bandaríska heimavarnarráðuneytinu, hefði tjáð bandarískri þingnefnd að Mexíkóskir
eiturlyfjahringir væru helsta ógn
Bandaríkjanna þegar kæmi að
skipulögðum glæpum. Hann sagði
að fyrir lægi áætlun um að senda
bandaríska hermenn að landamærunum. Um það hvort eða hvenær

það yrði gert svaraði hann engu.
Hitt er samt ljóst að Mexíkómegin fossar blóð og taumarnir eru
farnir að leka yfir landamærin til
Bandaríkjanna. Orð Janet Napolitano, ráðherra heimavarnarmála,
á sjónvarpsstöðinni CBS í fyrradag
staðfesta þetta. Hún sagði að átökin sunnan landamæranna væru
ekki bara ógn við Mexíkó heldur
einnig Bandaríkin.
Þó mestu átökin séu vissulega
í Mexíkó þá hafa eiturlyfjahringirnir gríðarleg ítök víða í Bandaríkjunum og tengjast þeir glæpaklíkum um gjörvalt landið. Í byrjun
mánaðarins greindi Reuters-fréttaveitan frá því að leigumorðingjar í fölsuðum sérsveitarbúningum bandarísku lögreglunnar
hefðu ráðist inn á heimili í Phoenix í Arizona og tekið mann af
lífi. Morðið var tengt mexíkósku
eiturlyfjamafíunni. Að meðaltali er tveimur manneskjum rænt
daglega í Phoenix og ástandið er
nákvæmlega það sama í El Paso í
Texas þar sem ríkisstjórinn, Rick
Perry, hefur óskað eftir þúsund
þjóðvarðliðum til að takast á við
vandann.
Á sama tíma og kókaínið flæðir frá Mexíkó til Bandaríkjanna
er gríðarlegu magni ólöglegra
vopna smyglað í hina áttina. Talið
er að um 95 prósent þeirra vopna
sem eiturlyfjahringirnir nota séu
keypt eða þeim stolið í Bandaríkjunum. Vopnabúr eiturlyfjabarónanna er reyndar ekkert venjulegt.
Þeir nota alls ekki bara skammbyssur heldur sprengjuvörpur,
AK-47 og AR-15 hríðskotabyssur,
einnig ferðast þeir um á vopnuðum
þyrlum. Hafa sum vopnanna verið
rakin til bandaríska hersins en þá
hafa glæpamennirnir brotist inn á
herstöðvar og rænt vopnum. (fjöldi
smyglaðra vopna)
Í janúar lýstu yfirmenn í bandarískra hernum sérstökum áhyggjum af hernaðarstyrk eiturlyfjahringanna sem þeir töldu að gæti
einfaldlega leitt til falls mexíkósku
stjórnarinnar. Í byrjun næsta mánaðar sækir Napolitano ráðstefnu í
Mexíkó-borg, þar sem fjallað verður um ólöglega vopnasölu. Þar
hyggst hún ræða sérstaklega við
mexíkósk stjórnvöld um ástandið
og sérstaklega vopnasmygl.

HÖFUÐPAURINN HANDTEKINN Í BEINNI
GOLFO-HRINGURINN
Eins og nafnið gefur til kynna hefur
Golfo-eiturlyfjahringurinn aðsetur við
Mexíkóflóa. Bækistöðvar hans eru í
borginni Matamoros í Tamaulipas,
sem er í norðausturhluta landsins og
stjórnar hringurinn svæðinu meðfram
landamærunum að borginni Piedras
Negras í Coahuila.
Fyrst er getið um Golfo-eiturlyfjahringinn á áttunda áratugnum en
Osiel Cárdenas tók við stjórn glæpasamtakanna árið 1996. Cárdenas
stjórnaði eiturlyfjahringnum í sjö ár
eða allt þar til hann var handtekinn
eftir skotbardaga við mexíkósku
lögregluna í Matamoros. Mexíkóska
sjónvarpsstöðin Televisa sýndi frá
átökunum í beinni útsendingu.
(Myndskeiðið er á Youtube, leitarorð:
Osiel Cárdenas). Cárdenas var dæmd-

Osiel Cardenas fluttur til Bandaríkjanna.

ur og settur í fangelsi í Mexíkó-borg,
en tókst samt sem áður að stjórna
eiturlyfjahringnum úr fangelsinu.
Höfuðpaurar Sinaloa-eiturlyfjahringsins skynjuðu það tómarúm sem
myndast hafði eftir að Cárdenas var
fangelsaður og hófu að herja á þau
landsvæði sem Golfo-eiturlyfjahringurinn stjórnaði. Þetta varð til þess að
Cárdenas gerði bandalag með Los
Zetas, en það eru harðsvíruð glæpa-

samtök. Flestir meðlimir Los Zetas eru
fyrrum sérsveitarmenn úr mexíkóska
hernum og mexíkósku fíkniefnalögreglunni. Golfo-eiturlyfjahringurinn
myndaði einnig um tíma bandalag
með Tijuana-eiturlyfjahringnum.
Hatrömm átök hafa verið milli
Sinaloa- og Golfo-eiturlyfjahringanna
síðustu ár og ástandið versnaði
bara árið 2007 þegar Cárdenas var
framseldur til Bandaríkjanna og
Golfo-eiturlyfjahringurinn varð nánast
stjórnlaus. Mexíkóskir fjölmiðlar halda
því sumir fram að vegna innbyrðis
deilna séu glæpasamtökin að lognast
út af. Í september í fyrra upplýstu
yfirvöld að 175 meðlimir Golfo-eiturlyfjahringsins í Bandaríkjunum og á
Ítalíu hefðu verið handteknir.

FÉKK HÖFUÐ EIGINKONUNNAR SENT Í BÖGGLAPÓSTI
SINALOA-HRINGURINN
Sinaloa-eiturlyfjahringurinn dregur
nafn sitt af Sinaloa-ríki við Kaliforníuflóa þar sem hann hefur bækistöðvar. Auk þess að stjórna í Sinaloa hafa
glæpasamtökin yfirráð í Durango og
Sonora, einnig hafa þau sterk ítök í
Baja California og Chihuahua.
Tveir menn hafa haldið utan um
stjórnartaumana í Sinaloa-eiturlyfjahringnum í áratugi, Héctor Luis
Palma Salazar og Joaquín Guzman
Loera. Í fyrstu nefndust glæpasamtökin La Alianza de Sangre, eða
Blóðbandalagið, en síðar Sinaloa-eiturlyfjahringurinn.
Saga Salazar er blóði drifin. Árið
1992 myrti hann átta meðlimi
Tijuana-hringsins á diskóteki í Puerto
Vallarta. Arellano-bræðurnir, höfuðpaurar Tijuana-eiturlyfjahringsins, rétt

sluppu. Þeir svöruðu fyrir sig með
því að múta Rafael Enrique Clavel,
samstarfsmanni Salazar, til að tæla
eiginkonu Salazar. Clavel tókst það
og þvingaði hann hana til að taka út
sjö milljónir dollara af bankareikningi
Salazar. Að því loknu myrti Clavel
konuna og sendi höfuð hennar í
bögglapósti til Salazar. Því næst
myrti hann tvö börn Salazar með
því að kasta þeim fram af brú.
Salazar borgaði fyrir nokkrum
árum síðar með því að
myrða öll þrjú börn Clavel.
Salazar var handtekinn fyrir
nokkrum árum og árið
2007 var hann framseldur
til Bandaríkjanna. Guzman
hefur haldið um stjórnartaumana síðan árið
2001 þegar hann flýði
úr fangelsi. Hann slapp

út í flutningabíl sem flutti óhreint
tau, sem sumir myndu segja að væri
kannski táknrænt.
Líkt og Golfo-eiturlyfjahringurinn hefur Sinaloa-hringurinn sinn
herskáa arm. Los Negros er sveit
þungvopnaðra manna sem hefur
tengsl við mexíkósku mafíuna í
Bandaríkunum og MS-13 eða Mara
Salvatrucha.
Sinaloa-eiturlyfjahringurinn er
í dag talinn öflugasti eiturlyfjahringurinn í Mexíkó. Sinaloa-samtökin eru þekkt
fyrir að nota jarðgöng til
að smygla eiturlyfjum til
Bandaríkjanna. Á síðustu
sjö árum hafa fimmta tug
jarðganga fundist. Sum allt
að því kílómetra löng.
Joaquín Guzman Loera
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Bandaríkjunum og Ítalíu eru handteknir. Meðal hinna handteknu voru meðlimir í Golfo2008
2009
eiturlyfjahringnum í Mexíkó og ítölsku mafíunnar Ndrangheta, sem hefur bækistöðvar í
8. maí. Edgar Eusebio
6. janúar. Eiturlyfjasmyglarar gera skotárás á Televisa TV sjónvarpsstöðina í Nueva Leon.
Calabria á suðurodda Ítalíu-skagans. Á meðal þess sem lögreglan lagði hald á voru: 16
Millán Gómez, yfirmaður
Engan sakaði. Eftir lágu skilaboð frá glæpamönnunum þar sem á var rita „hættið að fjalla
tonn af kókaíni, 23 tonn af maríjúana, hálft tonn af meþamfetamíni, 9 kíló af heróíni, 176
Mexíkósku lögreglunnar,
aðeins um okkur“.
bifreiðar, 167 vopn og 60 milljón dollarar í reiðufé.
myrtur.
21. janúar. Nokkrir lögreglumenn í Tijuana handteknir vegna tengsla við eiturlyfjahringi.
22. október. Jesus Zambada, einn höfuðpaura Sinaloa-eiturlyfjahringsins, handtekinn.
9. maí. Esteban Robles
22. janúar. Santiago Meza (gælunafn: El Pozolero eða kjötkássumaðurinn) einn af líf24. október. Andres Dimitriadas, rannsóknarlögreglumaður í Mexíkósku lögreglunni,
Espinosa, yfirmaður hjá Mexvörðum hins alræmda Teodoro Garcia Simental (gælunafn: Teo eða Tres Letras sem þýðir
skotinn til bana.
íkósku rannsóknarlögreglunni,
þrír bókstafir) yfirmanns í Sinaloa-eiturlyfjahringnum, handtekinn. Talið er að Meza og Teo
26. október. Eduardo Arellano Felix,
myrtur.
beri ábyrgð á hundruðum morða og að þeir hafi í sameiningu leyst um 300 lík upp í sýru.
höfuðpaur Tijuana-eiturlyfjahringsins,
28. maí. Sjö lögreglumenn myrtir í
Meza fékk um 600 dollara á viku í laun hjá Teo.
handtekinn.
skotárás í borginni Culiacan í Sinaloa.
3. febrúar. Mauro Enrique Tello Quinonez, fyrrum yfirmaður í-hernum, var myrtur innan
19. nóvember. Ricardo Gutierrez Vargas,
26. júní. Igor Labastida, yfirmaður í
við sólarhring eftir að hann tók við starfi sem ráðgjafi fíkniefnalögreglunnar í Cancún.
yfirmaður Interpol í Mexíkó, handtekinn
lögreglunni myrtur.
15. febrúar. Mexíkóski sjóherinn og bandaríska strandgæslan stöðva bát við strendur
vegna tengsla við eiturlyfjasmyglara.
18. júlí. Kafbátur með sex tonnum af
Mexíkó. Lagt er hald á sjö tonn af kókaíni.
21. nóvember. Noe Ramirez
kókaíni stöðvaður.
20. febrúar. Robert Orduna, lögreglustjórinn í Juarez í Chihuahua, segir af sér eftir að eiturMandujano, fyrrum yfirmaður
15. september. Átta myrtir og
lyfjasmyglarar höfðu myrt tvo lögreglumenn. Þeir hótuðu að drepa einn lögreglumann á
hjá Mexíkósku-lögreglunni,
yfir 100 særðir í sprengjuárás
48 klukkutíma fresti þar til Orduna segði af sér.
handtekinn vegna tengsla við
eiturlyfjahrings í borginni Morelia í
26. febrúar. Bandarísk yfirvöld upplýsa að 755 manns hafi verið handteknir í
eiturlyfjasmyglara.
Michoacán.
tengslum við Operation Xcellerator. Flestir hinna handteknu tengdust SinaloaSantiago Meza
10. desember. Felix Batista, fyrrum yfirmaður í bandaríska hernum og
17. september. Bandaríska
eiturlyfjahringnum. Lagt var hald á 22 tonn af fíkniefnum. Þá var upprætt
sérfræðingur í mannránum, er rænt í borginni Saltillo í Coahuila. Ekkert
fíkniefnalögreglan (DEA)
verksmiðja í Juarez sem gat framleitt 12 þúsund e-pillur á klukkustund. Einnig
hefur spurst til hans.
í samstarfi við önnur
var lagt hald á 60 milljónir dollara í seðlum, 147 bifreiðar, þrjú skip og þrjár
21. desember. Átta hermönnum og fyrrum yfirmanni í mexíkósku lögreglunni
lögregluembætti hrindir af
flugvélar.
rænt í borginni í Guerrero. Höfuðlaus lík þeirra fundust við verslunarmiðstöð
stað Operation Solare.
19. mars. Mexíkóska lögreglan handtekur, Vicente Zambada, einn af
í borginni ásamt skilboðum frá eiturlyfjasmyglurum þar sem sagt var að tíu herUm 200 glæpamenn
höfuðpaurum Sinaloa-eiturlyfjahringsins. Faðir hans, Ismael Zambada,
menn yrðu myrtir fyrir hvern einn „af okkur“.
í Mexíkó, Guatemala,
stjórnaði hringnum áður en hann var handtekinn í fyrra.

VALDALITLIR
JUAREZ-HRINGURINN
Eins og nafnið gefur til kynna hefur
Juarez-eiturlyfjahringurinn bækistöðvar
í Juarez í Chihuahua. Valdasvæði
hans teygir sig til Durango og hluta af
Sinaloa.
Juarez-eiturlyfjahringurinn var
stofnaður af Amado Carrillo Fuentes í
byrjun tíunda-áratugarins. Amado var
hundeltur af lögreglunni og fór í margar lýtaaðgarðir til að breyta útliti sínu.
Hann lést á dularfullan hátt árið 1997.
Banameinið er talið tengjast einhvers
konar aukaverkunum eða sýkingum
vegna lýtaaðgerða.
Eftir mikil innri átök komst Vicente
Carrillo Fuentes, bróðir Amado,
til valda en þó eru eru enn miklar
innbyrðis deilur innan hringsins. Bæði
Golfo- og Tijuana-eiturlyfjahringirnir
hafa skynjað þetta og herjað á Juarezhringinn undanfarin ár. Þess má geta
að í óskarsverðlaunamyndinni Traffic er
einmitt fjallað um átök milli meðlima
Tijuana- og Juarez-eiturlyfjahringanna.
Talið er að tímabili hafi Juarez-hringurinn borið ábyrgð á 50 prósent af
öllum fíkniefnasmygli
til Bandaríkjanna.
Mexíkóskir fjölmiðar
telja að í dag sé hann
varla skugginn af
sjálfum sér.
Vicente Carrillo
Fuentes

FRÁBÆR GJÖF!
SAGA MANNSINS er sannkallað stórvirki og tilvalin gjöf til
fermingarbarnsins, stúdentsins nú eða sem tækifærisgjöf!

Í þessari frábæru bók er saga
mannsins rakin frá fyrstu
apamönnunum í Afríku til
Cristiano Ronaldos. Kóngar
og drottningar, alþýðan og
aðallinn, spekingar og illmenni,
herforingjar og listamenn, allir fá
sitt pláss á síðum þessarar þykku
en þó handhægu bókar. Styrjaldir
og plágur, stórslys og glæstir
sigrar, kreppur og framfaraskeið,
allt er þetta að finna í bókinni.
Gífurlegur fjöldi mynda prýðir
bókina og bókin er í senn
fræðandi, auðveld í notkun og
einstaklega skemmtileg.

LÍKIN Í SÝRU
TIJUANA-HRINGURINN
Bækistöðvar Tijuana-eiturlyfjahringsins eru í Tijuana í Baja California.
Arrellanosystkinin tóku við völdunum
eftir að frænda þeirra Miguel Ángel
Félix Gallardo var stungið í steininn
árið 1989. Arellano-bræðurnir eru
sjö. Fjórir eru í fangelsi og einn látinn.
Eftir að Eduardo Arrellano Félix var
handtekinn í október í fyrra hefur
systursonur bræðranna, Luis Fernando
Sánches Arellano, tekið við stjórnartaumunum.
Tijuana-eiturlyfjahringurinn þykir
með þeim öflugustu og hrottafengnustu. Einn af alræmdasti hrotinn
Teodoro Garcia Simental var háttsettur
innan glæpasamtakanna þar til í í
fyrra þegar það kastaðist í kekki milli
hans og bræðranna. Simental er talinn
berar ábyrgð hundruðum morða og
mannrána. Í janúar síðastliðnum var
einn af undirmönnum hans
handtekinn og kom
þá í ljós að Simental
hafði borgaði honum
fyrir að leysa um 300
lík upp í sýru.
Simental er nú
genginn til liðs
við Sinaloahringinn og á
í hatrömmu
Eduardo
stríði við TijuArrelano Felix
ana-hringinn.

664 bls. og yfir
7.000 myndir!

Ritstjóri bókarinnar er Illugi Jökulsson.
Þetta er bók til að lesa frá upphafi til enda
en líka til að fletta upp í og glugga í árum
saman. Sá sem sekkur sér á kaf í söguna
verður aldrei einmana.
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Mér er sama hver fortíð þeirra er
Einu sinni í viku er lokað á snyrtistofunni sem Bergdís Þóra Jónsdóttir rekur alla jafna. Því síðdegi eyðir Bergdís í að hlúa að
fótum útigangsmanna, smyr þá og græðir á Dagsetri Hjálpræðishersins. Fyrir þessi störf útnefndi Fréttablaðið hana Hvunndagshetju Samfélagsverðlaunanna í ár. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti Bergdísi sem segir það forréttindi að sinna götufólki.

M

örgum þykir það
eiga að vera fjarri
íslenskum veruleika að hér á landi
séu til menn sem
eigi hvorki heimili
né aðstandendur. Slíkt er þó raunin og
hver einstaklingur sem kemur í Dagsetur Hjálpræðishersins að Eyjaslóð
á sína sögu. Margir eru eða hafa verið
í óreglu, hafa lent í veikindum eða
öðru sem hefur leitt til þess að fjölskylda viðkomandi hefur gefist upp
og lokað á samskipti. Bergdís Þóra,
sem vinnur sem sjálfboðaliði einu
sinni í viku á setrinu, segist líta svo á
að þar sem hún sjálf hafi verið heppin
í lífinu og hafi hvorki lent í óreglu eða
öðrum áföllum, sé það skylda hennar að hjálpa þeim sem hafa ekki verið
jafn heppnir. Það er eitt og hálft ár
síðan Hjálpræðisherinn opnaði þetta
athvarf en þangað koma um 30-40
heimilislausir á dag og þiggja mat,
félagsskap og ekki síst umhyggju. Útigangsmenn eru ekki jafn áberandi á
götum úti, að sögn lögreglu, eftir að
setrið tók til starfa. Starfið er greinilega að skila sér.

Heimili fyrir götufólk er hugarfóstur
yfirforingjans
Bergdís byrjar á að segja að það sé
Dagsetrið allt sem eigi þessi verðlaun.
Hún sjálf sé lítið fyrir að standa fyrir
framan, meira fyrir að vera á bak við.
„Þetta heimili að Eyjaslóð fyrir heimilislausa er eitthvað sem Anne Marie
Reinholtsen, yfirforingi Hjálpræðishersins á Íslandi, kom í verk og þetta
er hennar hugarfóstur. Hún spurði
mig hvort ég væri til í að gera eitthvað fyrir fæturna á fólkinu þar og
ætlaðist aldrei til þess að ég gerði það
frítt, hélt hún fengi kannski styrk frá
borginni. Auðvitað vissum við báðar
að það yrði aldrei af slíku og ég sagði
henni að ég myndi bara gera þetta.
Peningar í þessu samhengi skipta
ekki máli.“
Aðgangur að hvíld, baði og mat
Heimilið er opnað klukkan eitt hvern
dag og er opið í fimm tíma, til klukkan sex. „Þeir fá að borða, við spjöllum og það eru hvíldarherbergi þarna.
Ég segi „þeir“ því þótt það sé stöku
kvenmaður sem dúkkar upp þá eru
þetta nú samt karlmenn í meirihluta.
Í hvíldarherberginu er gítar og þar
mega þeir syngja og spila. Einnig er
sófi og sjónvarp og vídeó til afnota
sem þeir nota mikið og eru svona að
kúra fyrir framan sjónvarpið. Ef þeir
vilja hvílast og vera alveg út af fyrir
sig er það líka hægt inni í herbergi.
Eða þá að mennirnir fara í bað, sem
þeir gera orðið mjög mikið og alltaf
meira og meira.“ Og svo er það fótsnyrtingin á þriðjudögum sem þeir
eru einnig alveg farnir að gera ráð
fyrir. Í dag að minnsta kosti.
Voru tortryggnir fyrst
Í byrjun var það nefnilega svo að
karlmönnunum þótti Bergdís heldur undarleg að bjóða þeim, skítugum
og illa förnum, upp á fótsnyrtingu.
„Ég þurfti svona að veiða þá svolítið.
„Bara að prófa, bara að prófa,“ sagði
ég. Þeim fannst ég galin. „Af hverju
ertu eiginlega að þessu? Hvað er að
þér?“ spurðu þeir mig. Ég vissi eiginlega ekki hverju ég ætti að svara. Átti
ég að segja þeim að mér þætti þetta
gaman? Sem mér fannst. Þeir horfðu
auðvitað á mig í forundran fyrst og
sögðu mér að þeir væru ekki vitlausir.“ Bergdís hlær að þessum vandræðum. „Ég skildi vel að þeir væru tregir
til í byrjun.“
Snyrtifræðin dúkkaði ekki upp í
framtíðarplönum Bergdísar fyrr en
hún var orðin 36 ára og dreif sig þá í
nám. Þar áður hafði hún unnið ýmis
störf; í banka, verslunum, snyrtivörubúðum en fékk skyndilega áhuga á
snyrtifræðinni.
Hún vann fyrst um sinn hjá snyrtistofunni Helenu fögru en opnaði svo
eigin stofu í Grafarholti, þar sem hún
býr einnig. Fastakúnnar snyrtistofunnar eru vanir því að eftir hádegi
á þriðjudögum sé hún ekki á stofunni
og það er enginn sem gerir ráð fyrir
öðru. „Leið mín lá svo til Hjálpræð-

ishersins í gegnum manninn minn,
Hjört Arnar Óskarsson, en hann er
búinn að vera rafvirki hjá Hjálpræðishernum í nærri tuttugu ár. Ég
hafði samt ekki komið nærri starfinu
þegar hann sagði við mig einn daginn:
Eigum við að fara á Alfa-námskeið?“
Alfa er tíu vikna biblíunámskeið sem
haldin eru á vegum margra kristilegra stofnana, þar á meðal þjóðkirkjunnar og Hjálpræðishersins. Áætlað
er að yfir fimm milljónir manna, í 130
löndum, hafi sótt námskeiðin. Bergdís segir að tillagan hafi komið sér á
óvart og hún hafi hugsað – af hverju
ekki?

Fór á biblíunámskeið
Fyrir Bergdísi var Alfa-námskeiðið hálfgerð „fermingarfræðsla“ að
hennar sögn. „Ég vissi lítið og þarna
var maður fræddur um kristna trú í
þægilegu umhverfi og fékk að spyrja
að öllu sem manni datt í hug – maður
spurði bara eins og barn. Ég hafði
verið frekar leitandi en á stöðum
eins og í spíritisma sem gáfu mér
lítið. Þar sem maðurinn minn starfaði hjá Hjálpræðishernum fórum við á
námskeið sem herinn hélt. Í kjölfarið
fórum við svo að taka meiri og meiri
þátt í starfi Hjálpræðishersins og það
gaf okkur mikið. Bæði var það gaman
og mikill kærleikur sem manni er gefinn og fær að veita.“
Fullir muna þeir samt að mæta í
fótsnyrtingu
Bergdís segir að þótt starfið sé gefandi taki það líka á tilfinningarnar.
„Við tengjumst auðvitað. Manni er
farið að þykja vænt um þessa menn
og ég finn og veit að þeim þykir vænt
um okkur. Oft koma þeir drukknir og
þeim er ekki vísað á dyr fyrir það,
enda eru þeir auðvitað oft heimilislausir vegna drykkjunnar. Þetta eru
menn sem fjölskyldan vill ekki lengur. Þeir vita hins vegar að þeir mega
ekki koma með áfengi inn og virða
það.
Stundum hafa einhverjir æst sig en
allir vita að þá er bara kallað á lögregluna.“ Bergdís segir að lögreglan komi stundum líka í eftirlitsferð
og hafi þá á orði, svolítið hissa, hve
notalegt sé hjá þeim og rólegt á Dagsetrinu. „Þetta er líka svolítið merkilegt. Maður er kannski búinn að vera
að smyrja þá með sveppakremi einu
sinni í viku og segir þeim bara að
koma aftur eftir viku og þeir gera það
– þótt þeir séu alveg á skallanum. Og
bara að sjá fæturna gróa og hlúa að:
Það er gefandi. Ég veit ekki hvernig
ég get útskýrt það en það er gott að fá
að sjá eitthvað dafna – fyrir alla.“
Erfitt að vita af þeim á götunum
Á daginn er bifreið sem sækir fólk
sem vill komast að Eyjaslóð fyrir
utan hótel Hjálpræðishersins við
Kirkjustræti enda Eyjaslóð svolítið út
úr fyrir fótgangandi. Klukkan sex er
svo keyrt með alla til baka niður í bæ
aftur. „Við þvoum af fólkinu fötin og
allir fá nesti með sér þegar farið er út
klukkan sex. Þá er bara smurt ofan í
menn. Ég hef nokkrum sinnum hjálpað til við að keyra í bæinn þegar litla
rútan er full. Það er erfitt. Þá fer ég
heim en veit ekkert hvert mennirnir
eru að fara sem ég hef verið með um
daginn. Kannski er kalt og rigning.“
Bergdís segist vera með sex til sjö í
fótsnyrtingu á dag.
Hún baðar fyrst fæturna upp úr
furunálabaði. „Allir eru mjög hrifnir
af fótabaðinu og lýsa því í smáatriðum hvernig unaðurinn fer um líkamann. Það er mikið spjallað og manni
er sagt frá hinu og þessu. Mér er
nákvæmlega sama hvað hver þeirra
hefur gert og hvort einhverjir hafa
setið inni. Mér kemur það ekkert við.
Ég er bara hér til að hjálpa þeim með
fæturna á þeim, það er það sem ég
kann. Nei, mér býður aldrei við illa
förnum fótum. Furunálabaðið bjargar nú líka miklu.“
Minni drykkja hjá þeim sem sótt hafa
setrið
Nokkrir sem sóttu setrið fyrir nokkrum mánuðum eru hættir í drykkju,
hafa jafnvel keypt sér bíl og leigja

HVUNNDAGSHETJAN BERGDÍS ÞÓRA „Ég hef séð hluti og lært sem ég hafði ekki búist við. Ég vildi ekki vera án þessa og

mun starfa þarna áfram. Það er afskaplega gott fólk þarna með mér sem vill reyna að hjálpa.“

Þeim fannst
ég galin.
„Afhverju
ertu eiginlega að
þessu? Hvað
er að þér?“
spurðu þeir
mig. Ég vissi
eiginlega
ekki hverju
ég ætti að
svara. Átti
ég að segja
þeim að mér
þætti þetta
gaman? Sem
mér fannst.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIMILISLAUSIR KOMA EINU SINNI Í VIKU TIL BERGDÍSAR „Ég er bara hér til að hjálpa þeim
með fæturna á þeim, það er það sem ég kann. Nei, mér býður aldrei við illa förnum fótum.
Furunálabaðið bjargar nú líka miklu.“
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

herbergi en halda þó áfram að koma
að Eyjaslóð upp á félagsskapinn. „Það
gleður að sjá þegar menn minnka
drykkjuna og hætta henni jafnvel.
Ég hef séð hluti og lært sem ég hafði
ekki búist við. Ég vildi ekki vera án
þessa og mun starfa þarna áfram. Það
er afskaplega gott fólk þarna með mér

sem vill reyna að hjálpa. Sjálfboðaliðarnir eru þarna boðnir og búnir til
að elda og sinna þessum mönnum og
þeir segja sjálfir að í raun séum við
þeirra nánustu aðstandendur. Og ég
veit að við erum það. Þeir eru búnir að
brenna allar brýr að baki sér margir
og það er enginn nema við.“

Nikon D60

Allar Niko
n
myndavé
lar koma
með íslen
sku
leiðarvísi. m
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Ættum
að vera
almannatenglar
efnahagshrunsins
Bjarni Haukur Þórsson fær ómögulega skilið
hvernig Jóhanna Guðrún, Eurovision-fari, eigi
að geta útskýrt íslenska efnahagshrunið erlendis
þegar færustu hagfræðingar geti það jafnvel ekki.
Hildi Helgu Sigurðardóttur finnst að Jóhanna
Guðrún eigi bara að segja: „Perhaps we should
have“ eða „We are not terrorists“. Júlía Margrét
Alexandersdóttir hitti rökstólapar vikunnar.

Á RÖKSTÓLUM
Hver er ykkar fyrsta minning um
hvort annað?
Bjarni: Við höfum aldrei hist
áður, er það?
Hildur: Ekki mér vitandi. Ég er
nú reyndar ómannglögg en ég
þekki þig af myndum og svona.
Og ég myndi eftir því ef við
hefðum hist. Erum við ekki bæði
alveg ógleymanleg?
Bjarni: Ætli ég muni ekki
fyrst eftir þér úr sjónvarpinu.
Þú varst auðvitað fréttaritari
Ríkisútvarpsins og Sjónvarpsins í London. Og svo man ég eftir
að þú stjórnaðir skemmtilegum
spurningaþáttum um skeið, sem
landsbyggðin fylgdist með af
miklum áhuga. Bíddu hvað varð
um þá þætti?
Hildur: Þeim var bara slátrað
eftir þrjú ár, þegar við vorum
með um fjörtíu prósenta áhorf.
Auglýsingadeildin grætur enn.
Það urðu reyndar dagskrárstjóraskipti þarna um miðjan síðasta
veturinn. Rúnar Gunnarsson tók
við af Sigurði Valgeirssyni og svo
var bara einhver sem …
Bjarni: Ákvað það?
Hildur: Já, eða fannst við eitthvað of beitt. Mér fannst við hins
vegar alltaf vera réttu megin við
mörkin. En auðvitað var svolítill broddur í þáttunum, kosningar voru í nánd og þessari slátrun var hálfgert smyglað fram hjá
útvarpsráði þegar átti að samþykkja dagskrá næsta vetrar. Þá
stóð eitthvað á þessa leið í innihaldslýsingunni: „Líflegur spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna.“ Flest í útvarpsráði, nema
kannski Gunnlaugur Sævar,
þáverandi formaður, héldu auðvitað að þau væru að kvitta fyrir
áframhald á „Þetta helst“. En
svo einn daginn, strax eftir síðustu útsendingu vorsins, lá leikmyndin brotin úti í porti. Minnir
að það hafi verið skúringakonan
sem sagði okkur verið væri að
mölva leikmyndina úti í porti. En
svona bara gengur þetta.
Bjarni: Þetta var dálítið þannig,
það hefur kannski breyst, en ef
eitthvað gekk vel – þá var ákveðið að slaufa því.
Hildur: Einmitt. Eins og þeir hafi
hugsað: Ókei, þetta gengur sem
sagt svona vel. Þá bara …
Bjarni: …skulum við passa okkur

að halda því ekki áfram.
Hildur: Við náðum nefnilega
öllum aldurshópum í áhorfsmælingum. Meira að segja þessum
áhorfshóp, milli tvítugs og þrítugs, MTV-kynslóðinni sem þá
þótti íslenskt sjónvarp það alhallærislegasta.
Annars man ég best eftir
Bjarna í tengslum við Hellisbúann þótt mig rámi í hann áður.
Svo veit ég að þú ert búinn að
fara út um víðan völl með þessa
sýningu og fleiri sýningar, er það
ekki? Svona alvöru, heiðarlegur, útrásarvíkingur? Ekki rænt
neinn við að setja upp þín verk?
Bjarni: Nei, ekki rænt neinn. En
hins vegar finnur maður fyrir því
núna þegar maður er að tala við
útlendinga að þeir hafa áhyggjur af okkur og manni er sýnd
umhyggja. Og þeir vilja jafnvel
gera samning við mann bara af
því að.
Hildur: Já, þú meinar – af aumingjagæsku bara?
Bjarni: Já. Ég var einmitt að tala
við Íra áðan í símann varðandi
samstarf í leikhúsinu. (Bjarni
setur upp vinalega kennararödd
og leikur Írann): „Já, vinur, við
skulum bara endilega gera eitthvað saman. Bara hvað sem er.“
Hildur: Haha! Þú ert nú auðvitað
að sýna smá hógværð. En ég held
hins vegar að útrásir framtíðarinnar liggi í sköpun og hugverkum. Við förum ekkert til útlanda
núna og segjumst vera bankamenn.

Guðjón Þórðar í agasætið
Byrjum leika á Alþingi. Í vikunni
þurfti að fresta atkvæðagreiðslu
á Alþingi vegna slæmrar mætingar þingmanna. Einnig hefur þurft
að fresta þinghaldi. Ef þið ættuð
að ráða agameistara á Alþingi
– hvaða þjóðþekkta Íslending
mynduð þið velja og af hverju?
Hildur: Forseti Alþingis á auðvitað að halda uppi aga, en ég
er nú samt ekkert viss um að
hægt sé að kenna núverandi forseta Alþingis um hvað þingmenn
mæta illa. Ég held að skýringin á
því sé að hugur þingheims alls sé
bundinn við eitt: Komandi kosningar. Það má enginn vera að því
að róa einhvern lífróður fyrir
þjóðarbúið.
Bjarni: Ég held þeir séu einmitt
að hugsa bara tvennt: Kosningar
og að leita sér að nýrri vinnu.

ALLT VAR OF SNEMMA Á FERÐINNI Bjarni Haukur Þórsson og Hildur Helga Sigurðardóttir eru sammála um að Gleðibankinn,
Sylvía Nótt og síðasta ríkisstjórn hafi verið nokkrum árum of snemma á ferðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hvernig er þetta aftur: „Þjarkur, þor og þrautseigja.“
„Kjósið þann sem þorir.“ Þorir hverju? Þetta er svo innantómt og manni finnst að tími innantómra klisja sé liðinn.

Hildur: Já, þú meinar, sem þeir
ætla að hafa í bakhöndinni. Það
var algjörlega fyrirsjáanlegt
að þetta myndi enda svona með
því að vera með kosningar svona
fljótt. Það er eins og fólk í stjórnkerfinu geri sér ekki grein fyrir
því að hver mínúta telur í björguninni. Og það er að gera þjóðina vitlausa að fylgjast með þessari kyrrstöðu. Auðvitað er þessi
stjórn ekkert sterk stjórn, ólíkt
síðustu stjórn sem var mjög burðug. Maður hugsaði einmitt með
sér að nú mætti gott á vita þegar
hún komst til valda.
Bjarni: Þessi stjórn sem var að
fara frá var fjórum árum of seint
á ferðinni. En að ráða agameistara Alþingis? Ég held það væri
lítið mál að biðja Guðjón Þórðarson að koma. Hann myndi örugglega mæta og aga þá.
Hildur: Sigurbjörn Bárðarson er
líka vel þjálfaður tamningamaður.
Bjarni: Eða þá bara að fá einhvern mjög reyndan skólastjóra
eða kennara. Tryggvi Gíslason,
fyrrverandi skólameistari á
Akureyri.

Hildur: Já, hann yrði góður, eða
Guðna kjaft, ef hans nyti við
enn.

Vitur eftir á
Af Alþingi í söngvakeppni. Eurovision-farinn okkar í ár, Jóhanna
Guðrún, verður send á námskeið
um bankahrunið til að geta svarað spurningum fjölmiðlamanna
í Moskvu. Hvað finnst ykkur að
Jóhanna Guðrún eigi að segja
erlendum fjölmiðlamönnum um
hrunið?
Bjarni: Ég var einmitt að velta
þessu fyrir mér. Námskeið um
bankahrunið? Hvað á það námskeið að gera? Það er ekkert hægt
að útskýra þetta öðruvísi en það
fór allt á hvolf og hverju á hún
eiginlega að svara öðru?
Hildur: Nákvæmlega. Á að leggja
það á þessa unga stúlku, vart af
barnsaldri komna, að hún eigi
að geta verið einhver málpípa
íslensks efnahagslífs.
Bjarni: Og í Moskvu!
Hildur: Þegar fyrrverandi forsætisráðherra hafði fátt annað
um málið að segja en „Perhaps

we should have“. Það má kannski
kenna henni þær setningar. Og
í guðanna bænum, þá vona ég
að þjálfarar Jóhönnu muni hafa
þessa kennslu á einföldum nótum.
Rígfullorðnir fræði- og stjórnmálamenn eiga alveg nógu erfitt
með að stinga sér í þennan haug.
Það er ekki eins og fjölmiðlar
þarna úti megi vera að því að bíða
eftir því að hún romsi upp úr sér
einhverri doktorsritgerð.
Bjarni: Jú, hún hefur bara upp
raust sína og og segir: „Skohh …
þannig er mál með vexti að …“ og
flytur svo langa tölu. Á rússnesku
jafnvel?
Hildur: En hefði Sylvía Nótt ekki
svínvirkað núna? Hún hefði bara
sagt öllum að fara til fjandans.
Bjarni: Já, eða Gleðibankinn og
boðskapurinn þar: Þú leggur
ekkert inn í gleðibankann tóman
blús. Passar hann ekki núna?
Hildur: Við erum greinilega bæði
rosalega vitur eftir á Bjarni.
Bjarni: Aha. Gleðibankinn kom
tuttugu árum of fljótt.
Hildur: Og þarsíðasta ríkisstjórn
fjórum árum of seint.
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+ Bókaðu á www.icelandair.is
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MÍN BORG
HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

BERLÍN

frá 17.300 kr.

Gallerí, pönkarapizzur, menningararfleifð,
næturklúbbar og tyrkneskar pönnukökur í Kreuzberg.

Borgarlukkuleikurinn

TAKTU ÞÁTT!

Þú getur unnið flugferð fyrir tvo

Hver vann síðast?
Nafn vinningshafa síðustu helgar er birt í þessu blaði

GEYMIÐ BLAÐIÐ

MÜNCHEN
frá 17.300 kr.
Breitt bros yfir kollu af öli, listir, fjársjóðir,
vellystingar og sveitasæla í tign Alpafjalla.

MÍLANÓ
frá 17.300 kr.

Sólskin, matarilmur og sköpunarkraftur.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

I BLS. 2

Reykjavík – München
frá 17.300 kr.

Vildarklúbbur
Flug til München gefur 3.000–9.600 Vildarpunkta.

Þó að München sé þriðja stærsta borg
Þýskalands, með yfir eina milljón íbúa, þá líður
flestum, sem þangað leggja leið sína, frekar eins
og þeir séu komnir í hlýlegt sveitaþorp en til
stórborgar. Mestan þátt í því á líklega fjöldi
grænna, opinna svæða, byggingarstíllinn og
nálægðin við fjöllin. München prýðir samt allt
sem vænta má í stórborg.

Flug aðra leiðina með flugvallarsköttum.
Flogið er allt að 2 sinnum í viku.
Verslanir
Í München er fjöldi verslana, allt frá ódýrum
H&M verslunum upp í dýrustu hátískubúðir.
Mæla má með því að ganga eftir Kaufingerstrasse þar sem hægt er að versla og skoða
fallegar byggingar, m.a. Frúarkirkjuna sem er eitt
af helstu kennileitum borgarinnar. Aðrar
byggingar gnæfa ekki yfir kirkjuna þar sem enga
skýjaklúfa er að finna í miðbænum.

Enski garðurinn
Ekkert er skemmtilegra en að hjóla í Enska
garðinn á góðum sólskinsdegi. Í garðinum er
mikið líf og þar er auðvelt verja öllum deginum,
hvort sem fólk vill skoða mannlífið, rölta um
stóran garðinn, sóla sig við ána Isar, sem rennur
þarna í gegn, eða gæða sér á bjór í bjórgörðum.

Dýragarðurinn og Bavaria Filmgelände
Fyrir fjölskyldufólk er margt skemmtilegt í boði í
München. Hægt er t.d. að heimsækja
dýragarðinn og kvikmyndaverið Bavaria
Filmgelände. Ef verulega heitt er í veðri er má
kæla sig og fjölskylduna í einu af stöðuvötnunum sem eru rétt fyrir utan miðborgina.
Kaffihús, söfn og bíó
Á rigningardögum er hægt að líta inn í eitt af
þessum óteljandi kaffihúsum, sem eru í
borginni, og gæða sér á fínu bakkelsi. Svo má
líka bregða sér inn í safn, en í München ættu
allir að geta fundið safn við sitt hæfi.

Skemmtistaðir
Fyrir unga fólkið, sem leitar sér að afþreyingu, er
Kunstpark Ost alltaf vinsæll. Þar eru margir
skemmtistaðir á sama svæði og hægt að njóta
fjölbreytninnar eða velja einhvern einn skemmtistað. Á háskólasvæðinu Schwabing má finna
marga spennandi veitingastaði og á Glockenbachsvæðinu er líka gamanað skemmta sér,
bæði fyrir sam- og gagnkynhneigða.
Bestu upplýsingar um hvað sé að gerast í
München er að finna á www.muenchen.de

Oktoberfest
Oktoberfest er haldin í München frá miðjum
september fram í byrjun október. Til að fá
smjörþef af hátíðinni, þegar komið er á öðrum
tíma árs til borgarinnar, er hægt að skreppa á
Hofbräuhaus við Platzl. Þar er haldin allt árið um
kring eins konar „mini” Oktoberfest þar sem
hægt er að teyga bjór í lítrakrúsum við undirleik
lúðrasveitar.

Ólympíuleikvangurinn
Þó að Ólympíuleikarnir árið 1972 hafi endað illa er
ekki hægt að segja annað en að vel hafi tekist til
við uppbyggingu Ólympíusvæðisins sem reist var
ofan á rústum frá seinni heimstyrjöld. Auðvelt er að
komast á Ólympíusvæðið þar sem almenningssamgöngur eru góðar í borginni. Ólympíusvæðið
gegnir mikilvægu hlutverki fyrir íbúa í München þar
sem bæði í höllinni og á sjálfum leikvanginum eru
haldnir fjölmargir tónleikar. Á svæðinu er einnig
haldin sumarhátíðin Tollwood þar sem í boði eru
tónleikar, sýningar á matvælum og handverki frá
ýmsum löndum og margvíslegir listviðburðir. Í ár
verður hátíðin haldin 18. júní–12. júlí.

Bjórgarðar
Fjölmargir bjórgarðar eru í München enda er
hún stundum kölluð „Mekka bjórsins“. Minn
uppáhaldsstaður er Augustiner Biergarten við
Arnulfstrasse. Ég mæli einnig með bjórgarðinum
Hirschgarten.

Berglind Guðnadóttir,
hótelrekstrarfræðingur

MÍN

MÜNCHEN

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.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

Öll verð miðast við lægstu verð í verðskrá
og geta á einhverjum tímapunkti verið uppseld.
*Verð aðra leiðina með sköttum og gjöldum.

MÍLANÓ

Vildarklúbbur
Flug til Mílano gefur 3.000–9.600 Vildarpunkta.

ÞAR SEM ÞIÐ OG PRÍMADONNURNAR
ERUÐ SÓLARMEGIN Í LÍFINU
Mílanó er töfrandi áfangastaður fyrir fólk í leit að
ógleymanlegri upplifun. Þarna er allt eins ítalskt
og það getur orðið í ítalskri stórborg, mannlífið í
miðborginni, spaghettíssósurnar, bakaríin eða
„pasticceria“ í Brerahverfinu og ljúffengt kaffið.
Dagstund á Piazza del Duomo, Dómkirkjutorginu,
og heimsókn í dómkirkjuna sjálfa, sem tók fjórar
aldir að reisa og rúmar 20.000 manns, er
ógleymanleg reynsla, og ekki er síðra að skoða
heimsfræg myndlistarsöfn eins og Pinacoteca di
Brera, Pinacoteca Ambrosiana og Mueso Poldi
Pezzoli. Hver leggur það svo ekki á sig að bíða í
röð til þess að sjá Síðustu kvöldmáltíðina eftir
Leonardo Da Vinci í klausturmatsalnum við
hliðina á kirkjunni Santa Maria Delle Grazie?
Í Mílanó eru ókjörin öll af frábærum veitingastöðum en þar leggja matgæðingar leið sína
gjarnan á sjávarréttarstaðina sem þykja
afbragðsgóðir. Af sérréttum Mílanóbúa má –
fyrir utan ísinn auðvitað – benda á risotto alla
milanese, hrísgrjón soðin í kjúklingasoði, borin
fram með saffran og osti, polenta, steiktar
maískökur, og cotoletta alla milanese, „vínarsnitsel“ Mílanóa.
Helstu verslunargötur í Mílanó eru via Torino,
svæðið í kringum via Dante, via Manzoni,
Galleria Vittorio Emanuele, corso Vittorio
Emanuele og corso Venezia. Þeir sem hafa
áhuga á fallegri hönnun á nytjahlutum, fötum og
húsbúnaði ættu að taka frá heilan dag til þess
að gramsa í „10 corso Como“ (corso Como 10,
í Garibaldi-hverfinu). Þeir sem eru sáttir við að
láta sér nægja að „versla í gegnum glerið“ geta
svo skoðað í verslunargluggana á via Della
Spiga, via Monte Napoleone, og Sant’Andrea.
ÚT FYRIR MÍLANÓ OG UPP Í FJÖLLIN
Tilvalið er að bregða sér í nokkurra daga ferð
um ítölsku Alpana, sem taka við af sléttlendinu
skammt norður og norðaustur af Mílanó, og
njóta einstakrar náttúrufegurðar við vötnin fimm,
Maggiore, Lugano, Como, Iseo og Garda. Þeir
sem taka bílaleigubíl í Mílanó geta svo ekið
niður Pódal til Feneyja eða Bologna, í suður til
Flórens og þaðan áfram í suður til Rómar, en í
kringum Genúa, sem stendur við samnefndan
flóa inn úr Miðjarðarhafi, beint í suður frá Mílanó,
eru heillandi sólarstrandarbæir og aldan
svalandi í sumarhitanum.

Reykjavík – Mílanó
frá 17.300 kr.
Flug aðra leiðina með flugvallarsköttum.
Flogið er allt að 2 sinnum í viku.
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48 STUNDIR Í BERLÍN
að er hreint ekki skrýtið að ungir
Íslendingar skuli flykkjast til Berlínar,
hvort sem það er í frí eða til þess að
freista þess að búa þar í nokkur ár.
Berlín er næstum orðin nýlenda ungra listamanna enda er hún enn með ódýrari borgum
í Evrópu. Það er óneitanlega eitthvað ferskt
og spennandi í loftinu í þýsku höfuðborginni.
Berlín, sem lengi hefur verið tengd við listir og
neðanjarðarkúltúr, hefur öðlast sjálfstraust sitt
á ný og heldur upp á það í sumar að tuttugu ár
verða liðin frá falli múrsins. Hin tuttugu breyt-

ingarár Berlínar eru einmitt þemað í borginni
nú í ár og boðið verður upp á ótal viðburði af
þessu tilefni.
Berlín hefur ávallt verið nátengd listum
og þess má geta að einar mikilvægustu kvikmynda- og tónlistarhátíðir eru haldnar í borginni. Raftónlistarsenan í Berlín er heimsfræg og avant-garde hljómsveitir eins og hin
goðsagnakennda Einsturzende Neubauten
eru nátengdar borginni. Listasenan blómstrar og listamannahverfi eru fjölmörg og barir,
skemmtistaðir og veitingastaðir á hverju horni.

Þ

Næturlífið í Berlín stendur alltaf langt fram á
hábjartan daginn.

Hvar á að vera?
Hverfin sem er mest spennandi að eyða tíma í
eru óneitanlega Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg og Kreuzberg. Mitte er hin gamla
miðja Berlínarborgar þar sem áin Spree rennur
í gegn og var óumdeilanlegur miðbær borgarinnar fram að annarri heimsstyrjöld. UndanFRAMHALD Á BLS. 4

– helgarferð

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi í
3 nætur á Hotel Platanus *** með morgunmat.
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Hvar á að versla, borða,
drekka og skemmta sér
í svölustu borg Evrópu?
Anna Margrét Björnsson
fann hina fullkomnu
uppskrift.
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FERÐALÖG

MIÐBAUGUR

ÞAÐ HEITASTA Í …

HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUM

HÖNNUNARHÓTEL
Í MIÐJU BERLÍNAR
L

Anna Margrét Björnsson skrifar

AÐ UPPGÖTVA
NÝJA BORG
itt af því skemmtilegasta sem ég geri er að
fara á nýjan áfangastað sem ég hef aldrei
heimsótt áður og uppgötva hann sjálf. Það
er bráðnauðsynlegt að leyfa sér að villast
og taka ákveðna áhættu til þess að komast að hinum
sanna kjarna hins nýja lands. Oft er fólk hrætt við að
fara sjálft á stjá án þess að vera undir verndarhendi
heimamanns, og enn oftar er fólk hrætt við að líta út
eins og túristar og þorir ekki að láta sjá sig með kort
eða leiðsögubók undir hendinni. Það eru reginmistök, það fyrsta sem ég geri í nýrri og óþekktri borg
er að kaupa mér góðan ferðahandbók frá útgáfu sem
ég treysti og finna þar sniðug hverfi, söfn, bari eða
veitingastaði. Annað sem mér finnst mikilvægt að
muna þegar haldið er í helgarferð er að vera ekki að
stressa sig á því að þurfa að sjá allt. Maður er jú í fríi,
ekki satt, og það er alls ekki gott í endurminningunni
að hafa verið að vakna upp fyrir allar aldir og þeysast um allan liðlangan daginn í stífu prógrammi þar
til maður lekur niður úr þreytu eftir fyrsta bjórinn
um kvöldið. Ef borgin er skemmtileg og spennandi
eru sennilega líkur á því að þú farir þangað aftur.
Langbest er að leyfa sér að reika aðeins um, ganga
um skemmtileg hverfi og detta óvart inn á eitthvað
áhugavert heldur en að vera búinn að þaulskipuleggja
allan daginn og stressast ef maður nær ekki ákveðnu
tímamarkmiði. Slíkt finnst mér líka ná til verslana:
ekki ákveða fyrirfram að þú verðir að versla í útlöndum. Það er ekki einungis rándýrt þessa dagana heldur
sóar fólk allt of miklum tíma í svoleiðis stress. Ef þú
rambar á réttu búðina þá er það frábært en ekki eyða
eftirmiðdegi í að finna akkúrat rétta svarta kjólinn
sem þér tókst ekki að finna í Reykjavík. Oft lendir
maður líka í því að heimamenn hnussa hálfpartinn
þegar maður ávarpar þá á ensku og þykjast ekkert
kunna. Mér finnst viðmót fólks breytast heilmikið ef
maður lærir til dæmis bara að segja „góðan daginn“
og „takk fyrir“ á nýju tungumáli til þess að fólk brosi
og verði hjálplegra. Að lokum er svo einn hlutur bráðnauðsynlegur til borgarferða í vor, eitt stykki regnhlíf, því að fátt er óskemmtilegra heldur en að ganga
um ókunnar götur niðurrigndur og þvældur.

E

ux 11 er eitt svalasta hótel Berlínar og gæti ekki verið betur staðsett í hverfinu Mitte: umkringt
flottum verslunum, veitingastöðum og börum. Hackesher Markt og
Prenzlauer Berg eru í góðu göngufæri.
Hótelið er í keðju Design Hotels og er
mjög fallega hannað í naumhyggjulegum
stíl sem minnir á japanskar innréttingar.
Baðherbergin eru í raun inni í stofunni
og eru með stórglæsilegu „onsen“-baðkari ofan í gólfinu. Öll herbergi eru í
raun litlar íbúðir eða svítur ásamt eldhúsaðstöðu og þess má geta að því lengur sem maður gistir á Lux 11 fer verðið lækkandi. Morgunmatur er innifalinn
en þar er boðið upp á lífrænan og heilsusamlegan mat, allt frá þýskum mjólkurafurðum, ostum og pylsum upp í nýbakaðar vöfflur og ferska exótíska ávexti.
Veitingastaðurinn Shiro-i-Shiro er á hótelinu en hann er vinsæll japanskur staður þar sem boðið er upp á sushi og ýmiss
konar teriyaki-rétti. Einnig er glæsilegt
Aveda Spa á hótelinu þar sem hægt er að
sækja alls konar nudd og fegrunarmeðferðir. - amb
Lux 11, Rosa-Luxemburg Strasse 9-13.
www.lux-eleven.com

Á skíði um páskana
Bestu skíðasvæðin innanlands

ferðalög kemur út mánaðarlega

SÍÐA 2

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG

]

Sælkeraborgin San

MARS 2009

Sebastian Spænska borgin við
Biscaya-flóann
SÍÐA 6

með helgarblaði Fréttablaðsins.

48 STUNDIR Í BERLÍN
Þ

að er hreint ekki skrýtið að ungir
ingarár Berlínar eru einmitt þemað
í borginni
Íslendingar skuli flykkjast til Berlínar,
nú í ár og boðið verður upp á ótal
viðburði af
hvort sem það er í frí eða til þess
að þessu tilefni.
freista þess að búa þar í nokkur ár.
Berlín hefur ávallt verið nátengd
listum
Berlín er næstum orðin nýlenda ungra
lista- og þess má geta að einar
mikilvægustu kvikmanna enda er hún enn með ódýrari
borgum mynda- og tónlistarhátíðir
eru haldnar í borgí Evrópu. Það er óneitanlega eitthvað
ferskt inni. Raftónlistarsenan
í Berlín er heimsog spennandi í loftinu í þýsku höfuðborginni.
fræg og avant-garde hljómsveitir
eins og hin
Berlín, sem lengi hefur verið tengd
við listir og goðsagnakennda Einsturzende
Neubauten
neðanjarðarkúltúr, hefur öðlast sjálfstraust
sitt
eru nátengdar borginni. Listasenan
blómstrá ný og heldur upp á það í sumar að
tuttugu ár
ar og listamannahverfi eru fjölmörg
og barir,
verða liðin frá falli múrsins. Hin tuttugu
breyt- skemmtistaðir og veitingastaðir
á hverju horni.

Næturlífið í Berlín stendur alltaf langt
fram á
hábjartan daginn.

Hvar á að vera?
Hverfin sem er mest spennandi að
eyða tíma í
eru óneitanlega Mitte, Friedrichshain,
Prenzlauer Berg og Kreuzberg. Mitte er
hin gamla
miðja Berlínarborgar þar sem áin Spree
rennur
í gegn og var óumdeilanlegur miðbær
borgarinnar fram að annarri heimsstyrjöld.
UndanFRAMHALD Á BLS. 4

– helgarferð
Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi í
3 nætur á Hotel Platanus *** með morgunmat.
Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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Hvar á að versla, borða,
drekka og skemmta sér
í svölustu borg Evrópu?
Anna Margrét Björnsson
fann hina fullkomnu
uppskrift.
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Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir
Forsíðumynd Þórður Grímsson
Pennar Júlía Margrét Alexandersdóttir
Ljósmyndir Fréttablaðið
Auglýsingar Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.

Vel staðsett. Lux 11 er í Mitte-hverfi Berlínar.

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

Lux 11 er hluti af Design Hotels-keðjunni og býður upp á einstaklega smekklegar íbúðir.

Á SKÍÐI UM PÁSKANA
Eftir að hafa verið dugleg að
heimsækja erlend skíðasvæði
undanfarin ár benda aðsóknartölur á helstu skíðasvæði landsins til þess að þjóðin sé mun iðnari við að bruna niður íslensku
fjöllin en áður. Um páskana er
ekki úr vegi að njóta íslensku
náttúrunnar og eyða dögunum á
einhverjum af helstu skíðasvæðunum. Enda hefur færið það sem
af er vetri verið mun betra en í
fyrra og veit því á gott að páskarnir gætu komið sterkir inn
fyrir skíðafólkið. Þannig mætti
annaðhvort skella sér norður í
Hlíðarfjallið á Akureyri þar sem
talað hefur verið um að aðsókn sé
120 prósent meiri en í fyrra. Oddskarð á Austurlandi kemur einnig

Bláfjöll. Skíðafæri er mun betra en í fyrra og um að gera að skella sér um hátíðarnar.

sterkt inn eða skíðasvæði Dalvíkur. Svo er aldrei að vita nema
Bláfjöll verði opin um páskana

þar sem færið hefur einnig verið
mjög gott í vetur.
- jma

BESTU VINIR
OKKAR ERU
FÆREYINGAR
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Hverjir eru bestu vinir okkar?
Tað eru Foröyingar

ÍSLAND -FÆREYJAR

BETRI STOFAN

Norræna er í eigu margra hluthafa og Færeysku þjóðarinnar.
Norræna brúar Atlandshafið og opnar íslendingum möguleika á að
taka bílinn með í sumarfríið ásamt ótal öðrum ferðamöguleikum.

VIKULEGAR SIGLINGAR FRÁ ÍSLANDI

FRÍIÐ HEFST Á
LJÚFAN HÁTT
MEÐNORRÆNU

Þegar þú ferðast með Smyril Line hefst fríið strax við brottför.
Viðfangsefnið þegar þú siglir er að láta þér líða vel, hvílast, borða
góðan mat á einhverjum af veitingastöðunum um borð, fara í ljós eða ræktina og svo
er næturklúbburinn opinn á hverju kvöldi. Enginn farsími mun trufla þig og þegar á
áfangastað er komið þá keyrir þú úthvíldur í land og heldur áfram ferð þinni.
Einstaklega rólegur og afslappandi ferðamáti sem stöðugt fleiri nýta sér.

DANMÖRK

Njóttu danska vorsins eða sumarsins í notarlegum akstri um Danmörk. Leigðu þér sumarhús eða gistu á einhverju
af þeim fjöldamörgu tjaldsvæða sem eru í boði um alla Danmörku og notaðu dvalarstaðinn sem bækistöð til að fara
í skoðunarferðir til bæjanna, leiktu úti með börnunum og grillaðu með fjölskyldunni á kvöldin. Í stuttu máli sagt –
friður og ró til að halda fríið með fjölskyldunni á þann hátt sem þið viljið. Við getum boðið upp á 11.000 sumarhús
í Danmörku. Allt frá einföldum ódýrum sumarhúsum til lúxus sumarhúsa með öllum búnaði. Skoðið tjaldsvæðin í
Danmörku á heimasíðu okkar www.smyril-line.is

DANMÖRK

FÆREYJAR

Verð frá kr. 22.200 á mann m.v. fjóra í
4m. klefa/inn á lágannatímabili ásamt bíl
aðra leið.
Verð frá kr. 48.450 m.v. einn í 4m. klefa/
inn á lágannatímabili ásamt bíl aðra leið.
Fyrir aðeins frá 15.200 er hægt að taka
kerru með og þú mátt taka eins mikinn
farangur með þér og plássið leyfir.

Verð frá kr. 16.650 á mann m.v. fjóra í
4m. klefa/inn á lágannatímabili ásamt bíl
aðra leið.
Verð frá kr. 33.575 m.v. einn í 4m. klefa/inn
á lágannatímabili ásamt bíl aðra leið.
Fyrir aðeins frá 14.400 er hægt að taka kerru
með og þú mátt taka eins mikinn farangur
með þér og plássið leyfir.

22.200 16.650

ÓDÝRAR VORFERÐIR
MEÐ NORRÆNU

Smyril Line tekur ferðaávísanir frá Mastercard sem greiðslu upp í ferðir. Að auki eru
gerðir samskonar samningar við verkalýðsfélög sem þess óska.

9. HÆÐA SKIP

“NORRÆNA ER MIKILL BARKUR”

9. Útsýnispallur ofan á stýrishúsi
8. Glerskáli, kaffihús, sjoppa, útsýnispallar,
þyrlupallur

7. Ráðstefnu -og fundarsalur og klefar
6. Naust Bar, Norröna Buffét & Simmer Dim
veitingastaður, klefar

5. Móttaka, Viking Club, fríhöfn, bar og
næturklúbbur, verslanir & mötuneyti og
kaffitería, bíóhús og klefar

4. Klefar
3. Klefar og svefnpokapláss, bifreiðar
2. Klefar, bifreiðar
1. Líkamsrækt, sundlaug klefar, bifreiðar
og gámar
Ferðaskrifstofa

Breytt áætlun Norrænu
-styttri siglingartími
-góðar fréttir fyrir íslendinga
-sjá www.smyril-line.is

/H\ILVKDIL
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Smyril Line Ísland

NORRÆNA
Stangarhyl 1 · 110 Reykjavík · Sími: 570 8600
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FERÐALÖG

BORGARFERÐIR

BERLÍN: PRENZLAUER BERG, MITTE, FRIEDRICHSHAIN, KREUZBERG

EKKI MISSA AF...
Taktu U-Bahn lestina eða strætisvagninn til Kreuzberg
til þess að skoða hið stórfenglega Judisches Museum
(Lindenstrasse 9-14) sem var hannað af arkitektinum Daniel
Libeskind. Ganga um safnið er sláandi, sérstaklega þegar
maður skoðar bréf og dagbækur gyðingafjölskyldna sem
skrifuðu úr fangabúðum nasista. Þar er einnig svokallað
Holocaust Tower sem er mjó, kuldaleg hvelfing með
gífurlegri lofthæð þar sem maður getur ímyndað sér
hrylling þann er beið gyðinga á leið í gasklefann.
Taktu lyftuna efst upp í Fehrnsehturm á Alexanderplatz í Mitte. Þessi sjónvarpsturn er 365 metra hár og
státar af veitingastað sem snýst uppi á toppnum. Maturinn er ekki til að mæla með en það er mjög skemmtilegt að sitja þarna uppi með bjór eða glas af Riesling og
skoða útsýnið yfir gervalla Berlín.
Röltu yfir á Museumsinsel í Mitte þar
sem gefur að líta fjölmörg söfn í
stórfenglegum húsakynnum. Eitt
merkilegasta safnið
er Pergamomnmuseum þar sem
er að finna góð
dæmi um fornan
arkitektúr frá
Grikklandi,
Persíu og Tyrklandi.

www.ﬁ.is
Skráðu þig inn - Drífðu þig út.

Rússnesk stemning CCCP barinn ( Torstrasse 136) er lítill og eilitið skuggalegur og býður upp á vodka og rokktónlist í vænum skömmtum.
Torstrasse er full af alls kyns börum og veitingastöðum og er rétt hjá Mitte.

farin tuttugu ár hefur Mitte aftur
orðið að hinni raunverulegu miðborg Berlínarborgar þar sem er
að finna sögulegar byggingar og
stórfengleg söfn jafnt sem hipp og
kúl verslunargötur, skemmtilega
veitingastaði og svalar verslanir. Kreuzberg er í hinni fyrrverandi Vestur-Berlín og þar er að
finna mikið af tyrkneskum innflytjendum. Sjarmi hverfisins er
einmitt fólginn í þeim mikla suðupotti menningarheima sem búa þar
í sameiningu. Í hverfin Prenzlauerberg og Friedrichshain flykkist
unga fólkið en þar er enn tiltölulega ódýrt að búa. Götur þar iða
af skemmtilegum veitingahúsum,
börum og verslunum.

Hvar á að versla?
Ferðafélag Íslands
www.ﬁ.is - Sími: 568 2533

Einfaldast er að halda sig við
Mitte-hverfið, á Hakescher Markt,
Munzstrasse og Alte Schönhauser
Strasse. Þar er meðal annars hægt
að finna verslanir eins og Acne
Jeans, APC, American Apparel,
Converse og Wood Wood ásamt
versluninni Apartment ( Meinhardstrasse 36, Mitte) sem selur

Kastanienallee Lífleg gata þar sem er að finna litlar hönnunarbúðir og „vintage“-verslanir.

fatnað frá merkjum eins og Cheap
Mondays, Raf Simmons, Bernhard
Wilhelm Undercover og April 77.
Kastanienallee í Prenzlauer Berg
er sérlega skemmtileg gata þar sem
er að finna litlar hönnunarbúðir og
flottar „vintage“-verslanir. Arkonaplatz-flóamarkaðurinn í Mitte er
opinn á sunnudögum og þar eru
húsgögn, bækur og fatnað.

Við bara enduðum allir í Berlín Rokksveitin The Virgin Tongues nýtur mikilla vinsælda í
borginni en meðlimirnir eru allir bandarískir. „Við bara fíluðum stemninguna hérna og líkar
að búa hérna,“ útskýra þeir sem eins og fjölmargir lista- og tónlistarmenn hafa ákveðið að
búa í Berlín.

Hvar á að borða?
Það eru ógrynni veitingastaða i
Berlín allt frá hinum frægu og
ódýru kebabstöðum upp í það sem
kallast „haute cuisine“. Kebab
getur vissulega verið góður, sérstaklega ef valinn er kjúklingur
eða falafel í durum-brauði með
hvítlaukssósu. Mexíkóskí staðurinn Dolores (Rosa-Luxemburg
Strasse 7 í Mitte) er ódýr og góður
og býður upp á burritos og quesadilles að hætti íbúa San Fransisco
með úrvali af sósum og meðlæti,
meðal annars hinni ólýsanlega
sterku habanera-sósu. Ef þig langar í fjörugt og fallegt andrúmsloft
með mat í ódýrari kantinum er
hinn víetnamski Monsieur Vong (
Alte Schönhauser Strasse 46) kjörinn. Innréttingarnar eru flottar,
þar er alltaf yfirfullt af fólki og
fyrst og fremst er maturinn sérlega ljúffengur. Japanska staðinn
Shiro i Shiro er að finna á hótelinu
Lux 11(Rosa-Luxemburg-Strasse)
en hann býður upp á æðislegt sushi
og sashimi ásamt alls kyns öðrum
japönskum réttum og sake-úrvali.

Hvar á að drekka?
Bar að nafni 8mm ( Schönhauser
Allee 177B) hefur öðlast sérstakar

ASKA Í ÖSKJU
Leirlistafélagið sýnir duftker í Listasal
Mosfellsbæjar.
BLS. 2

VEISLA FYRIR AUGA
OG EYRU Arkitektafé-

Fermingartilboð 2009

lag Íslands stendur fyrir
ýmsum skemmtilegum
uppákomum í tengslum
við HönnunarMarsinn.
Sjá nánar á www.betrabak.is

BLS. 3

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR 21. MARS 2009

Ímyndunarafli hönnuða
virðist stundum engin
BLS. 3
takmörk sett.

SÉRSTAKIR

STÓLAR
ÍSLENSKA PARIÐ
Whirlpool AWOD6730
1400 snúninga og 6kg ÞVOTTAVÉL með stafrænu kerfisvali,
6th Sense sem skynjar óhreinindi í vatni og flýtir þvottatíma,
rafeindastýrðum kerfisveljara
og hitastilli, stafrænni niðurtalningu og ullarkerfi. Íslenskt
stjórnborð og leiðarvísir.

TILBOÐ

Whirlpool AWZ7465
6kg tvíátta barkalaus ÞURRKARI með
6th Sense rakaskynjara, 2 hitastigum
og köldum blástri. Íslenskur leiðarvísir.

TILBOÐ

89.995

FULLT VERÐ 119.995

ÞVOTTAVÉL MEÐ ÍSLENSKU
STJÓRNBORÐI OG
ÍSLENSKUM LEIÐARVÍSI

99.995

FULLT VERÐ 124.995
EYRARVEGI 21 SELFOSSI SÍMI 480 3700 - GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK SÍMI 464 1600 - GLERÁRGÖTU 36 AKUREYRI SÍMI 460 3380 - SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK SÍMI 569 1500
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● heimili&hönnun

ASKA Í ÖSKJU

VEISLA FYRIR AUGA

Frumsýndur í Kraumi

Fermingartilboð 2009

OG EYRU Arkitektafélag Íslands stendur fyrir
ýmsum skemmtilegum
uppákomum í tengslum
við HönnunarMarsinn.

Leirlistafélagið sýnir duftker í Listasal
Mosfellsbæjar.
BLS. 2

Sjá nánar á www.betrabak.is

BLS. 3

21. MARS 2009 LAUGARDAGUR

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR 21. MARS 2009

● Forsíðumynd: Nordicphotos Getty Images Útgáfufélag:
365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Emilía
SÉRSTAKIR
STÓLAR Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Þór
Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.
Ímyndunarafli hönnuða
virðist stundum engin
BLS. 3
takmörk sett.

●

Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttur vöruhönnuður frumsýnir stól sinn Visual Inner Structure
á HönnunarMarsinum og sýnir að auki ýmis spennandi verk í búðarglugga Sævars Karls.
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og hitastilli, stafrænni niðurtalningu og ullarkerfi. Íslenskt
stjórnborð og leiðarvísir.
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FULLT VERÐ 124.995
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Laugavegi 87 • sími: 511-2004

LAGERSALA
Á HÚSGÖGNUM OG SMÁVÖRU
í lagerhúsnæði okkar
að Norðurhellu 10, Hafnarfirði
ALLAR VÖRUR MEÐ

50-90% AFSLÆTTI

Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir
vöruhönnuður frumsýnir stól sinn,
Visual Inner Structure, á Íslandi
á HönnunarMarsinum. „Stóllinn
er gamall stóll sem fær nýtt líf.
Hann er framleiddur í takmörkuðu upplagi, tuttugu númeruðum
eintökum. Þetta er ekki ný hönnun
en verður sýnd í fyrsta skipti á Íslandi. Eintakið sem sýnt verður er
númer 18 en síðustu þrjú eintökin
eru enn óseld. Hinir stólarnir hafa
allir selst til útlanda, jafnvel alla
leið til Argentínu,“ útskýrir hún.
Stóllinn verður sýndur í Kraumi
í Aðalstræti en hann hefur hlotið
athygli erlendis. „Stóllinn hefur
verið sýndur víða um heim en
sala á honum fór á skrið eftir
einkasýningu mína í Toolsgalerie
í París sem er umboðsaðili verka
minna. Ég hef sýnt önnur verk
mín á Íslandi, en þótt stóllinn hafi
ekki verið sýndur hér áður hefur
verið töluvert um hann fjallað í íslenskum tímaritum,“ segir Guðrún Lilja, ánægð með að taka þátt í
HönnunarMarsinum. „Þetta skiptir máli og er vel að undirbúningi
og framkvæmd staðið. Hingað er
boðið fjölda blaðamanna sem stuðlar að kynningu og vitundarvakningu á íslenskri hönnun hér og erlendis.“ Guðrún Lilja sýnir líka
í sýningarglugga Sævars Karls
ásamt hönnuðinum Sruli Recht.
„Þar verð ég með fiðrildahillur og
verkið Hraunblóm,“ segir hún og
bætir við að vöruhönnuðir sýni í
tómu rými og gluggum á Laugavegi og Bankastræti á HönnunarMarsinum.
- hs

„Ég verð með fyrirlestur í Þjóðminjasafninu föstudaginn 27. mars, klukkan 14, þar
sem ný verk verða kynnt og ég ræði um framtíðarmöguleika í hönnun. Fleiri áhugaverðir fyrirlestrar verða þar einnig.“ segir Guðríður Lilja.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETURA

Opið: Virka daga 12 –18 – Laugardaga 10 –16 – Sunnudaga 12 –16

GJAFAVÖRUHORNIÐ
Mikið úrval af gjafavöru
frá Bröste og House-Doctor

Hanna duftker óháð trúarbrögðum
●

Átján hönnuðir standa fyrir sérstæðri sýningu í Listasal Mosfellsbæjar um helgina.

Aska í öskju er yfirheiti duftkerasýningar Leirlistafélagsins sem
haldin verður í Listasal Mosfellsbæjar. Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir leirhönnuður er ein þeirra
átján hönnuða sem sýna duftker
sín á sýningunni.
„Lítil hefð er fyrir því hér á
Íslandi að láta brenna sig í staðinn fyrir að jarða en það hefur þó
færst í aukana á síðustu árum,“
segir Ragnheiður sem lærði í
Frakklandi þar sem ríkari hefð
er fyrir slíkum útförum. „Þar er
mikið úrval af duftkerjum en hér á
Íslandi er úrvalið lítið og flest eru
þau innflutt,“ segir hún og bætir
við að það hafi vakið áhuga hennar og félaga hennar í Leirlistafélaginu að búa til íslensk og falleg
duftker. „Við ákváðum að búa til
duftkerin burtséð frá trúarbrögðum og fólk gat því ráðið hvort það
hafði sína trú til hliðsjónar eða
ekki,“ segir Ragnheiður sem bjó
meðal annars til duftker fyrir dýr.
„Fólk binst dýrum sínum miklum
tilfinningaböndum og er oft í vandræðum með hvað eigi að gera við
þau þegar þau deyja. Mér fannst
því tilvalið að koma til móts við
það fólk.“
Ragnheiður býr þó einnig til

Ragnheiður prýðir kerin með ýmsum styttum.

duftker fyrir fólk en ólíkt mörgum öðrum eru kerin hennar ekki
dökk og drungaleg. „Ég fór þá leið
að vera mjög glaðvær enda er ég
alltaf glöð sjálf,“ segir Ragnheiður sem notar líflega liti í kerin og
prýðir þau með ýmsum styttum.
En verður hægt að kaupa duftkerin? „Já, það verður hægt.
Reyndar veit ég um eina sem er
búin að taka frá sína hönnun fyrir
sig og manninn sinn,“ segir Ragnheiður og hlær. Hún minnist á að
helstu útfararstofum höfuðborgar-

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

svæðisins hafi verið boðið og því
aldrei að vita nema íslensk duftker muni standa aðstandendum til
boða á útfararstofum í framtíðinni.
Sýningin er í tengslum við HönnunarMars á Laugavegi. Þar verða
duftker til sýnis í nokkrum búðargluggum. Sýningin verður opnuð
á laugardag og hljómsveitin Mojio
spilar milli 15 og 17. Hún stendur til 18. apríl og verður opin á afgreiðslutíma bókasafnsins, frá 12
til 19 á virkum dögum og 12 til 15
á laugardögum.
- sg

SKART og skipulag er yfirskrift sýningar skartgripahönnuðarins Guðbjargar Kristínar Ingvarsdóttur í Listasafni Árnesinga. Guðbjörg verður með sýningarspjall
við gesti á sýningunni á morgun klukkan 15.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

SÖNGSVEITIN
FÍLHARMÓNÍA
J. S. Bach

Messa í g-moll
W. A. Mozart

Requiem
í nýrri útgáfu, lokið af Duncan Druce
Tónleikar í Langholtskirkju

sunnudag, 22. mars kl 20
miðvikudag, 25. mars kl 20
Einsöngvarar:
Hallveig Rúnarsdóttir, Jóhanna Ósk Valsdóttir
Gissur Páll Gissurarson, Ágúst Ólafsson

Stjórnandi: Magnús Ragnarsson
Miðasala við innganginn og í 12 Tónum - www.filharmonia.mi.is

Anna Pála lifir annasömu lífi og er virk í stjórnmálum auk þess sem hún stundar nám í lögfræði við Háskóla Íslands. Um helgina
ætlar hún hins vegar að slaka á í sveitinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Slökun, lærdómur og þrif
Síðasta helgi var annasöm hjá Önnu Pálu Sverrisdóttur enda var hún þá í prófkjörsslag. Þessi helgi fer
hins vegar í að hlaða batteríin en stefnan er tekin á sumarbústað með vinkonunum.

Nemendaleikhús JSB 2009

EfWX`g_f
Borgarleikhúsinu
23., 24. og 25. mars, kl. 18 og 20

„Ég ætla aðeins að fara inn í auga
stormsins og hvíla mig þessa
helgi. Í dag ætla ég að keyra út úr
bænum, ásamt vinkonum mínum,
Helgu og Hildi, sem ég bý með, og
fara í sumarbústað,“ segir Anna
Pála Sverrisdóttir sem er nú í
tíunda sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík.
„Þó svo við vinkonurnar búum
saman þá hittumst við frekar lítið
þannig að þetta sambýli ætlar að
fara í sumarbústað á Laugarvatni
þar sem stefnan er að slaka á,
fara í göngutúra, lesa bækur sem
fjalla ekki um stjórnmál, borða
góðan mat og gera allt þetta sem
maður gerir í bústað,“ segir Anna

Pála en síðasta helgi var undirlögð af stjórnmálum.
„Þótt ég stefni að því að vinna
sem minnst í stjórnmálum um
helgina þá býst ég nú samt við
að einhver tími fari í að undirbúa landsfund Samfylkingarinnar sem verður um næstu helgi,“
segir hún og bætir við: „Reyndar ætla ég að eyða morgnunum
í námið þar sem ég er að skrifa
ritgerð í hafrétti, en ég er að
klára mastersnám í lögfræði við
Háskóla Íslands. Restin af helginni fer hins vegar í umrædda
sumarbústaðarferð og skemmtilegheit.“
Anna Pála segir sínar bestu

æskuminningar tengjast sumarbústaðarferð á Flúðum með fjölskyldunni. „Ég væri til í að fara
oftar í sumarbústað en þar sem
ég hef ekki beinan aðgang að
bústað þá fer ég frekar sjaldan.
Einhvern veginn líður helgi eftir
helgi án þess að maður gefi sér
tíma til að slaka á. Reglan mín er
sú að ég geri allt sem ég get en
ekki meira, þó að einstöku sinnum bregði ég út af þeirri reglu,“
segir Anna Pála og brosir. „Ég lýk
síðan helginni á húsverkum þar
sem mín vika í þrifum klárast á
morgun en við sambýlingarnir
skiptum þessu á milli okkar.“
hrefna@frettabladid.is

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

Þema sýningarinnar í ár er „hittingur“ af ýmsu tagi
við fjölbreyttar aðstæður,
á mismunandi tímum og á mismunandi stöðum

EINN
AF RAFTÆKJUM

Miðaverð 2.000 kr. - frítt fyrir 5 ára og yngri
Miðasala er í Borgarleikhúsinu og á www.midi.is

OPIÐ

.ÈOGÚTULM
-BVHBSEBHBLM

www.friform.is
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SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS flytur Pétur og úlfinn fyrir yngstu tónlistarunnendurna í Háskólabíói í dag klukkan
14. Þetta eru fyrstu tónleikarnir í röð fjölskyldutónleika sem
Sinfóníuhljómsveitin ætlar að halda.

Hver á besta
drykkinn?
Barþjónar keppa um Íslandsmeistaratitil um helgina.

Kolaportið er OPIÐ
laugardaga og
sunnudaga
Tónleikarnir fara fram í Bústaðakirkju.

frá kl. 1100-1700
Tr y g g v a g ö t u 19 • 101 R e y k j a v í k
Sími 562 5030 • w w w.kolaportid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Óður til ófétanna
Sérstakir barnatónleikar verða
haldnir í Bústaðakirkju á sunnudag þar sem flutt verða lög af
nýjum geisladiski fyrir börn.
Segja má að ýmis furðufyrirbæri
muni gera innrás í Bústaðakirkju
næstkomandi sunnudag, þegar
haldnir verða sérstakir barnatónleikar í tilefni af útkomu barnageisladisksins Æintýraheimur
ófétanna.
Diskurinnn inniheldur lög
Óskar Óskarsdóttur og ljóð Rúnu
K. Tetzschner sem helguð eru sérstökum skáldskaparverum, ófétunum, sem fyrst var fjallað um í
myndskreyttri barnasögu Rúnu

Íslandsmeistaramót barþjóna 2009
verður haldið á Broadway á morgun. Mótið ber yfirskriftina Fancy
og Flair en keppt verður í fagurog/eða furðudrykkjum.
Keppt verður í þremur flokkum
og mun Íslandsmeistarinn taka
þátt í heimsmeistaramóti barþjóna
í Berlín í ágúst næstkomandi. Þá
verður í fyrsta sinn keppt í svokallaðri vinnustaðakeppni þar sem
vinnustaðir keppa sín á milli um
besta „kokkteil næturlífsins“.
Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi,
verður kynnir á mótinu og fönksveitin Glassúr heldur uppi stuði.
Nánar á vefsíðunni www.bar.is
- sg

K. Tetzschner, en hún mun einnig
lesa upp og sýna myndir af ófétunum og álfum, sem þau minna um
margt á.
Börn úr barnakórum Bústaðakirkju syngja ásamt Ósk Óskarsdóttur sem auk þess leikur á píanó.
Álfheiður Erla Guðmundsdóttir syngur sérstakan Fiðrildasöng
ófétanna og Númi Björnsson leikur
á gítar. Jóhanna V. Þórhallsdóttir
stýrir kórunum.
Tónleikarnir eru haldnir við
barnamessu Bústaðakirkju og hefjast klukkan 11. Séra Pálmi Matthíasson messar og Bára Elíasdóttir
hefur umsjón með barnamessunni.
- rve

Fallegir drykkir verða blandaðir á
Íslandsmeistaramóti barþjóna um
helgina.
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Nýttu tímann
námskeið

fyrirlestrar

samverur

Dagskrá
25. mars
30. mars
31. mars

Fatasaumur 1 - fjögur skipti (biðlisti)
Hreyfing 2 - Tai chi og jóga
Fjármálalæsi

1. apríl
6. apríl
7. apríl
88. apríl
5. apríl
2. apríl
22. apríl
27. apríl
28. apríl
29. apríl

Fatasaumur 2
Hreyfing 3 - Tai chi og jóga
Að efla framkomu og virkni
Fatasaumur 3
Hreyfing 4 - Tai chi og jóga
Fatasaumur 4
Opið hús - fyrirlestur um heilsufar og matarræði
Ræktun kryddjurta
Stofnun fyrirtækja
Nýsköpun

4. maí
45. maí
6. maí
11. maí
12. maí
13. maí

Taflkennsla
ÓhaggaOleg lögmál markaðarins
Briddskennsla
Ljósmyndakennsla
Gerð viðskiptaáætlana
GPSkennsla - kennsla á GPS-tæki

Viðburðirnir eru frá kl. 10 - 13 og eru fyrst og fremst
ætlaðir atvinnulausum og þeim sem hafa þurft að
minnka við sig vinnu, þeim að kostnaðarlausu.
Verkefnið er VOOJ§í samvinnu við Kópavogsbæ.

Skráning og nánari upplýsingar í síma 554 6626
eða á www.redcross.is/kopavogur

Kópavogsdeild, Hamraborg 11, sími 554 6626, kopavogur@redcross.is
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Á íslenskan framtíð?

Tónar hljóma í Firðinum

Tungumálið á í vök að verjast,
móðurmálskennsla stendur á
tímamótum og við getum lært af
grannþjóðunum. Þetta er meðal
þess sem verður talað um á
ráðstefnu Samtaka móðurmálskennara.

Orgel- og söngtónleikar verða haldnir í Hafnarfjarðarkirkju á morgun klukkan 17 en þá munu organistinn Natalía Chow Hewlett og Kristín Sigurðardóttir sópransöngkona leika og syngja.
Nýtt og glæsilegt pípuorgel var
vígt um jólin í Hafnarfjarðarkirkju á 95 ára afmæli kirkjunnar. Á morgun verða fyrstu söngtónleikarnir haldnir í kirkjunni.
„Það hafa verið haldnir orgeltónleikar á nýja orgelið áður en þetta
verður í fyrsta skipti sem verður
sungið líka,“ segir Natalía Chow
Hewlett organisti. „Þetta verður
líka í fyrsta skipti sem ég spila
undir hjá Kristínu en við höfum
áður sungið saman dúetta. Ég er
búin að æfa mig í kirkjunni dag og
nótt og það er mjög gaman að spila
á þetta stóra og glæsilega orgel,“
segir Natalía en hún var sjálf organisti í Hafnarfjarðarkirkju frá
árinu 1996 til 2002.
Dagskráin á tónleikunum verður
að sögn Natalíu fjölbreytt en meðal
annars mun hún leika verk í minningu Páls Kr. Pálssonar sem var
organisti við kirkjuna á árunum
1950 til 1984. „Páll gaf kirkjunni
safn af orgelbókum þegar hann
hætti. Þetta eru dýrmætar bækur
og margar þeirra fást ekki í dag.
Í gamla orgelinu var crescendotakki sem Páll notaði mikið við
orgelleik sinn. Þessi takki er
sjaldan notaður í barokk-verkum
en Páll gerði það. Hann var mikill tónlistarmaður og meistari og
fékk meðal annars viðurkenningu frá forseta Íslands á sínum
tíma. Þegar ég sá að það er einnig crescendo-takki í nýja orgelinu,
en það er ekki algengt á orgelum,
fannst mér tilvalið að spila verk í
minningu Páls.“
Natalía segir franska orgeltónlist passa sérstaklega vel við pípuorgel af þessari stærð og verða
frönsk verk á dagskránni á morgun. Einnig verða flutt verk eftir
tónskáldið Julian Hewlett, eigin-

Natalía Chow Hewlett organisti og Kristín Sigurðardóttir sópransöngkona efna til
tónleika á morgun í Hafnarfjarðarkirkju.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

mann Natalíu. „Verk Julians eru
mjög stórbrotin og passa því vel
á svona orgel. Hann er mikið tónskáld en fáir þekkja til verka hans
og þessi verk hafa til dæmis ekki
hljómað í Hafnarfirði áður. Kristín
mun syngja tvö verk eftir hann á
tónleikunum.“
Auk þess að standa í undirbúningi tónleikanna er Natalía með
tvo kóra á sínum snærum meðfram kennslu, Kvennakór Kópavogs og Englakórinn. Nú standa
yfir æfingar hjá Englakórnum.

„Englakórinn eru krakkar frá
þriggja til níu ára en ég stofnaði
hann fyrir fimm árum. Við erum
þessa dagana að æfa söngleik eftir
manninn minn sem við setjum upp
í maí í Kópavogskirkju. Sá söngleikur hefur aldrei verið fluttur
af svona ungum krökkum, svo það
verður gaman að sjá litla krakka
leika og syngja.“
Tónleikar Natalíu og Kristínar
í Hafnarfjarðarkirkju hefjast á
morgun klukkan 17.
heida@frettabladid.is

Ráðstefna Samtaka móðurmálskennara verður haldin í Bratta,
húsnæði Háskóla Íslands við
Stakkahlíð, í dag. „Meiri ástæða
er nú en oft áður að hafa áhyggjur af móðurmálskunnáttu barna
og unglinga,“ segir Guðlaug Guðmundsdóttir, formaður Samtaka
móðurmálskennara. „Ég stend æ
oftar frammi fyrir því að nemendur mínir skilja ekki algeng orð og
orðatiltæki,“ bætir hún við.
Breytingar eru óhjákvæmilegar
að sögn Guðlaugar. „Íslenskt samfélag hefur breyst mjög mikið á
stuttum tíma, fjöldi barna elst upp
á heimilum þar sem annað eða
báðir foreldrar tala litla íslensku.
Minnkandi samgangur á milli kynslóða hefur einnig gert það að verkum að málumhverfi barna og unglinga verður sífellt fábreyttara.“
Á ráðstefnunni verður meðal
annars fjallað um nýjar námskrár
sem eru í smíðum og Guðlaug segir
að væntanlega verði um áherslu-

Móðurmálskennsla verður krufin til
mergjar á ráðstefnunni.

breytingu að ræða. „Við þurfum
að skilgreina hvað okkur finnst að
allir menntaðir Íslendingar þurfi
að þekkja. Höfum við lagt of mikla
áherslu á eldri bókmenntir á kostnað þeirra nýrri? Hugsanlega mætti
líka draga úr lestri bókmennta og
leggja meiri áherslu á tjáningu á
móðurmálinu í ræðu og riti.“
Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni er Ellen Krogh, prófessor við
háskólann í Óðinsvéum, sem mun
segja frá þeim breytingum sem
voru gerðar á móðurmálskennslu
í Danmörku fyrir nokkrum árum.
Guðlaug telur að við getum lært
mikið af reynslu Dana.
En unglingarnir hljóta að kunna
einhver orð sem fullorðna fólkið
kann ekki? „Að sjálfsögðu,“ segir
Guðlaug. „Það hefur alltaf verið til
unglingamál. Hver einasta kynslóð
á sína eigin frasa og orðatiltæki.“
- alþ

31 vatnasvæði vítt og breitt um
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Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

HEIMASAUMAÐAR FLÍKUR eru alveg í tísku
núna. Það sama á við um annað sem búið er til inni
á heimilinu eins og heimatilbúið skart og hvers konar
prjónavörur. Heimatilbúið er heitt.

Uppspretta
hugmyndanna
er höfð óljós.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Katrín ætlar að vinna
áfram með smáatriðin
sem hún hannaði í tengslum við lokaverkefnið.

Talsverð áhersla er á
litrík smáatriði, sem
hugsuð eru sem
mótvægi við svartan
klæðnaðinn.

Horfir til ættjarðarinnar
Katrín Jóhannesdóttir prjónahönnuður sýnir lokaverkefni sitt í vélprjóni í Handverki og hönnun við Aðalstræti 10. Í verkum sínum sækir hönnuðurinn innblástur í þjóðlega arfleifð.
Prjónaðir kjólar, peysur og fylgihlutir með vísanir í íslenska þjóðbúninginn eru meginviðfangsefni
á sýningu Katrínar Jóhannesdóttur prjónahönnuðar í Handverki og
hönnun við Aðalstræti 10. Sýningin byggist á lokaverkefni Katrínar frá Textilseminariet í Viborg
í Danmörku, þaðan sem hún
útskrifaðist í vetur.
„Þetta eru prjónaðar kvenflíkur og fylgihlutir sem ég valdi að
prjóna og útfæra út frá íslenska
þjóðbúningnum. Uppspretta hugmyndanna er höfð óljós, fötin
eru úr svörtu rétt eins og í
þjóðbúningnum og gerð úr
merino-ull en smáatriðin öll
í tærum litum, til að lyfta
aðeins drunganum af klæðunum,“ útskýrir Katrín, sem hóf
nám við skólann árið 2005 og
þá ásamt sjö Íslendingum, sem
þótti óvenjulega hátt hlutfall
íslenskra nemenda, og útskrifaðist ásamt tveimur þeirra.
Katrín var sú eina sem horfði
til ættjarðarinnar í hönnun
sinni.
„Ég vildi gera eitthvað tengt Íslandi
og mundi þá eftir
belti við þjóðbúning sem
é g er fð i

Segja má að sýningarsalur Handverks og hönnunar sé þjóðlegur
þessa daga, þar sem klæðnaður með vísanir í íslenska þjóðbúninginn er til sýnis.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
Katrín kennir við
Hússtjórnarskólann á
Hallormsstað og
dreymir um að
gera hönnun að
aðalstarfi. Um
hana má fræðast
betur á www.
katy.is.

eftir langömmu mína en átti ekkert við. Úr varð að hanna fatnað undir áhrifum þjóðbúningsins, en þó með nútíma áherslu,“
segir Katrín, sem reiknar með að
halda áfram á þessari línu. „Já,
og ég ætla að vinna áfram með
einfaldar flíkur, þar sem sams
konar smáatriði verða til staðar.“

HELGIN

roald@frettabladid.is

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

Djúpavogshreppur auglýsir
Leikskólinn Bjarkatún
Laus er staða deildarstjóra eldri deildar við leikskólann
Bjarkatún frá 1. maí 2009 auk leikskólakennara í 4
stöðugildi frá 15. ágúst 2009.
Leikskólinn Bjarkatún er tveggja deilda með um 30
nemendur sem eru teknir inn eins árs. Leikskólinn er
staðsettur í nýlegu húsnæði þar sem stutt er í ósnortna
náttúru og skemmtilegt útivistarsvæði. Bjarkatún leggur
áherslu á umhverﬁsmennt, hreyﬁngu og leikgleði.
Opnunartími leikskólans er frá 7:45-16:15. Áhugasamir
geta skoðað heimasíðu leikskólans: www.djupivogur.
is/leikskoli

TrackWell Forðastýring

Framtíðartækifæri

Leitum að Hugbúnaðarsérfræðingum

Upplýsingar veitir Þórdís Sigurðardóttir leikskólastjóri í
síma 478-8832 eða í tölvupósti thordis@djupivogur.is

Starfssvið

Umsókn fylgi yﬁrlit um nám og störf. Umsækjendur geta
sótt um í tölvupósti á bjarkatun@djupivogur.is

Þróun á hugbúnaðarlausnum og stuðningur við þjónustu. Aðstoð við þarfagreiningu fyrir
viðskiptavini TrackWell og ábyrgð á afhendingu lausna.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2009 og 15. júlí 2009

Grunnskóli Djúpavogs
Fyrir næsta skólaár vantar kennara í eftirfarandi námsgreinar: Íþróttir, ensku, dönsku, stærðfræði, náttúrufræði, textílmennt, heimilisfræði, upplýsinga- og
tæknimennt.
Grunnskóli Djúpavogs er einsetinn skóli þar sem mikil
áhersla er lögð á samkennslu, samvinnu árganga og
grenndarnám. Mjög gott samstarf er milli grunnskólans,
tónskólans, leikskólans og Umf. Neista. Möguleiki er,
fyrir íþróttakennara, að fá þjálfun fyrir Ungmennafélagið
samhliða íþróttakennslu í skólanum.

Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa menntun og reynslu á sviði tölvunar- eða kerfisfræði. Viðkomandi þarf
að hafa góða þekkingu á uppbyggingu vefþjónusta í Java. Æskilegt er að viðkomandi hafi góða
þekkingu á Spring frameworki, HTML, JavaScript, Ajax og CSS.
Allir umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði og verða að geta unnið sjálfstætt, agað og eiga auðvelt
með samskipti við aðra. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að vinna í tæknilega krefjandi
umhverfi og læra nýja hluti.
Nánari upplýsingar má fá hjá TrackWell í síma 5100600. Tekið er á móti ferilskrám á
job@trackwell.com eða á skrifstofu félagsins. Umsóknir skulu berast fyrir 30. mars.

Umsóknum skal skal skila til skólastjóra, fyrir 1. maí
2009. Eyðublöð má ﬁnna á heimasíðu skólans:
http://djupivogur.is/grunnskoli/
Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Halldóra Dröfn
Hafþórsdóttir í síma: 478-8246 eða dora@djupivogur.is
Í Djúpavogshreppi búa um 500 manns. Þar er góður
leikskóli, grunnskóli, íþróttamiðstöð með innisundlaug,
verslanir, heilsugæsla, læknir auk annarrar almennrar
þjónustu.

TrackWell hefur frá stofnun árið 1996 sérhæft sig í hugbúnaðargerð með sérstakri
áherslu á lausnir tengdum fjarskiptum og staðsetningatækni. TrackWell hefur þróað
þjónustu fyrir fyrirtæki sem kallast TrackWell Forðastýring (Mobile Resource Management)
með verkferlum til þess að hafa eftirlit með og stýra notkun forða - hver er að gera hvað á
hverjum tíma, hvar og hvernig. Með þann ávinning sem nær 300 íslenskir viðskiptavinir hafa
náð með TrackWell Forðastýringu hefur TrackWell tekið fyrstu skref í að bjóða erlendum
fyrirtækjum að ná fram hagræðingu og aukinni framleiðni með íslensku hugviti.
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Þjónusta og sala
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Þjónustufyrirtæki í Kópavogi óskar eftir starfskrafti. Starﬁð
felst í þjónustu og sölu við öryggisbúnað. Þarf að vera
handlaginn og geta unnið sjálfstætt. Bílpróf skilyrði. Ekki
yngri en 30 ára. Um er að ræða 100% starf. Viðkomandi
þarf að geta haﬁð störf þann 1. apríl.

Umsóknarfrestur er til 23. Mars. Umsóknir
óskast sendar á netfangið oryggis@gmail.com

TÆKNISTJÓRI
Stórt fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða tæknistjóra.
Viðkomandi þarf að hafa kunnáttu á Windows, Unix/
linux, PHP, Ruby og Pearl.
Þekking á síma- og netkerfum og góð enskukunnátta er
skilyrði.
Áhugasamir sendi ferilskrá á
bjartaframtid@gmail.com, fyrir 27. mars n.k.
Öllum umsóknum verður svarað og
farið með sem trúnaðarmál.

Viltu starfa í skemmtilegu umhverfi...

World Class
Okkar
leiðarljós

Leitar að þjálfara

1. Góð þjónusta

... í tækjasal

2. Jákvæðni og samvinna

3. Virðing
Erum að leita að íþróttafræðing,
sjúkraþjálfara eða einstakling með
sambærilega menntun.
Um er að ræða fullt starf (vaktavinna).
Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Umsjón með ráðningu hefur Gígja, gigja@worldclass.is
Umsóknir þurfa að berast skriflega til viðkomandi ráðningaraðila,
einnig er hægt að fylla út umsókn á heimasíðu okkar worldclass.is
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Fjármálastjóri / bókari
- meðeigandi
Fyrirtæki í iðnaði og innﬂutningi leitar að fjármálastjóra/bókara,
sem jafnframt hefði hug á að verða meðeigandi í fyrirtækinu.
Starfslýsing
Fjármálaleg stjórnun. Færsla bókhalds, innheimta,
umsjón með skráningum í viðverukerﬁð Bakvörð og notkun
launakerﬁsins H-launa, o.ﬂ. Þátttaka í innkaupum rekstrarvara.
Hæfniskröfur
Viðskiptamenntun kemur sér vel sem og reynsla af
sambærulegu starﬁ.
Annað
Við leitum að heilbrigðum, vel menntuðum og reyndum
einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi starf.
Hugmyndin er að viðkomandi myndi eftir nánari skoðun
leggja fram 5-7 m.kr. í hlutafé og eignast með því 20-30%
í fyrirtækinu.

Öflugir sérfræðingar
TQFOOBOEJULJGSJ

Áhugasamir sendi inn upplýsingar á netfangið
box@frett.is merktar “Fjármálastjóri”. Gerið vinsamlegast
m.a. grein fyrir aldri, menntun og starfsreynslu.

Skyggnir ehf. óskar að ráða öfluga sérfræðinga. Fyrirtækið byggir á langri hefð í sérfræðiþjónustu við öflugustu fyrirtæki landsins. Við kappkostum að skapa frjótt umhverfi fyrir
starfsmenn og sækjumst eftir að ráða hæfileikaríka og vel menntaða einstaklinga.

Við leitum að sérfræðingum sem hafa þekkingu og reynslu af a.m.k. einu af eftirfarandi:
t *#."*9-JOVY
t *#.IVHCÞOB§VS UE8FC4QIFSF 5JWPMJ *OGPSNBUJPO.BOBHFNFOU 
t 7ÏMCÞOB§BS¢KØOVTUBWJ§*#.OFU¢KØOB HBHOBHFZNTMVMBVTOJS WBSBBGMHKBGBPGM
Hæfniskröfur:

Sölumaður
Óskum eftir að ráða duglegan og
hressan sölumann í verslun okkar.
Áhugavert starf við sölu á íþróttaog útivistarvörum.

t
t
t
t
t
t

(Ø§ULOJLVOOÈUUBÈTBNUSFZOTMVBG¢KØOVTUV5LOJMFHBSWPUUBOJSFSVLPTUVS
ÁUTKØOBSTFNJPHIGOJUJMB§GJOOBMBVTOJSÈGMØLOVNWBOEBNÈMVN
%SJGLSBGUVSPHWBOEWJSLOJ
(FUBUJMB§LZOOBIVHNZOEJSPHMBVTOJSÓSJUV§VPHUÚMV§VNÈMJ
'SVNLW§JUJMB§UBLB¢ÈUUÓNØUVOTUBSGTJOT
)ÈTLØMBNFOOUVOFSLPTUVS

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Verkstæði
Okkur vantar einnig laghentan og
duglegan starfsmann á verkstæði
okkar til samsetningar og viðhalds
á reiðhjólum.

/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS«TNVOEVS#KBSOBTPO EFJMEBSTUKØSJ,KBSOBMBVTOB BTNVOEVSCKBSOBTPO!TLZHHOJSJT
F§B5PSGJ.BSLÞTTPOWFSLFGOBTUKØSJÓTUBSGTNBOOB¢KØOVTUV UPSGJNBSLVTTPO!TLZHHOJSJT
6NTØLOJSNF§GFSJMTLSÈØTLBTUTFOEBSÈUPSGJNBSLVTTPO!TLZHHOJSJTGZSJS29. mars nk

Skyggnir er eitt öflugasta upplýsingatæknifélagið á Íslandi með um 185 sérfræðinga. Félagið veitir alhliða þjónustu í hönnun, uppsetningu og rekstri upplýsingatækni- og samskiptalausna. Markmið Skyggnis
er að skapa viðskiptavinum framúrskarandi rekstrar- og þjónustulegan ávinning af upplýsingatæknilausnum.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið
störf sem fyrst. Umsóknareyðublöð eru
á vefnum, www.markid.is.

Skyggnir ehf. er dótturfyrirtæki Nýherja. Hjá Nýherjasamstæðunni starfa um 700 manns þarf af um 170
erlendis. Nýherji er skráð á OMX kauphöllinni. www.nyherji.is

6S§BSIWBSG

www.markid.is

Sími 553 5320

Ármúla 40
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Vil du ha ny jobb?
Jobbia har mange ledige stillingar på
Sunnmøre i Norge. Her er eit utvalg vi treng
folk til akkurat no:

SERVITØRER
CNC-OPERATØRER

Matreiðslumaður og nemi - í hæsta eldhúsi landsins

STUEPIKE
BUSSJÅFØRER

Veisluturninn óskar eftir að ráða öflugan matreiðslumann og nema til starfa.
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í glæsilegasta eldhúsi landsins.

KOKKER

Mikil áhersla er lögð á góðan starfsanda og létt og þægilegt andrúmsloft. Ef þú hefur mikinn
metnað í matreiðslu, ríka þjónustulund og vilt vinna með skemmtilegum hópi fólks gæti þetta
verið tækifærið fyrir þig.

RØRLEGGER

ELEKTRIKER

HUDPLEIER

Ta kontakt for meir informasjon:

Umsóknir sendist til yfirmatreiðslumanns Stefáns Inga Svanssonar í netfangið stebbi@veisluturninn.is
Smáratorgi 3

201 Kópavogi

Sími 575 7500

www.veisluturninn.is

Yfirlæknir

Hrafnistu í Hafnarfirði

=gV[c^hiV  =V[cVg[^gÂ^ Vj\aÅh^g hiÂj JbZgVÂg¨ÂV)*hiVg[hZbZgaVjhi[g{
n[^ga¨`c^h aVjhV i^a jbh`cVg# AZ^iVÂ Zg VÂ &# _c c`# ZÂV Z[i^g c{cVgV hVb`dbjaV\^#
bZicVÂVg[jaajb Z^chiV`a^c\^ hZb ]Z[jg ¡h`^aZ\iZgVÂjbh¨`_ZcYjg]V[^hg[g¨Â^"
{]j\V{b{aZ[cjbVaYgVÂgV#?V[c[gVbiÄVg[ bZccijc  aYgjcVga¨`c^c\jb! ]Z^b^a^h"
k^Â`dbVcY^VÂ]V[Vb_\\ÂVhi_gcjcVg" a¨`c^c\jbZÂVVabZccjban[a¨`c^c\jb#
d\hVbh`^eiV]¨[^aZ^`V#
Jbh`cVg[gZhijg Zg i^a &# Vega c`# d\ h`Va jbh`cjb

vilborga@centrum.is

h`^aVÂi^a=gV[c^hijAVj\Vg{h^!&%)GZn`_Vk`#

Jobbia
Nina Gjerde
tlf: 94 23 78 66 | e-post: ng@jobbia.no | www.jobbia.no

Tannréttingasérfræðingar
Varðar tannréttingar fyrir börn með skarð
í vör og góm
Sjúkratryggingar Íslands undirbúa að bjóða út tannréttingar fyrir börn með skarð í vör og góm í byrjun apríl
nk.
Drög að gjaldskrá, gjaldskrárskýringum og fjölda eininga fyrir hvert gjaldskrárnúmer liggja þegar fyrir. Í
framhaldi af fyrirhuguðu útboði er síðan ætlunin að ná
samningum um einingarverð. Með auglýsingu þessari er áhugasömum tannréttingasérfræðingum geﬁnn
kostur á að koma með ábendingar og athugasemdir
varðandi ofangreind drög til 31. mars 2009.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Sjúkratrygginga
Íslands www.sjukratryggingar.is. Auk þess er hægt að
nálgast nánari upplýsingar hjá Guðlaugu Björnsdóttur,
framkvæmdastjóra samningamála í síma 560-4539
eða með tölvupósti (gudlaug.bjornsdottir@sjukratryggingar.is). Hún tekur einnig á móti ábendingum
og athugasemdum.

CÌC6G>JEEAH>C<6G/
@g^hi_{cH^\jgÂhhdc
Hb^/*-*".*%&d\+.(".*%&

Aðstoðarskólastjóri
Laus er staða aðstoðarskólastjóra Álftanesskóla frá 1. ágúst
2009.
Í Álftanesskóla eru 475 nemendur í 1.-10. bekk og 77
starfsmenn. Fjaðrir í skólastarﬁnu eru: vinátta, vísindi, listir,
– allir eru einstakir. Skólinn starfar eftir hugmyndafræði og vinnuaðferðum Uppeldis til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga.
Leitað er að umsækjendum sem hafa:
• Kennaramenntun, kennsluréttindi í grunnskóla og
kennslureynslu
• Framhaldsmenntun t.d. á sviði stjórnunar eða í uppeldisog kennslufræðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Metnað í starﬁ og áhuga á skólaþróun
Upplýsingar um starﬁð gefa Sveinbjörn Markús
Njálsson skólastjóri, í símum 5404700 og 8215007,
netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
Skarphéðinn Jónsson forstöðumaður velferðarog skólasviðs Álftaness, í síma 5502300, netfang
sj@alftanes.is . Sjá einnig: www.alftanesskoli.is
og www.alftanes.is
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám, störf og gögn er varða
frumkvæði á sviði skólamála. Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2009.
Umsóknir sendist skólastjóra Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.
Skólastjóri
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Sólheimar óska eftir að ráða hjúkrunarfræðing
Um er að ræða starf á sambýli þar sem aldraðir íbúar Sólheima búa.
Starfshlutfall 80-100% í dagvinnu.
Við leitum að metnaðarfullum, jákvæðum einstaklingi með góða
hæﬁleika í mannlegum samskiptum og sjálfstæð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf helst að geta haﬁð störf í byrjun mai n.k. .
Nánari upplýsingar gefur Valdís Brynjólfsdóttir, forstöðumaður
búsetuþjónustu Sólheima í s: 480-4414 eða 861-9657 frá 8-17
virka daga.
Sólheimar eru sjálfbært byggðahverﬁ í Árnsessýslu. Á Sólheimum er m.a. félagsþjónusta, garðyrkjustöð, skógræktarstöð, gistiheimili, verslun með helstu nauðsynjavörur, listhús og 6 verkstæði
sem vinna að listsköpun og endurvinnslu. Ennfremur kafﬁhús, kirkja, höggmyndagarður,
sundlaug og umhverﬁssetrið Sesseljuhús.

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.
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2009.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf hinn 15. apríl 2009.

Embætti framkvæmdastjóra
Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í
Reykjavík
Laust er til umsóknar embætti framkvæmdastjóra
Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík
skv. 12. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992,
með síðari breytingum. Framkvæmdastjórinn
starfar samkvæmt fyrirmælum laga, reglugerða
og erindisbréfs sem ráðherra setur honum.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla á málefnum fatlaðra.
• Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun sem
nýtist við stjórnun svæðisskrifstofunnar.
• Leiðtogahæfileikar.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í
ræðu og riti.
• Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k.
einu Norðurlandamáli.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar eða
sambærilegum störfum.
Á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins er unnið að yfirfærslu málefna fatlaðra til
sveitarfélaga, sbr. ákvæði til bráðabirgða III
með lögum nr. 59/1992, og er gert ráð fyrir að
skipunartíminn í embættið renni út um leið og
málaflokkurinn færist til sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lára Björnsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs í síma 545 8100.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
stöðuna. Um launakjör fer samkvæmt ákvörðun
Kjararáðs.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og
fyrri störf skulu berast félags- og tryggingamálaráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu,
150 Reykjavík, eða á netfangið: postur@fel.stjr.is
eigi síðar en 6. apríl nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið
hefur verið tekin.

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.

Iðjuþjálﬁ - dagdeild




Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðinemar
Viljum ráða hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema til sumaraﬂeysinga á lyfjadeild og hjúkrunardeildir St. Jósefsspítala Sólvang
Á hjúkrunarheimilið Sólvang bráðvantar einnig hjúkrunarfræðinga
til starfa á deild 2 og deild 4 og einnig á 50% fastar næturvaktir.
Við leggjum áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og
hvetjandi starfsumhverﬁ og að sérhver starfsmaður fái að njóta sín
og sé ánægður í starﬁ.
Nánari upplýsingar gefur Erla M. Helgadóttir, hjúkrunarstjóri
Sólvangi í síma 5201000 eða netfang erla@solvangur.is , Birna
Steingrímdóttir deildarstjóri lyﬂækningadeildar í síma 5201005 eða
netfang birna@stjo.is og Birna G. Flygenring, framkvæmdastjóri
hjúkrunar við STJS, í síma 520100/5906500, eða netfang:
bgf@stjo.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu
berast til Birnu G. Flygenring, framkvæmdastjóra hjúkrunar,
Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarﬁrði, fyrir 10. apríl 2009.
Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást á heimasíðu stofnunarinnar stjs.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. St. Jósefsspítali Sólvangur er reyklaus vinnustaður.

Hrafnista í Reykjavík óskar eftir iðjuþjálfa til
að veita forstöðu nýrri endurhæﬁngardagdeild
Spennandi tækifæri fyrir iðjuþjálfa sem er
tilbúinn að taka þátt í mótun á nýju endurhæﬁngarúrræði fyrir aldraða. Starﬁð felur í sér daglega
stjórnun deildarinnar, endurhæﬁngu, þátttöku í
teymisvinnu og samvinnu við hinar ýmsu starfsstéttir Hrafnistu.
Deildin er fyrir þá sem geta nýtt sér endurhæﬁngu og dagvist, en dvalið heima á kvöldin og
um helgar. Dagdeildin rúmar 30 manns og er
hámarksdvöl átta vikur.
Óskað er eftir metnaðarfullum og skipulögðum
iðjuþjálfa sem hefur áhuga á að vinna með
öldruðum. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ
reynslu af endurhæﬁngu og stjórnun.
Um er að ræða 100 % starf. Allar nánari upplýsingar veitir Soffía Egilsdóttir í síma 5859460/
6939560 eða á tölvupóst sofﬁa@hrafnista.is
Sjá einnig almennar upplýsingar um starfsmannastefnu Hrafnistu heimilanna á heimasíðu www.
hrafnista.is

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu,
20. mars 2009.

Útboð

Hafnargæsla skemmtiferðaskip
Faxaflóahafnir sf., óska eftir tilboðum í
hafnargæslu vegna komu skemmtiferðaskipa
til Reykjavíkur.
Útboðsgögn verða afhent til þeirra sem þess
óska frá og með mánudeginum 23. mars
2009.
Gögn verða afhent hjá VSI Öryggishönnun &
ráðgjöf, Hamraborg 11, 200 Kóp.
Athygli er vakin á því að krafist er leyfis
Ríkislögreglustjóra
til
að
stunda
öryggisþjónustu í atvinnuskyni.

Auglýsingasími

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn
7. apríl 2009, kl 14:00.

– Mest lesið
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Tilkynningar

Aðalfundur Laufs,

Styrkir

Landssamtaka áhugafólks um flogaveiki

Félagsfundur

verður haldinn laugardaginn 28. mars 2009 klukkan
13:00 í safnaðarheimili Áskirkju- neðri sal, gengið
inn að neðanverð. Dagskrá: Reikningar lagðir fram
og önnur venjuleg aðalfundarstörf. Við hvetjum alla
félagsmenn til þess að mæta.
Stjórn Laufs

Boðað er til félagsfundar KTÍ þriðjudaginn 24.mars
2009 kl 20:00 .
Fundurinn verður í Háskólanum í Reykjavík, að Höfðabakka
9 , salur á jarðhæð.

Dagskrá fundarins:
1. Hugbúnaður til að kenna bilanagreiningu kælikerfa.
Kristján Kristjánsson , verkefnastjóri Iðunar ,
Erindi um hugbúnað til að kenna bilanagreiningu
kælikerfa.
Segir einnig frá kennslu í kælitækni hjá Iðunni.
Þar sem verið er að nota kennslutæki, sem var hannað
og sérsmíðað fyrir þetta kælitækni nám.
1. Hermun kæliferla.
Sigurjón Arason , verkefnastjóri hjá Matís.
Erindi um hermun kæliferla.

Stjórn Kælitæknifélags Íslands.
www.kti.is

Styrkir mannréttindaráðs
Reykjavíkurborgar
Auglýst er eftir umsóknum um styrki mannréttindaráðs
Reykjavíkurborgar. Styrkjum er úthlutað tvisvar á ári.
Að þessu sinni er megináhersla lögð á verkefni sem snúa að
breytingum samfélagsins í kjölfar efnahagskreppunnar.

Forval nr. 14681
ÚTBOÐI - Rafrænt útboðsferli
Ríkiskaup fyrir hönd nokkurra stofnana og fyrirtækja ríkisins og
Reykjavíkurborgar óska eftir þátttökutilkynningum í forval vegna
innleiðingar og prófana á rafrænu útboðsferli.
Að forvali loknu er fyrirhugað að semja við einn rekstrar- og
þjónustuaðila um innleiðingu og prófun á rafrænu útboðsferli.
Gert er ráð fyrir því að verkefnið hefjist um mitt ár 2009 og því
ljúki í árslok 2010.
Eingöngu koma til greina fullbúin hugbúnaðarkerﬁ sem fullnægja regluverki Evrópska efnahagssvæðisins og hafa að geyma
aðgerðir allt frá gerð útboðsgagna til samningsstjórnunar. Kerﬁn
skulu hafa verið sett upp og notuð í raunumhverﬁ á síðustu
þremur árum.

Markmiðið með styrkjum mannréttindaráðs er að styðja við
hvers kyns sjálfsprottið starf, starfsemi frjálsra félagasamtaka
og framtak einstaklinga á sviði mannréttinda sem stuðlar að
farsælli þróun borgarsamfélagsins, jafnræði borgarbúa og
fjölbreytilegu mannlíﬁ. Að sama skapi að styðja við hvers konar
starf sem vekur athygli á eða stendur vörð um grundvallarréttindi borgarbúa.
Reglur um styrkveitingar og umsóknareyðublöð er að ﬁnna á
vefsíðu mannréttindaskrifstofu www.rvk.is/mannrettindi.
Umsóknum er hægt að skila á netfangið
mannrettindi@reykjavik.is eða í Ráðhús Reykjavíkur
merkt “styrkur - mannréttindaráð”.
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2009.

Gerð er krafa um að þátttakendur í forvalinu haﬁ langa reynslu í
hönnun og rekstri hliðstæðra kerfa þar sem gerð er rík krafa um
öryggi gagna og samskipta, stuttan og jafnan svartíma og aðstoð
og leiðbeiningar við innleiðingu á prófunartíma.
Gert er ráð fyrir því að samningsaðili láti þjónustu kerﬁsins í té
án endurgjalds á samningstíma.
Forvalsgögn verða birt á vef Ríkiskaupa ﬁmmtudaginn 26. mars
n.k. Þeir sem áhuga hafa á því að taka þátt í forvalinu skulu
skila inn útfylltri undirritaðri þátttökutilkynningu í afgreiðslu
Ríkiskaupa eigi síðar en 7. apríl nk. fyrir kl. 16.00.

Auglýsing vegna úthlutunar
atvinnuleyﬁs til aksturs
leigubifreiðar.

Fyrirhugað er að senda útboðsgögn til þeirra aðila sem valdir
verða til þátttöku í lokuðu útboði 16. apríl n.k.

Næsti umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er
1. apríl 2009.

Vegagerðin auglýsir laust til umsóknar 1 leyﬁ til
leiguaksturs á Akureyri.
Þeir einir geta sótt um leyﬁ sem hyggjast stunda akstur
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyﬁ þurfa
umsækjendur að uppfylla skilyrði leyﬁs skv. 5. gr. laga nr.
134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar,
með síðari breytingum.
Úthlutun leyﬁs fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.
Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyﬁsveitingar, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 5 í
Reykjavík. Þeir sem þegar hafa sótt um leyﬁ þurfa ekki
að endurnýja umsókn sýna.

Æskulýðssjóður

Útboð skila árangri!

Húsmæðraorlof Hafnarfjarðar
Kynningarfundur
verður haldinn í Vonarhöfn,
ﬁmmtudaginn 26.mars kl: 20.00

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2009.

Kynntar verða Orlofsferðir árið 2009
Rétt til þess að sækja um orlofsferð, hefur sérhver
kona sem veitireða hefur veitt heimili forstöðu, án
launagreiðslu fyrir það starf.

Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eftirtalin verkefni á vegum æskulýðsfélaga og
æskulýðssamtaka:
1. Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og
ungmenni og/eða með virkri þátttöku þeirra.
2. Þjálfun forystufólks, leiðbeinenda og sjálfboðaliða.
3. Nýjungar og þróunarverkefni.
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga
og æskulýðssamtaka.
Hvorki er heimilt að styrkja árvissa eða fasta
viðburði í félagsstarfi, svo sem þing, mót eða
þess háttar viðburði, né ferðir hópa.
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum
er gert að sækja um á rafrænu formi á
umsóknavef Stjórnarráðsins á vefslóðinni
http://umsoknir.stjr.is.
Nánari upplýsingar um Æskulýðssjóð
og umsóknarferlið er að finna á vef
menntamálaráðuneytis. Einnig veitir
Valgerður Þórunn Bjarndóttir upplýsingar í
síma 545 9500 eða í tölvupósti á valgerdur.
thorunn.bjarnadottir@mrn.stjr.is
Menntamálaráðuneyti, 18. mars 2009.
menntamálaráðuneyti.is

Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík
Aðalsafnaðarfundur Fríkirkjusafnaðarins verður haldinn
sunnudaginn 29. mars, eftir messu kl. 14:00 í
Fríkirkjunni.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar
2. Skýrsla safnaðarprests
3. Reikningar safnaðarins lagðir fram
4. Kosið í stjórn og trúnaðarstörf
5. Önnur mál

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar:
Unnur Harpa Hreinsdóttir sími: 555 1596
Guðlaug Sigurðardóttir sími: 555 2783
Kristín Gunnbjörnsdóttir sími: 555 3129
Bjarney Georgsdóttir sími: 565 0663
Anna Björk Guðbjörnsdóttir sími: 555 2098
Sigríður K. Skarphéðinsdóttir sími: 555 2721

Auglýsingasími

Orlofsnefndin

www.frikirkja.is/

– Mest lesið

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

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Lítið ekinn!

TILBOÐ 1990.-

Fjarstýrðir bensínbílar í úrvali.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími
5870600, www.tomstundahusid.is

SUBARU LEGACY OUTBACK 2.5.
Árg. 2005, ekinn 96 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Ásett verð 3.090.000.
Rnr.241255.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf,
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is
Benz C200 2.2L diesel sjálfsk. árg ‘02
ek 205 þ.km sparneytinn og vel þjónustaður bíll í góðu standi. Nýsmurður og
nýskoðaður ‘10 án ath. dráttarkrókur,
loftkæling, cruise control, bakkskynjarar
og fl. Fæst á yfirtöku 1.390 þús afb. um
40 þ Uppl. 698-5023

DODGE DURANGO 4WD HEMI
LIMITED. Árg 2004, ekinn 65 þ.mílur,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Ásett 3.990 þús.
TILBOÐVERÐ 3.490 þús Rnr.126879

TILBOÐ 1990.-

CITROEN C3 SX. Árg 2005, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð
1.390.
þús.
TILBOÐSVERÐ 1.070. þús. Lán 1.040
þús Rnr.102186

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum
,árg 2005 , einn með öllu, 7manna, ný
dekk, ekin 60þkm, sk á ódýrari, uppl í
s: 892 1116

Til sölu Renault Megane ‘98 sk. ‘10.
Verð 150þ. stgr. Uppl. í s. 865 7151.

Santa Fe II disil sjálfsk. 07.2007. Getur
fengist á 100% hagst.láni. Mjög vel
með farinn ek.aðeins 26.þús.km Sumar
og vetrar á felgum Spoiler dráttarkr.ofl.
ekkert ákv. Uppl í s: 898-8228

Toyota Corolla ‘06 ek. 39þ. Verð 1650þ.
stgr. Toppbíll til sölu vegna fluttning. S.
820 0874.

SJÁLFSKIPTUR Á 390ÞÚS

Toyota Corolla 1.4 ssk árg 98“ ek
144þ,sk 2010 ný nagladekk,góð sumardekk bíllinn er eins og nýr!!! uppls
843-9018

Audi A4 ‘99 ekinn 149 þús. 1600
beinsk. Ásett verð 890 þús. 630 þús
stgr. uppl í s:6930626

Bílar til sölu

Toyota Yaris terra árg 08ek 19 þús
hvítur beinsk 5 dyra spoiler vetrardekk
listav 1880 ásett verð 1680 S. 892
7852.

Impresa árg. ‘98 2.0 ssk. ek. 167þ. Verð
300þ. Sk. ‘09. Uppl. í s. 869 4841.

DAIHATSU CUORE. Árg 2008, ekinn
4 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 2.170.
þús. lán 1.750. þús skipti á ódýrari
möguleg.. Rnr.102040 SPARIBAUKUR
Á HJÓLUM.

Subaru Forester Wagon 98“ sjálfskiptur
ek 209þ dráttarkúla skoðaður 2010
gangverð 450 þús en þitt verð 220 þús
!!! uppls 894-6383

Volvo 460 árg.’96. Ek. 158þ. Ssk.,
Vetrardekk á felgum. Bíll í topp standi.
Verð 190þ. Upplþ í sþ 893 5580.

FORD F-250 CREW CAB LARIAT. Árg.
2003, ekinn 108 þ.km, 7,3 DÍSEL,
Sjálfskiptur. Ásett verð 2.480.000.
Rnr.122648.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf,
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

230 þ kr. afsláttur

Toyota Yaris Vvti , Nýskráður 10.05 og
ekinn aðeins 38þ.km, 5 gíra, 5 dyra, cd
spilari, Fjarstýrð samlæsing, Álfelgur ofl
. Fallegur bíll! Ekkert áhvílandi. Listaverð
1250þ. selst á 1.050þ stgr. Sími 6632430.

Toyota XLi 5 dyra, 1300. árg. ‘97. Nýsk.
og nýleg tímareim. Góð dekk. Ek. 177þ.
S. 616 2029

Til sölu x2 Honda Valkyrie Rune árg
2005, ekin 2þ og 6þ km, allir aukahlutir, aðeins 1200 hjól framleidd, aðeins
bein sala, uppl í s: 892 1116 og 892
5005

Vill einhver elska? JEEP GRAND
CHEROKEE Árgerð 2005 ekinn 94.000
Verð 1.999.000 BEZTA VERÐIÐ Í
BÆNUM! Áhvílandi ca. 1.200.000
áhugasamir hafi samb. 6593135 e@
internet.is

SJÁLFSKIPTUR Á 165ÞÚS

Mitsubishi Lancer 1.3 ssk árg 96“ ek
180þ ,sk 2010 nýleg negld dekk uppls
894-6383

WW Bora, árg 2000. Ekinn 126 þús.
Þarfnast lagfæringa. Tilboðs verð 250
þúsund. Listaverð 500 þús. Upplýsingar
í gsm 697-7417
Til sölu Toyota Corolla station árg.’89
sk.’10 verð 50 þús. Sími 896-1989
FORD F350 EXTENDED CAB 4X4
LARIaT. 03/05, ekinn 57 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 2.790.000.- með vsk.
Uppl. í síma 695 7000 og 696 6689.

97 Ford Explorer EddieBauer4x4 útg(ca.
130þkm).sjsk.ný heilsársdekk,2.5“ bodyhækkun,leður,205hö,topplúga omfl.
Verðhugmynd 580þús.skoða öll skipti/
tilboð 6902299

Skoda Oktavia árg.98’ ek.167 þús. ný
kupling, bremsur, ny smurður. Verð 170
þús. s. 8203478

250-499 þús.

Til sölu Chevrolet Corvette , árg 1980,
eins og nýr, vel meðfarin, t toppur, ný
dekk og boraðir diskar, frábær sumarbíll, uppl í s: 892 5005
Yaris 1300 árg. ‘00 ek. 133þ. 3ja dyra.
Nýsk. Verð 490þ. S. 663 1986.

Til sölu toyota yaris árg.’05 ek 71 þ.
beinsk 5 dyra álfelgur negld vetrardekk
listav 1.120 tilboðverð 930 þús S. 868
2352.

1990.-

VW TRANSPORTER. Árgerð 2004 ekinn
114 þ.km, DÍSEL, 8 manna 5 gírar. Verð
1.990.000. Bílabankinn S. 588 0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

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

Einn góður fyrir sumarið! Starex H1
Dísel 4X4 7manna. ‘01. Fæst á góðu
verði. S. 692 8593.

Ath öll skipti!

38“ Breyttur MMC Pajero GLS 24v. Árg
‘99 , ek. aðeins 133þ.km, sjálfskiptur, 7
Manna, Lækkuð hlutföll , Ný og microskorin 38“ dekk, Öflug loftdæla,ofl.
Mikið nýtt: demparar, legur ofl. Verð c.a
2.0 -2.2 milljónir. Öll skipti : fólksbíl ,
sportbíl, mótorhjól ofl. S: 663-2430 og
vesturtun@hotmail.com

MK2 Golf/Jetta Árg. 84-91 Stóru stuðurunum BIG bumper skoða alla bíla
S. 8233738

Hyondai Sonata 124þ.km

2.0, ‘97, ssk., skoðaður ‘10, dráttarkúla.
Vel farinn. V. 240 þús. S. 869 6361
Emil.

Til sölu benz e420, árg 95 ameríkutípa,
ásett verð 490 þús. Sími: 8689896
Renault Megan classic árg. ‘00. Ek.
108þ. Beinsk. Verð. 300þ. Stgr. Uppl í
S. 663 5376.

500-999 þús.

M. Benz G diesel W463 ek. 330þ. árg.
‘91. Tilboð óskast. S. 690 0360.

Íbúð - Bíll

Flott 3ja herb. íbúð á Völlunum í Hfj.
til sölu. Yfirb. svalir og bílskýli. Bíll sem
útb. S. 694 3636.

Kia Carens ‘04 ek. 18 þ.km. ssk. 6
manna, aukadekk, einn eigandi. Sem
nýr. Verð, 1200 þ. engin skifti. S.
6997696 og 5577696

Til sölu Galooper ‘99 þarfnast lítilháttar
lagf. Verð 250þ. Uppl. í s. 849 6025.
Til sölu Lotus Esprit 2.2 Turbo, árg 1987,
þarfnast ástar, létt standsetning fyrir
laghentan. Uppl í s: 892 1116

Ford Explorer Sort track árg.03. Ek.
82þ. Gullfallegur. Skipti möguleg. S.
698 2312.

Mustang ‘83. Mikið breyttur. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 660 8104 & 424 6704

0-250 þús.

Ford Fiesta árg. 03 ek. 56.þ ssk.
Listaverð 900þ. selst á 730þ. Uppl. s.
899-8200

Auglýsingasími

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

Suzuki Grand Vitara. V6. Árg. ‘00. Ek.
95þ. Mjög snyrtilegur og góður bíll. S.
698 2312.

SSANGYONG MUSSO Árgerð 1997
Ekinn 146 þ.km. sjálfsk. 4 cyl bensín.
Nýskoðaður, einn eigandi frá upphafi.
Ný dekk. Gott eintak. Verð 390 þús.
Upplýsingar hjá 100 Bílum s. 517 9999
& 848 4490.

Til sölu Chevrolet Tosca, árg 11/2007,
ekin 22þkm, Leður, sóllúga, álfelgur,
spoilerkitt, glæsilegur bíll, verð 2.9millj,
áhv 1300þ, uppl í s: 892 1116 og 892
5005

Jeep Grand Cherokee ‘96. 6 cyl ek. 120
þ.m. 31“ s & v dekk. Tiboð 200 þús
stgr!! S: 868-4785

– Mest lesið
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Óskum eftir 4 herbergja íbúð til leigu
á völlunum í Hafnarfirði frá miðjum
maí. Þarf að vera leyfilegt að vera með
hund. Reglusemi og skilvísar greiðslur
Uppl í s 862 8500

Vörubílar

Til sölu sendibíll,Kengoo ‘00 ek.177þ.
Hvítur s/v dekk,verð kr.199þ. s.8228983

Micra ár.2005 ek.37þ.km. Góður
kreppubíll, ekkert áhvílandi, topp
standi. Ásett verð: 1270þ. Tilboðsverð
970þ. S: 8633749

Pallbílar
STAÐGREIÐSLA Í BOÐI

Óskum eftir að kaupa Toyota Corolla
árg.’93-’01 ,ásamt fleiri tegundun af
sömu árgerð. Upplýsingar í síma.5621717 og 8673769 hjá Bílalíf,Kletthálsi 2.
bilalif@bilalif.is

Nýlegur jeppi óskast.

Óska eftir Audi Q7, Toyota Highlander/
LandCruiser, RangeRover, Benz ML,
Lexus eða álíka bíl, árg. 2006 eða yngri
á sanngj. verði. Stgr í boði. S. 8434360

Ford Explorer 1997 sjálfsk ek 166þkm
Gott eintak verð 490.000. Upplýsingar
hjá 100 Bílum s. 517 9999 & 848
4490.

Til sölu MITSUBISHI ECLIPSE GS árg
1996 Beinskipting 5 gírar ek. 90.þ mílur
skoðaður 2010 bíll í topp standi mikið
endurnýjaður ásett verð 690.000.- tilboð óskast. Uppl í 844-0542.

1-2 milljónir

Til sölu

Nissan Double Cap árg ‘95, m/ húsi,
nýr kassi og kúpling. Verð 250 þús.
Uppl. í s. 894 0431.

Sendibílar

Isuzu vörubill með sturtupalli (ótengdur)

Niðurfellanleg skjólborð, ný dekk, diesel. EK. AÐEINS 38 Þ. KM. Verð 790þ.
S.847 8432.

KTM 250cc, árg.2005, 4gengis.
Götuskráð, lítið notað, rafstart, 2 nýir
dekkjagangar. Er á Egs. Verð 400 þús,
S. 8655395.

Fjórhjól

Óska eftir WW Transporter eða Renault
Traffic með palli. Upplýsingar sendist á georg@vegamalun.is eða í síma
8643000.
Vantar Toyota RAV4 sjsk. árg.2000-2.
Stgr. í boði fyrir vel meðfarinn, reykl. bíl.
Uppl. í 8992860
vantar jeppa á verðbilinu 200300.000þús stg. Helst Toyotu en skoða
allt endilega sendið email með myndum og upplýsingum. tezi_86@hotmail.
com Eða hringja Reynir 8691027

MITSUBISHI ECLIPSE GS
Tilboð óskast

Yamaha Warrior 1700cc

Yamaha Warrior árg ‘03 ekið 10.000.-,
silfurlitað hjól með mikið af krómi
og aukahlutum, BUB pústkerfi,
Powercommander, flott hjól, verð :
990.000.- allar uppl í 563-4400, www.
motormax.is

www.vagnasmidjan.is

MMC Canter T35 1998 5g ek 250 þ.km.
Kassi og lyfta. Verð 450 þús.uppl í s
8973151

Stgr. í boði. 300-400 þús. fyrir fólksbíl,
sk.’10. Árg. helst ekki eldri en ‘00,
og helst ekki ek. meiri en 100þ km.
Einungis góður bíll kemur til greina.
Uppl. e.kl. 17 í s. 846 4067.

Viðgerðarþjónusta á vörubílum og
vögnum. Líklega hvergi ódýrari né betri
. Leitið nánari upplýsinga og tilboða
Myndir og nánari upplýsingar á heimasíðu okkar: Vagnasmidjan.is Eldshöfða
21 R. S. 587 2200 & 898 4500.

Mótorhjól
CanAm outlander 800 xt. Ek.2200 km.
2 manna. Nýsk. 04/’08. Frábært hjól,
hiti í handföngum & þumli. Stór dekk
Big Horn 27“x12x12. Hvít nr. V. 1950þ.
S. 862 0704.

Góður 4-5 dyra smábíll óskast upp að
800þ gegn staðg. vinsaml. senda mail
með helstu upplýs. á marijanag55@
yahoo.com
Dodge Neon óskast árg. ‘96-’99 má
þarfnast viðgerðar. S. 699 3341.
Suzuki Hayabusa, Árg. ‘05 ek. 6200km.
Sem nýtt. V. 1millj. S. 894 0515.

Óska e. að kaupa gamla Toyota Corolla,
Hiace og Turbo diesel. Nán.uppl.í s.661
2222

Jeppar

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

Bruna útsala - milljón í afslátt. F-250 XC
V8 5,4 bensin, árg 2004, ek aðeins 18
þús mílur. Bíll sem tekið er eftir Ásett
verð 2890 þús, en þitt verð 1890 þús
stgr. Engin skipti, uppl s: 8992019

Tilboð 199 þús !!!

Benz Atego 1223 ‘03. Ek 172 þ. Með
lyftu og kæli. Sanngjarnt verð. S. 8565020.

Honda crf 150R til sölu árg 2008
Lítið notað keyrt ca 40 tíma . Galli
,skór,og fl getur fylgt með.Hjólið er i
topp standi . Tilvalin fermingagjöf. verð
450 s.8996943

Suzuki 4x4 Sjálfskiptur Árgerð 1996, ek.
125 þús. mílur ný skoðaður 2010, lítur
vel út. Tilboð 199 þús!! Upplýsingar í
síma 615 1556 .
BMW X5’01 ek.158þús. 3.0l beinsk.
Aksturstölva,Hraðastillir,Loftkæling,
Reyklaust
ökutæki,
Spólvörn,
Stöðugleikakerfi, Leðuráklæði, Rafdrifin
sæti, GSM, flækjur. Ásett verð: 2190þ.
Tilboðsverð 1700þ. S: 693-9696

Til sölu Polaris Outlaw árg 2007, eins
og nýtt, mikið af aukahlutum 2dekkjagangar ofl, verð 1150þ , uppl í s: 892
1116 og 892 5005

GEGGJAÐ YAMAHA R1

Iveco Stralis’05 18 tonna burður.8 tonn.
Vel búinn.Loftpúðavagn 10 tonna burðarg.6 tonn.Upl.síma 896 2063

TIL SÖLU 46“ PATROL. ekinn 98.000,
árgerð 2001, með lógír og nánast öllu.
Tilboð 2.900.000 Sími: 8689896

Hópferðabílar

YAMAHA R1 2005 ekið aðeins 9,500
km 190 hö með kraftpústi frá GYT-R
geðveikt sánd úr því dökkt gler,ofl.þetta
er alveg geðveik græja!!!!! ásett verð
1190 þús fæst á 870 þús gegn staðgreiðslu! get skoðað að taka ódýran bíl
uppí, það er ekkert áhvílandi á hjólinu
uppls. 691 9374

Vélsleðar

Skidoo Summit X ‘08 ek. 1100km. Verð
1600þ. Uppl. í s. 898 4988.
Lexus GS 300 2002 ek. 215þ.km
ný nagladekk leður lúga gott eintak
Tillboðsverð 1399.000. uppl. í hjá 100
bílum s. 517 9999 & 848 4490.

2 milljónir +

MB Vario 818

TOYOTA LANDCR VX90 ‘00 ek. 160þ.
Aukad. á felg. Bíll í toppstandi. V.1690þ.
S. 844 2156.

Skrd. 04/’07, ek. 44 þús. 19+1+1 sæti.
Farangursgeymsla, hljóðkerfi, loftkæling, dráttarkúla. Lítið breyttur og góður
Econoline 4x4 hugsanlega tekinn uppí.
Sími 894 5056 og 897 3015.

Yamaha Warrior 1700cc

Yamaha Warrior Midnight árg ‘05 ekið
9.400km, mikið breytt hjól, allt svart,
Rinehart pústkerfi, Powercommander,
Topphjól, verð : 1.350.000.- allar uppl í
563-4400, www.motormax.is

Kerrur
Bílflutninga kerra óskast.

óska eftir að kaupa bílflutningakerru,
verður að vera skráð. Uppl í síma 861
7600

Þjónusta

Cadillac Escalade árg. 12/’07. Ekinn
20 þús. km. Með gjörsamlega öllum
aukahlutum sem Cadillac býður upp
á. Bara flottur ! Verð 8.990 þús. Ath. öll
skipti eða góðir lánamöguleikar. Uppl.
í s. 898 2111.

"¹TAÖJËNUSTA )NNRI .JARÈVÅK
4ÎKUM INN B¹TA Å UPPHITAÈ HÒSN¾ÈI TIL
VIÈHALDS EÈA GEYMSLU
o "OTNÖVOTTUR MEÈ ÎÚUGRI D¾LU UNNIÈ AF SJ¹LFUM EIGANDA
B¹TSINS EF VILL
o "¹TURINN TEKINN INN ¹ ST¾ÈI TIL VIÈHALDS EÈA GEYMSLU

Bílar óskast
o 4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ FARA YÙR B¹TINN VÁLBÒNAÈ OLÅUR FYRIR
OKKAR VIÈSKIPTAVINI
o 3¾KJUM B¹TINN EF ËSKAÈ ER OG SKILUM HONUM TIL BAKA EFTIR
ËSKUM VIÈSKIPTAVINA
o %IGENDUR GETA UNNIÈ Å SÅNUM B¹TUM ¹ SÅNU ST¾ÈI VIÈ BESTU
AÈST¾ÈUR
o 4ÎKUM AÈ OKKUR VÁLAVIÈGERÈIR RAFMAGNSVIÈGERÈIR
PLASTVIÈGERÈIR SKRÒFUVIÈGERÈIR
o 3ELJUM VARAHLUTI M¹LNINGU PLASTEFNI OG ANNAÈ SEM TIL ÖARF
o ²TVEGUM ALLAR GERÈIR B¹TAVÁLA NÕJAR EÈA UPPGERÈAR

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

o %RUM EINNIG MEÈ HUGSANLEGA KAUPENDUR AÈ NOTUÈUM B¹TUM
TIL ÒTÚUTNINGS

-ATSALA ¹ STAÈNUM ¶JËNUSTA ¹ V¾GU VERÈI

!4( 0ANTIÈ TÅMA Å SÅMA   +JARTAN
KJARTANICECODE INTERNETIS

3      o SKRIFSTOFA AÚBINDINGIS
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Fellihýsi

TÓMAS BÓKARI &
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Varahlutir

Spádómar

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

Viking fellihýsi. árg. 99. Fæst á
300.000.-kr. tilbúið fyrir sumarið upplý.
618-4145
Óska eftir 9feta fellihýsi 2003 eða yngra
fyrir allt að 800þ.helst með einhverri
yfirtöku. Uppl. í síma 8624363

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

Vinnuvélar

Skattframtöl. Bókhald og uppgjör
rekstraraðila. Vönduð og ódýr þjónusta.
S. 892 8784

Bókhaldsstofa Óskars
Sigurðssonar ehf.

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

Málarar
Til sölu Volvo EW160B árg 07, ek. 2100
vst. lappir, tönn, smurk, loftk, og fleira
verð 13,5 skipti möguleg eða allt að
100% hagstæð fjárm. Uppl 898-8300

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.

Múrum og málum !

Notaðir varahlutir

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

Ingersollrand loftpressa
2800L 34hp 25kw

Keyrð 1830 tíma, rafstart, 2 hamrar
fylgja. Verð 250þ.stgr. S. 847 8432.

Volvo 850. Mig vantar vél í Volvo 850.
Hafið samband í síma 694 6337.
Er að rífa Santa Fe, Tucson, Raf-4 og
Trooper. S. 893 7203.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Garðaþjónusta
Reykjavíkur

Bátar
Hreingerningar

Viðgerðir

Búslóðaflutningar

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og
Garðar . S. 697 8588.

Til sölu ágætis rafmagnslyftari Steinboch
7471 vinnustundir 2.5 t. 1983 módel.
Uppl. í s. 895 6076.

Sólpallar

Viltu flottan sólpall ? Komum á staðinn
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu,
erum búnir að vera í sólpallasmíði í
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697
9660, Ólafur.

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Úti og inni. S. 869 3934.

555 6666

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

Trésmíði

Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s.
661 7000.

Tökum að okkur vorklippingarnar og öll
önnur tilfallandi garðverk. Erum með
sanngjarnasta verðið. S. 846 0864,
Þórhallur & s. 770 2256, Eiríkur.

Stór lyftibíll....S.661 1977
Lítill lyftubíll..S.893 5235

Búslóðaflutn, píanóflutn, vöruflutn, og
aukamenn ef óskað er. Góð verð.

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.

Önnur þjónusta
Sandblástur

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

Húsaviðhald

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

Spákonan Michalina

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

Láttu okkur sjá um garðinn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaumhirðu og trjáklippingar! Föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892
9999.

Gullsteinn BA106 með grásleppuleyfi
og 300 netum. Báturinn er staðsettur á
Reykhólum og verið á sjó á Breiðafyrði.
Upplýsingar gefa Jón s.8932312 /
Hlynur s.6949181

Til sölu
Heima er bezt tímarit

Fróðlegt og skemmtilegt mánaðarrit.
Nýtt hefti á sölustöðum. Áskrift S. 553
8200 - www.heimaerbezt.net

Trjáfellingar

Garðyrkja

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

Garðyrkja

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

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Er öspin til ama?

Til sölu Campion 825LX. árgerð 2006.
Mjög fallegur og vel búinn 8,48 metra
bátur. 260 hestafla Volvo Penta Dísel,
volvo duoprop drif. Vel búinn siglingatækjum og aukabúnaði. Kerra fylgir.
Verð kr. 15,5 milljónir. uppl. 8929287

Sérhæfum okkur í fellingum og í að
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa.
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695
1918
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Aukahlutir í bíla

Bókhald

Vantar kassa á sendibíl. L-5,40 B2,50. Hliðaropnun og hurð að aftan.
Upplýsingar í síma 8918229

Hjólbarðar
Skattframtöl 2009
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:6613703.
S. 661 3703. www.skatt.is

Faglærður pípari getur bætt við sig verkefnum í pípulögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 699 6069.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

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

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

FRAMTALSÞJÓNUSTA

Fyrir einstaklinga, einstaklinga með
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör.
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

Framtal 2009-Ódýr
Þjónusta

Nánast ónotuð 31x10,5 micro skorin
mudder jeppadekk á 6 gata pajero
álfelgum, ekinn ca. 400 km og ónotað
vardekk á felgu. 80 þús. S. 893-3883
Óska eftir svörtum 17“/ 18“ álfegum
með gata deilingu 4x100. S. 863 2121.

trjáklippingar.is

Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga og einstaklinga með rekstur. Sæki
um viðbótarfrest. Vönduð vinna! Opið
um helgar. Framtalsþjónustan s. 533
1533.

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

Brunavarnahurð!

Tvöföld brunavarnahurð til sölu. Selst
hæstbjóðandi gengn staðgreiðslu. S.
893 4595

Rafvirkjun

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Ryð og lekavarnir á
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og
málun á öllum stærðum og gerðum
þaka. Kristján s. 694 9626.

Aðhliða smíðavinna

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Viðgerðir

Trésmíði-Viðhald húseigna og nýsmíðiÖll réttindi og full ábyrgð. Áratuga
reynsla. s.8457074

Skoðum allt, getum bætt við okkur
verkefnum. Uppl. í s. 771 1700
Bókhald og framtal. Stofnun ehf,
heimasíður og lén. dignus.is - s: 6995023.

Múrarar

Húsaviðgerðir

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

ÖRYGGISMYNDAVÉL FRÁ NOKIA
Fábært fyrir tld. Sumabústaði, heimili,
hesthús og fl. Hefur endalausa möguleika á nokkurs kostnaðar. Sjá frekar
slóð hér fyrir neða frá Nokia. Verð
kr 55þús. Uppl í síma 6607603 eða
5668058. Konni http://www.nokia.
co.uk/A4222111

Glerjun og gluggaviðgerðir

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

Húsaviðhald!

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

Nudd
Nudd nudd nudd Barbara &/ or Melissa.
Full service. S.616 2853 or 616 2170
Whole body massage. Tel. 849 5247.

STUBBASTANDAR

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

Hestamennska
Innréttingar í hesthús

Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869
6690 Aðalsteinn.

Námskeið

Ýmislegt
Til sölu afbragðs rafpíanó Kawai CN
á kr. 95.000. Nýtt kostar 200.000 kr.
Uppl. í síma 6618209

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í flesta bíla & jeppa, sparnaður 7% til +27% þetta virkar! Meiri
Kraftur. Verð frá 11.900. -kr. 30 daga
skilaréttur. SKM ehf. Viðarhöfða 2 .
Stórhöfða megin S. 517 8400 - WWW.
SNJOKEDJUR.IS

Til sölu 2 poodle tíkur hreinr. en ekki
með ættbók. Tilb. til hafh. uppl í s.
6960255

Blómálfurinn

Til sölu einingakæliklefi með öllum
búnaði. Uppl. í s. 897 6510.

Evrur til sölu

Get útvegað evrur í miklu magni,
erlendis eða hérlendis. S. 868 2406,
Heimir.
Til sölu Geirungsög ásamt búkka og
fylgihlutum, sjónvarp Nokia 28“, og
Guvugleipir Amica nýr og ónotaður.
uppls í síma 8600076.
Farsímar til sölu iPhone 3G og fullt af
öðrum símum. www.Gemsaspjall.net
- Fyrsta alvöru farsímaspjallið!

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

Tölvur

50% afsláttur á völdum vörum í kjallaranum að Vesturgötu 4.
Mystery er ný verslun í Glæsibæ með
íslenskt handverk, kort og fl. Velkomin!

Ýmislegt

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

Húsnæði í boði

Skipstjórnarskólinn býður upp á
smáskipanámskeið í lotufjarnámi og
skemmtibátanámskeið í fjarnámi, nánari upplýsingar www.tskoli.is.

Vélar og verkfæri
Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar
ekkert.

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

Háþrýstidælur

Kaupum ýmislegt gamalt
dót

Eigum nokkrar bensínknúnar
Karcher háþrýstidælur á frábæru verði 200 bör 9,5ltr 6hp
Honda mótor
Allar nánari uppl í síma 897
2902 netfang mvehf@hive.is
opið 14-21 alla daga MV heildsala ehf.

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.

Evrur óskast

Ýmislegt
Szkola angielskiego English4Polish ul.
Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na
wieczorne kursy, tel. 8933089

Beacomber Kanadískir
heitir pottar Erum að
taka niður pantanir í
næstu sendingu 14 ára
reynsla á íslandi

Heilsuvörur

Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl.
gefur Sverris í s. 618 7001.

HANDVERKSNÁMSKEIÐ
- OPIÐ HÚS
Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Hringar, hálsmen, armbond,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.
Röravals óskast. Tilbúinn að skoða allar
gerðir, stærðir og árganga. s 822-1717

Gullskartgripir-Gull

Kaupum til bræðslu allar tegundir gullskartgripa, gamla, nýlega, ónýta gegn
stgr. demantar.is - Pósthússtræti 13 - S.
699 8000 Magnús Steinþórsson.
Óska eftir: Hillukerfi (dýpt 40-60 cm
hæð 2,5-3 m), brettatrillu og vinnuborði (ca. 90cm á hæð). Uppl. í s.
770 1062.
Vantar íslenska þjóðbúninginn á 13 ára
strák, 160 cm. S. 864 7452.
Vantar notuð atvinnueldhústæki stór
og smá GSM 843 3922.

Klósettgámur óskast

Óskum eftir að kaupa klósettgám með
vatnsklósettum. Upplýsingar í síma
899-1100 eða eythor@fjorefli.is

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

Hljóðfæri

Til bygginga
Óska eftir notuðu mótatimbri stærð
1x6 og fleirri stærðir. Má vera óhreinsað. Uppl. í s. 847 5257.
Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl.
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 8407273 Halldór.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

Verslun

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Fæðubótarefni

Ferðalög
- SPÁNN -

Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante til
leigu. Uppl. í síma 822 3860. Geymið
auglýsinguna!

Frábær staðsetning - La
Marina

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

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

Fyrir veiðimenn

Nudd

Til sölu Zodiac Zoom 3,10 ásamt 4 hp.
Suzuki utanborðsmótor, tvígengis. 5
ára gamalt og lítið notað. Árar, þófta og
bjargvesti fylgja. Verð 190 þús. Uppl. í
s. 895 7770.

Nudd - Japanska baðið

Húsgögn

Exclusive tantra massage

Til sölu v.flutn: 1árs borðstofub.+6 stólar í gegnh.við á 50þ. og 90cm rúm á
10þ. Uppl í s:861-8701

Ýmislegt

TROMSÖ hátt rúm úr Ikea, stærð
90x200. silfurlitað stál. Stigi og dýna
með yfirdýnu fylgir, verð 20.000 þús,
gsm 6648717

RÁÐGJAFI-KRÝSUVÍK Meðferðarheimilið
í Krýsuvík óskar að ráða áfengis- og
vímuefnaráðgjafa. Áhugasamir hafi
samband á netfanginu : lovisa@krysuvik.is

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur
og öll ljós
fylgja með.
Upplýsingar í síma 7727553

Ökukennsla

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

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

Nýjar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í Hfj.

Stærðfræðikennsla 898 0828

LIFEWAVE

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.

100% framleiddir í Kanada.
Sendum bæklinga samdægurs.
Visa/Euro greiðslur til allt að 36
mánaða.
Opið alla daga frá 09 til 21.00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
eða mvehf@hive.is

Kennsla

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

Byggingarefni óskast

Óskum eftir að kaupa allskyns byggingarefni til bygginga leikmynda.
Ýmislegt kemur til greina notað eða
nýtt. Upplýsingar í síma 899-1100 eða
á e-mail eythor@fjorefli.is

Leiðbeinendur með sýnikennslu og
uppl. um námskeiðin Laugardag kl.1315. Dagskrá apríl-júlí á handverkshusid.
is HANDVERKSHÚSIÐ BOLHOLTI 4
S:555-1212

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Ótrúlegir Lifewave plástrar til sölu. Uppl.
í s. 846 7622.

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

Glæsilegt einbýlishús til sölu
á Spáni. 4 svefnherb. og 2
baðherb. Sérlega fallegur
garður með einkasundlaug.
Veitingahús, barir og öll þjónusta við hliðina. Verð 365.000
evrur.
Uppl. í s. 0034 647100245 og
gigja@sveins.es

Skemmtanir

(A MRA BORG 
  +ËPA VOGUR

3   

Heimilistæki
8 mán. Beco uppþvottavél til sölu, á
góðu verði. Uppl. í s. 565 3652.

Til sölu

Í kvöld spilar

Hermann Ingi
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Dúndurtilboð!

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900
Trommusett kr. 49.900 með öllu.
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is

Hádegismatur alla virka daga
Sérréttaseðill – Smáréttaseðill
Allar veitingar á vægu verði.
Hamborgaratilboð !
Útleigusalur

816
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Nýuppgerð 4-5herb., 103fm íbúð í 105
til leigu. 11 tölvutenglar víðsvegar í
íbúð.. tengd ljósleiðara eða adsl. 150þ
+ veitur 696 3692.
Til leigu ný uppgert 4 herb raðhús með
garði í 108. Þvottavél&þurrkari fylgja.
Stutt í skóla. V.140 þús. Uppl. gefa
Ómar: 6943282 og Áslaug: 8480836.
HÚS Í SVEIT. lítið og notalegt 4 herb
hús,staðsett 8 km frá Borgarnesi ,Til
leigu á 67.000. 894-9052 Þórhildur

Kaupmannahöfn

Herb. f. einn til leigu á Amager með
húsgögnum. Laus 1 apríl. Uppl. í s.
0045 2820 2880 & 0045 4333 6072.
Til leigu 65fm íbúð í Mosfellsbæ. Laus
stax. Verð 75þ. með hita og rafmagni.
Uppl. í s. 864 8357.
4 herb. 75 fm íbúð á 2.h í 101 verð 120
þúsund + rafm. og hiti. Langtímaleiga.
Sími 899 2230 & 896 3654.
Snyrtileg 2 herb. hæð á kyrrlátum stað
í hjarta 101 til leigu á 90þ. S. 659 3371
eða icebona@yahoo.com
Gott herb. til leigu í 110 Árbæ. WC,
sturtu, TV og síma. S. 587 6297 og
863 6297
Studio 45sqm with everything Langholtsvegur 137. S. 896 1039.
Studio apt. and rooms with private
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hfj.
Kitchen, washer, dryer and free internet. Furniture if needed. Tel 893 6060.

BLÖNDÓS

Einbýlishús - 4 herb. íbúð 114,3fm +
42,3fm bílskúr. Brunabótamat 28,660þ.
Ásett verð 20,800þ. Uppl. gefur Lárus í
s. 893 3475.

Hringbr.Hfj. Nýleg, björt 3-4 h. íb. m.sérinng. og stæði í bílag.á 130 þ.+ trygg.
Þvh.í íbúð, bað og sturta. Langtímal.
Reyklaus. Uppl. í s: 861-8701.

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

SUMARBÚSTAÐUR
ÓSKAST TIL LEIGU FRÁ
1. MAÍ TIL 1. SEPTEMBER
NK.

Óska eftir að leigja sumarbústað í fjóra
mánuði frá 1. maí nk. Bústaðurinn
þarf að vera vel útbúinn (helst með
húsgögnum og heitum potti) og ekki
lengra frá Reykjavík en ca. klukkustundaakstur. Hugmyndir um leiguverð
ca. 50-60.000 kr. pr. mánuð. Góðri
umgengni heitið. Hafið samband við
Björn í síma 849-4477.
Óska eftir að kaupa fullklárað 60 m2 -75
m2 sumarhús til flutnings. Aðeins góðar
eignir koma til greina. Staðgreiðsla fyrir
rétta eign. Áhugasamir sendi póst á
netfangið sigurborgbo@simnet.is.

Atvinnuhúsnæði

Lækkað verð!

Höfum til leigu bil 135,8 fm að
Fosshálsi 27, 110 RVK., jarðhæð. Til
afhendingar strax.

2 samliggjandi bílskúrar/geymsluhúsnæði til leigu á Moltuhrauni 26 fm
hvor. Uppl. í s. 896 4947.

3 herb. íbúð ásamt bílageymslu í
Seljahverfi til leigu. 105 þús. Uppl. í
síma 5541146 og 6596706

Óska eftir stúdíóíbúð til leigu.
Verðhugmynd 40-50 þúsund á mánuði. Öruggar greiðslur. Ungur rólegur
maður í námi, er með kött. Foreldrar
ábyrgjast greiðslu. Upplýsingar í síma
5348910/6594266

Kópavogur - til leigu lítil stúdíóíbúð,
jarðhæð. Miðsvæðis. All sér, rólegur
staður. Suttu í samgöngur. Leiga 30þ.
á mán. Aðeins fyrir reglusaman eldri
einsakling. Uppl. í s. 554 2258.
Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk.
Uppl. í síma 895 0482.
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
Laugavegur 143. Laus herbergi. 25.000.
og 37.000. Kristinn 895 2138
3ja herb íbúð til leigu. 95 fm. Á Álftanesi.
Við hliðiná allri þjónustu.V. 95 þús án
hita. Laus strax. Áhugasamir sendi inn
umsókn á gummih@simnet.is

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.
Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben.
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gistiheimilid.dk S. 0045 2460 9552.

Leikhús, dans, veitingahús

Fornubúðir 10 HF

Iðnaðarhúsnæði til leigu um66m2,
neðri hæð 40m2 með 3 m lofthæð,
efri hæð eitt herbergi ásmt slerni, eldhúskrók og geymslu. Myndir á www.
enta.is uppl. í s. 897 6240 & 821 1173
eða tölvupóst enta@enta.is

Ég er lítill 20 mánaða drengur
með hrörnunarsjúkdóm. Mig
vantar góðan starfsmann í
aðhlynningu á heimili mínu og
á spítala þegar það á við.
Reynsla innan heilbrigðisgeirans ákjósanleg en ekki
nauðsynleg. Hlutastarf í boði.
Áhugasamir sendið umsókn og
starfsferilsskrá á kvistavellir25@gmail.com

Óskum eftir starfsmanni á veitingahús á bar. Aðallega helgarvinna. Aðeins koma til greina
mjög vanir barþjónar.
Uppl. gefur Elva í s. 562 7335.
Starfsmaður vanur blikksmíði óskast.
Upplýsingar í síma 660-2930

óskar eftir 2-3 íslenskum faglærðum hársnyrtum til starfa,
þurfa að geta talað norsku,
sænsku eða dönsku.
Áhugasamir sendi mail á
mikkithor@hotmail.com

Starfsfólk óskast á nýlenduvöruverslun
Hemma og Valda, Laugavegi 21. 20 ára
aldur.t. Uppl. 663 4521

Kynningar

óskum eftir konu til að sjá um kynningar í búðum á nýjum vörum fyrirtækisins. Ekki yngri en 20 ára, tímabundin
ráðning til eins mánaðar, verktakafyrirkomulag. Umsóknir óskast sendar á
siggi@jumbo.is
skúringar og létt þrif á hárgreiðslustofu
ca 1-2 tímar x 1 í viku uppl um verktaka
og verð / hvenær laus sendist á harstofa@gmail.com

Íslenska Gámafélagið
Íslenska Gámafélagið óskar
eftir starfsmanni til að sjá um
ræstingar í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Gufunesi. Vinnutími
er frá 8.30-16.30 alla virka
daga.
Umsóknir er hægt að nálgast
í móttöku fyrirtækisins eða
sendist til starfsmannastjóra á
netfangið helga@gamur.is

Alþingi á að skila þjóðinni aftur því
sem það tók af henni. Tugum þúsunda
starfa við smábátaveiðar. Aðalsteinn
Agnarsson.

Atvinna óskast

Öryggisfélagið

óskar eftir starfsfólki í næturvinnu í
verlsunum. Helstu störf eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar ofl.
Skilyrði; góð þjónustulund og hreint
sakarvottorð. Lágmarksaldur 25 ár.
Öryggisfélagið ehf. Fákafen 11 / 2 Hæð.
Umsóknir á staðnum. www.115.is

Viðskiptatækifæri
Vegna barneigna er

glæsileg 4ra stóla hárgreiðslustofa til
sölu í 101 Rvk. Frábær staðsetning.
Uppl. í s. 866 7439 & 822 1622.

Fasteignir

Leyndur add
Leyndin ekki líkar mér
Langar að vita hver maðurinn er
Takk fyrir kveðjuna kæri -þú?
Kláraðu dæmið og hringdu nú.
Ljónynjan

Einkamál

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666. opið allan sólarhringinn

Fasteignir
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Par frá Póllandi óska eftir 1-2 herb.
íbúð í Breiðholti, langtímaleiga. S. 844
0570.
Vantar þig trygga leigjendur? Hjón með
3 börn vantar 4-6 herb íbúð í 220 haf.
Erum reiklaus og reglusöm. Getum
fengið meðmæli ef óskað er. Uppl í S.
863 3556 & 565 2333 Skúli.

2EYKJAHVOLL  -OSFELLSB¾
3VEITAS¾LA ¥ "ORGINNI
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Hús til sölu í Hrísey. Verð 10 milj. áhv.
9,3. Uppl. í s. 896 2888.

Ýmislegt

Lærður múrari með áratuga reynslu
af múrverki og flísalögn og vatnsskemmdum í steypu , rafmagni og
smíði óskar eftir vinnu hér á landi
.Hann er Austurrískur.Upplýsingar í
síma 8690760. goldie@simnet.is

Húsnæði óskast

Húsnæði til sölu

Sexychat.is er nýr og mjög myndrænn
leikvöllur fyrir fullorðna sem vilja sýna
sig og sjá aðra.

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

2ja herb íbúð 60 m2 í Seltjarnarnes
Verð 80 þús frá 01 mai langtímaleiga
s:6623395

Vantar stúdíóíbúð í 101, 104 eða 105.
Verð allt að 50þ. Vantar sem fyrst. S.
616 1782

Ný upptaka!

Unaðslega heit og innileg hljóritun,
djörf og áköf og mjög opinská! Þú
heyrir hana hjá Sögum Rauða Torgsins
í síma 905-2002 (símatorg) og 5359930 (kreditkort), uppt.nr. 8949.

Viltu eyða vorinu í Os

Ég er þriggja ára gutti og er að leita
að barngóðri og vænni manneskju til
að passa mig fram í júní. Við búum á
góðum stað í Oslo, í skógarjaðrinum en
þó stutt frá miðborginni. Upplýsingar
veitir Harpa 8674465 e.h.

2ja herb. íbúð til leigu með sérinngangi
á sv. 200 aðeins f. reglus. Uppl. í s.
893 3475.

Maður í fullri vinnu og kvöldskóla óskar
eftir 2ja herb. íbúð. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. S. 864 1024 &
siggiivar@ok.is

Mig langar að eignast símavinkonu
á aldrinum 55-65 ára. Uppl. í s. 820
3247.

Húsamiður óskar eftir vinnu eða sjálfstæðum verkefnum. S. 534 8555.

geymslur.com

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

Náin kynni

Kona um þrítugt vill kynnast ógiftum,
ólofuðum karlmanni, 30-40 ára, með
vinskap og náin kynni í huga. Auglýsing
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8991.

Starfsmaður í aðhlynningu:

Hárgreiðslustofa í
Stavanger í Noregi

Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is

Starfsfólk óskast í fullt starf og hlutastarf. Uppl. gefur Jón í s. 864 1593 milli
kl. 16-18

Fullorðin kona vill kynnast góðum
manni, 64-68 ára. Ekkert rugl. Auglýsing
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8713.

Sexychat.is

Til leigu skrifstofuhúsnæði í Fossaleyni
sem skiptist í 4 herb, eldhús og sameign ásamt geymslu fyrir hvert herb.
Leigist allt saman eða í sitt hvoru lagi.
Uppl. í s. 898-0500

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

Fundir

Veitingahús í miðbænum

S. 577 4747 eða Sigurður í 892 3482
eða á hogni@hofdabilar.is

Gott herbergi til leigu 109 Rvk. Aðg. að
baði, þvottavél, þurrkara,ísskáp ,neti
o.fl. Uppl. 8917630

85 fm íbúð ( 2 svefnherbergi, stofa og
eldhús) við Fjólugötu til leigu. Laus
strax. Verð 130.000. Upplýsingar í síma
772 7957

Gista.is / S. 694 4314

Atvinna í boði

Óska eftir skrifstofuhúsnæði til leigu
eða kaups með amk. 3-4 skrifstofurýmum. ca. 100-300 fm. Mynd og nánari
uppl. sendist á: g@vortex.is

Ti leigu nýleg 3ja herb. íbúð með bílageymslu og lyftu í Mosfellsbæ frá 15
mai. Uppl. gefur Böðvar í s. 660 6690
eða bmarkan@simnet.is

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.

Óska eftir sumarbústað eða íbúð í
skiptum fyrir 180m2 nýja íbúð í
Tyrklandi. Nánari uppl. kristinap@internet.is / S.894 0045

Í 105. stutt í W.C laugar, íbúð uppbúin
húsbúnaði leigist yfir sumar. upplý.
618-4145

Herbergi í neðra breiðholti til leigi m.
aðgangi að snyrtingu. Uppl. í s. 617
7223 & 566 7960.

bílskúr til leigu, 24fm, í 220Hfj, v; 25þ,
s;6617216

Gisting

Sumarbústaðir

2herb, 60fm. íbúð á 1.hæð í Mjóuhlíð
105Rvk, 87þ. rafm&hiti ekki innifalið.
s:6604526
Einstaklingsíbúð á svæði 112. 42 fm.
Laus, leiga 57þ. á mán. Anddyri, bað,
stofa með eldhúskrók. Sendið blaðinu
nafn, kt, síma og eða mail og við höfum
samband.

Í tilefni 19 ára afmæli míns langar mig
að prófa eithvað nýtt og kinky. til í ALLT.
691-1444

Bílskúr

3ÅMI  
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Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali
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Stóll um stól frá
stóli til stóls

3

4

●

Ímyndunarafli húsgagnahönnuða eru engin
mörk sett eins og sést á þeim stólunum sem hér
fylgja. Þyngdaraflinu er storkað og farið langt út
fyrir kassann í útlitshönnun.

1. Hreiðurstóllinn eftir Charles
Brill hefur unnið til ófárra verðlauna. Rauða línan stokkar
skemmtilega upp hvíta litinn.

2. Ruggustóll eftir Mathias
Koehler er mjög nýstárlegur,
bæði í formi og framsetningu.
Lesljósið kemur sér ágætlega.
3. Frank Gehry hannaði þennan

listræna stól en það er líkt
og hann sé ofinn saman.

5

4. Zero Gravity er heitið á þessum stól frá Stokke sem virðist
storka þyngdaraflinu. Bæði má
liggja flatur í honum eða sitja á
hnjánum við borð eða aðra iðju.

5. Fuglastóllinn er fagur á að
líta. Ekki er amalegt að hvíla sig

við fuglsbrjóst eftir annríkið.

6

6. Framtíð í stáli. Þessi framtíðarlegi stóll var hannaður af Piergiorgo Cazzaniga fyrir MDF Italia.

OSRAM sparperurnar fást í næsta stórmarkaði eða byggingavöruverslun

www.osram.is

Anders, Olga og Theresa eru þakklát þeim sem styrkja tónleikana, það er
Goethe Institut, Vola og Velfac. Nánar á honnunarmidstod.is.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Poppkorn og rauðvín

T
ÞIT TAK
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ið erum í raun að opna fyrir almenningi dyrnar að okkar veruleika
og sýna hann í sem allra víðustum skilningi,“ segir Theresa Himmer, sem stendur ásamt þeim Olgu Guðrúnu Sigfúsdóttur og Anders
Nielsen, fyrir ýmsums uppákomum á vegum Arkitektafélags Íslands í
tengslum við HönnunarMarsinn. Uppákomurnar eru að hennar sögn
ólíkar en tilgangurinn sá að sýna arkitektúr í áhugaverðu ljósi. „Við
verðum með kvikmyndahátíð í Norræna húsinu dagana 27. til 28. mars,
þar sem sýndar verða heimildarmyndir í bland við leiknar kvikmyndir.
Þá stendur félagið fyrir tónleikum í húsnæði Pikknikk við Grandagarð 8
fimmtudaginn 26. mars þar sem fram kemur þýska hljómsveitin Jeans
Team sem skipuð er arkitekti og listamönnum. Hugmyndin er sú að
bjóða gestunum að sjá borgina frá öðru sjónarhorni, ásamt því að njóta
tónlistarinnar. Loks stöndum við fyrir skoðunarsiglingu á laugardaginn
í næstu viku, þar sem siglt er frá Ægisgarði og inn í Hafnarfjörð og til
baka. Þannig sýnum við borgina frá öðru sjónarhorni, af hafi úti, sem er
- rve
nátengt sjálfsmynd þjóðarinnar.“
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www.osram.is
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OSRAM býður upp á mikið úrval sparpera sem uppfylla allar
þarfir og eru til í mörgum stærðum, gerðum og litum. Þetta þýðir
að OSRAM sparperurnar henta hvar sem er á heimilinu.
Sparnaður án málamiðlana.

SJÁÐU HEIMINN Í

SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

NÝJU LJÓSI
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ÓREGLULEG SKÝ Ljósið Kumulus eftir sænska hönnuðinn Peter Nilsson varð til þegar hann
nam hönnun við Växjö-háskólann í Svíþjóð. Þar var honum falið að skapa hlut sem hefði enga fyrirframskilgreinda lögun. Úr varð ljós sem Peter lýsir sem hrærigraut úr gleri. Ljósið sér hann fyrir sér í
miðju herbergi eða öðru rými og líkir hann því við óreglulegt ský. Ljósið fæst hjá Belysningsbolaget
í Svíþjóð. Sjá nánar á http://www.belysningsbolaget.se/

Stiginn er stór og flókinn að gerð.

Engin
smásmíði

Þægindin í fyrirrúmi

S

tigarnir gerast vart glæsilegri en
þessi, sem prýðir hús nokkurt
í Kuala Lumpur og er hannaður af
hönnunarfyrirtækinu Jouin Manku
í París. Húsið, sem er innréttað af
fyrirtækinu í samstarfi við arkitekta
YTL Design Group, er engin smásmíði eða 3.000 fermetrar, sem rúma
níu svefnherbergi, eldhús, bókasafn,
leikherbergi, skrifstofu, borðstofu,
sundlaug, tvö gestaherbergi, 21
baðherbergi og kapellu svo fátt eitt
sé nefnt. Enda hýsir það hvorki meira
né minna en þrjár kynslóðir.

Frábærir hvíldarsófar, stólar og tungusófar í miklu úrvali
á frábæru verði, þrír litir í boði, alklæddir leðri.
Hægt er að velja um vinstri eða hægri tungu,
margar stærðir. Einnig góðir vinnustólar sem
stuðla að réttri líkamsstöðu við vinnuna.

hönnun
● BLÚNDUDÚKUR VERÐUR AÐ HJÓLAKÖRFU Með
vorinu verður aftur hægt að ferðast um á reiðhjóli. Til að hjólið
nýtist sem best sem samgöngutæki er nauðsynlegt að hafa á því
góða körfu.
Hjólakarfan Carrie eftir vöruhönnuðinn Marie Louise Gustafsson er skemmtilega sumarleg
og er framleidd í þremur litum:
svörtu, hvítu og grænu. Karfan
getur nýst á hjólið en einnig sem
innkaupakarfa en axlaról fylgir
töskunni. Karfan á einnig að geta
nýst sem lítið borð í lautarferð.
Hún kemur í flötum pakka og er
svo smellt saman framan á hjólið.
Hönnuðurinn segir munstur
körfunnar sprottið út frá blúndudúkum ömmu sinnar sem hún
útfærði í plast.
Nánar á www.designhousestockholm.com.

Passion Slide Back

Passion, Góður lúr - gulli betri
Ef þú vilt þægindi og góða hvíld eru rúmin frá Passion
góður kostur fyrir þig. Passion framleiðir afar vönduð rúm
og eru þau tvímælalaust með bestu rúmakaupunum í dag.
Dýnan bíður upp á tvo stífleika sem þú getur alltaf breytt
á einfaldan hátt.

hönnun: www.origami-art.net

Hægt er að velja um sjö tegundir fóta og fimm mismunandi áklæði á rúmin. Þá er hægt að velja þrjár tegundir af
yfirdýnu, latex-, þrýstijöfnunar- eða svampdýnu.
Passion rúmin koma í ýmsum stærðum.
Þráðlaus fjarstýring með barnalæsingu fylgir Passion rúmunum og kraftmiklir en hljóðlátir rafmagnsmótorar
gera það að verkum að Passion rúmið færist mjúklega
og hljóðlega í hvaða stöðu sem þú velur.

Passion Box

Passion Continental

Hægt er að velja úr fjölmörgum útgáfum af fótum og áklæði fyrir rúmin frá Passion

LÚR - BETRI HVÍLD
-,Ê£ÊUÊÓä£Ê$*6"1,
-Êxx{ÊÈÈÊÊUÊ8Êxx{ÊÎ£ää
777°1,°-ÊÊUÊ1,J1,°-

Opnunartímar:
mán
f ö s
l a u

10:00 – 18:00
11:00 – 16:00

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

Bar með sál Esschloraque, betur þekktur sem Monsterbar, heldur oft þemakvöld með
tilheyrandi kvikmyndum og tónlist.

vinsældir meðal Íslendinga. Hann
er pínulítill og dimmur og minnir
að vissu leyti á Sirkus heitinn og
hefur verið mikið sóttur af íslensku
tónlistarfólki og berlínskum listaspírum. Tónlistin er yfirleitt frábær og heldur sig við rokk og ról.
Kim (Brunnenstrasse 10) er eins
naumhyggjulegur og hægt er að
ímynda sér: hrár, ómerktur staður á
tveimur hæður þar sem oft er hægt
að hlusta á góða plötusnúða eða tónlistarmenn. Astro bar (Dachstrasse
40, Friedrichshain) á að minna á
einhvers konar geimskutlur frá
1950 og er skemmtilega „sjabbí“.
Þar hangir unga og fallega fólkið og þess má geta að meðlimir
bandarísku rokksveitarinnar The
Virgin Tongues sjást þar oft á bak
við barinn eða í plötusnúðsbúrinu.

Hvar á að djamma fram á morgun?
Berlín er fræg fyrir raf- og teknótónlist og hvort sem slíkur hávaði
hrífur mann eða ekki er mjög áhugavert að sjá risavaxna klúbba eins og
Panorama Bar (í fyrrum lestarstöð í
Friedrichshain) en þar er boðið upp
á minimal teknótónlist á nokkrum
dúndrandi hæðum. Staðurinn, sem
er opinn allan sólarhringinn alla
helgina, er í raun fyrir samkyn-

Látlaus búðargluggi Það fer lítið fyrir hipp
og kúl versluninni Apartment, en þegar
gengið er niður í kjallarann blasa við
hátískuföt.

hneigða og gestir verða að taka því
sem fyrir augu ber með opnum hug.
Villa (Landsberger Allee, Prenzlauer Berg) er mun minni og af öðrum
toga, skemmtilega hrár og á þremur hæðum og býður upp á bæði
minimal teknó- og rokkhljómsveitir. Þar eru einnig herbergi þar sem
fólk getur sest við borð og spjallað
saman án þess að ærandi takturinn
yfirgnæfi samtalið. Þess má geta að
opnunartímar í Berlín eru frjálsir
og að flestir barir í borginni eru
opnir þar til 6 eða 7 um morguninn
á degi hverjum.
Iceland Express flýgur beint til
Berlínar 2-3svar í viku árið um
kring. Ljósmyndir: Þórður Grímsson.

Í Berlín er fjöldinn
allur af spennandi
söfnum. Auðgaðu
andann og svalaðu
forvitninni!

Enginn dýragarður
í heimi hefur jafnmargar
dýrategundir og Zoo Berlin

Það er vor í lofti í Berlín
Skelltu þér á tvöfalt stefnumót með gömlu og nýju Evrópu í Berlín.
Borgin býður upp á spennandi bræðing ólíkra menningarheima – og
hún vill fá þig í heimsókn!
Bókaðu flug til Berlínar núna á www.icelandexpress.is

með ánægju
Japanskur matur Veitingastaðurinn Shiro i Shiro býður upp á sushi, sake og ýmiss konar
teriyakirétti í fallega hönnuðu umhverfi.
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San Sebastian státar af einu
flottasta bæjarstæði Evrópu.

Arkitektúr í
San Sebastian
er glæsilegur.

SÆLKERABORGIN SAN SEBASTIAN

Bráðgott er að taka bæði
brimbrettið og bragðlaukana með til spænsku
smáborgarinnar San
Sebastian, sem stendur
á ﬂottu bæjarstæði við
Biscaya-ﬂóann, rétt við
landamæri Frakklands.
Jóhanna Ingvarsdóttir
komst að því að þrettán
veitingastaðir borgarinnar skarta Michelinstjörnum.

orgin San Sebastian
státar svo sannarlega
af einu flottasta bæjarstæði í Evrópu enda
er þessi spænska smáborg oft
kölluð „Ríó norðursins“. Þrátt
fyrir bæði fegurð og fjör hefur
flæði ferðamanna til borgarinnar verið mjög mátulegt og heimamenn hafa því sloppið við það sem
kalla má „massa-túrisma“ fram til
þessa. Engu að síður þykir borgin spennandi áfangastaður fyrir
ferðaglaða. Hún var vinsælasti
sumarleyfisstaður kóngafólks
hér á árum áður enda má segja
að fágun „fína fólksins“ svífi þar
enn yfir vötnum í borgarumgjörðinni. Íbúar borgarinnar, sem kalla

B

sig Donostíu-búa þar sem borgin
heitir á basknesku Donostía, eru
aðeins um 184 þúsund talsins.
San Sebastian stendur á norðurströnd Spánar við Biscaya-flóann
sem gengur inn úr Atlantshafi.
Aðeins um tuttugu kílómetrar
eru að landamærum Frakklands
og því er stutt að skreppa yfir
til frönsku borgarinnar Biarritz.
Borgin skartar bæði tignarlegum fjallgörðum og flottum sólarströndum í miðri borgarmyndinni. Hún tilheyrir Baskalandi og
er höfuðborg Gipuzkoa-héraðs,
minnsta héraðs Spánar, en það er
einkum þekkt fyrir fagurt, gróið
og fjölbreytt fjallalandslag. Oft
eru í boði skemmtilegar ferðir

upp í krúttlegu fjallaþorpin fyrir
ofan borgina þar sem skoða má
klaustur og fagrar byggingar auk
þess sem upplifa má í sveitasælunni forvitnilegt mannlíf, skrítna
veitingastaði og fagurt handverk
heimamanna í bland við vínsmökkun svo fátt eitt sé nefnt. Borgin
San Sebastian er vel tengd öllum
helstu lestar- og rútuleiðum Spánar. Hins vegar gefst Íslendingum
nú í fyrsta sinn kostur á fjögurra
daga ferð á vegum ferðaskrifstofunnar Vita til þessarar miklu
menningarborgar í beinu flugi dagana 29. apríl til 4. maí. Flogið verður til Bilbao á Spáni, þar sem m.a.
Guggenheim-safnið er að finna, og
ekið áfram til San Sebastian í um

Halifax, Kanadaferð 2009
Ferðaskrifstofan Vesturheimur sf. skipuleggur ferðir
fyrir eldri borgara til Halifax í Nýja-Skotlandi í Kanada
á næsta ári. Flogið verður frá Keflavík til Halifax og þar
gist á sama hóteli í sjö nætur. Þaðan verða farnar dagsferðir á ýmsa merka staði.
Fyrri ferðin verður í ágúst dagana 20.-27.ágúst
og sú seinni 17.-24. september.

Frá Halifax – Borgarvirkið fyrir miðju er rétt hjá hótelinu

Halifax er ekki stór borg en afskaplega notaleg og falleg.
Meðalhitinn í ágúst er 22 gráður og 18 í september. Íbúafjöldinn
er um 360.000. Íslenskir vesturfarar komu fyrst til Nýja-Skotlands
árið 1875. Stjórn fylkisins hafði skipulagt svæði á svonefndum
Elgsheiðum (Musquodoboit) sem ætlað var Íslendingum eingöngu.
Þarna myndaðist lítil, íslensk nýlenda þar sem nokkrar fjölskyldur og
einhleypingar reyndu að draga fram lífið í nokkur ár. – Jóhann Magnús Bjarnason lýsir mannlífinu þarna ágætlega í skáldsögu sinni,
Eiríki Hanssyni. Heilum degi verður varið til þess að skoða þetta
svæði með afkomendum landnámsmanna.

Merkir staðir sem skoðaðir verða í borginni:
1. Maritime Museum of the Atlantic - Sjóminjasafn
2. Halifax Citadel National Historic Site - Borgarvirki
3. Pier 21 National Historic Site - Innflytjendasafn
4. Nova Scotia Museum of Natural History
- Þjóðminjasafn

Innifalið í verði, kr.157.000 m.v.tvíbýli*, er flug, gisting
með morgunverði, allur akstur, skoðunarferðir, aðgangur
að söfnum og fararstjórn.

Frekari upplýsingar og skráning er hjá fararstjóra,
Jónasi Þór, í síma 861-1046 og á
jonas.thor1@gmail.com.

Skoðunarferðir: Ferðirnar hefjast kl. 9:00 og þeim
lýkur á hóteli sama dag undir kvöld. Áætlaðar eru
a.m.k. fjórar dagsferðir og ein sigling.

*Verð lækkar ef krónan styrkist til muna.

áttatíu mínútur. Boðið verður upp
á íslenska fararstjórn.

Mekka matarmenningar
Þegar sól tekur að hníga í San
Sebastian og menn horfa til þess
að þurfa að næra sig eftir „erfiði“
dagsins, þarf alls ekki að örvænta
því borgin státar af fjörugu næturlífi og fjölda spennandi veitingastaða. Þar af skarta alls þrettán
veitingastaðir Michelin-stjörnum,
sem þykir vera mikill gæðastimpill í veitingahúsabransanum. Og
hvaða sælkeri vill ekki borða á
stað, sem fengið hefur Michelinstjörnu? Meðal annarra staða má
nefna veitingastaðina El Arzak
og Martín Berasategui, sem báðir
eru mjög þekktir á Spáni og hafa
þrjár Michelin-stjörnur hvor. Til
að kæta bragðlaukana til hins ýtrasta, er rétt að minna á að panta
þarf borð með góðum fyrirvara.
Borgin er ekki bara ein helsta
sælkeraborg Spánar, hún er talin
vera ein helsta sælkeraborg Evrópu og því réttnefnd mekka matarmenningar. Flest veitingahúsin er
að finna í gamla bænum þar sem
næturlífið er líka býsna fjörugt og
það þarf varla að koma á óvart að
Donostíu-búar sérhæfi sig í fiskréttum þótt finna megi fjölmargt
annað á matseðlunum.
Auk fjölbreyttra og flottra
veitingastaða eru svokallaðir
„pinchos“-barir vinsælir í Baskahéruðum Spánar. Þeim svipar
einna helst til tapas-bara og eru
að heita má á hverju götuhorni í
San Sebastian. Heimamenn sækja
þá mjög reglulega til að gæða sér á
„pinchos“ og panta sér svo vínglas
eða „zurito“ með, sem er sérlega
smá bjórkanna. Heilt kvöld getur
hæglega farið í það hjá innfæddum að ferðast á milli „pinchos“bara til að smakka nýja og nýja
rétti í góðum félagsskap. Vínsmökkunar- og matreiðslunámskeið má finna í borginni fyrir
áhugasama og vert er að minnast á sérstakt fyrirbrigði sem
eru sérstakir karlaklúbbar í San
Sebastian sem ganga út á það að
karlar hittast gagngert til að elda
saman góðan mat og njóta hans í
góðum hópi.
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BORGIN MÍN


Dubai

ÁSTA ÞORGILSDÓTTIR,
TANNSMIÐUR OG HÚSMÓÐIR
HVAR ER BEST
AÐ FÁ SÉR
MORGUNMAT?

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA? Það er
rómantískt að borða á Pai Thai í Al
Qasr hótelinu og Madinat Jumeira.
Svo er frábært að enda kvöldið á
siglingu um Abra.
UPPÁHALDSVERSLUNIN? Verslun

er helsta „íþrótt“ heimamanna. Hér
eru mörg stór og flott moll á heimsmælikvarða og eitt það stærsta í
heiminum. Það er erfitt að gera upp
á milli en ég nefni Gold Souk, eða
Gullmarkaðinn, í gamla bænum.
BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ?

Skíðahöllin í miðri eyðimörkinni í
Mall of the Emirates og ekki síður
áfengisverslanirnar sem eru vel
faldar.
BEST VIÐ BORGINA? Veðrið. Hér

er alltaf sól og hiti. Einnig eru
glæpir fáheyrðir.
BEST AÐ EYÐA DEGINUM? Byrja

daginn á rúnt um borgina og sjá
stórglæsilegar byggingar svo sem
Burj Al Arab, Burj Dubai og Atlantic
Hotel. Fara svo á Dubai Museum
og sjá þar breytinguna sem orðið
hefur á borginni síðustu áratugi og
taka rölt um gamla bæinn og niður
að Creek. Hægt er að taka vatnstaxa um flóann og njóta útsýnisins,
fara í land í Deira og á gullmarkaðinn.

TIL SAMANS Á 3 MÁNUÐUM

Kristbjörg og Guðbjörg Sveinbjörnsdætur

María Másdóttir

Við systurnar ætluðum einungis á eitt námskeið en þau urðu þrjú og
árangurinn lét svo sannarlega ekki á sér standa. Misstum 23 kíló til
samans á þremur mánuðum. Það eigum við Gunnari Má þjálfara og
starfsfólkinu á Nordica Spa að þakka. Frábært aðhald, skemmtun, útrás
og vellíðan. Við gátum þetta og því getur þú þetta líka.

Frábær leiðsögn, frábær stöð og mesta aðhald sem hægt er að fá.
Betra en einkaþjálfun! Svo er líka fínt að kílóin fuku og orkan hefur aukist
og almenn vellíðan. Ég missti 6,2 kg á 4 vikum. Ég gerði þetta af
skynsemi og þú getur það líka!

ÉG GERÐI ÞETTA AF

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til
að koma þér af stað á mjög árangursríkan
og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðsins
er að koma þér á æðra stig hvað varðar
líkamlega og andlega heilsu.

1. vika – Orkuhleðsla
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi.

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest
út úr holla matnum sem þú ert að borða.

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun

Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
3 öflugir brennslutímar
2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara
Vikulegar mælingar
Ítarleg næringarráðgjöf
Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
Takmarkaður fjöldi
6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun
hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft.

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja
líkamann á náttúrulegan hátt.

Ný námskeið hefjast 30. mars
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða
nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel
Suðurlandsbraut 2
Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is
www.nordicaspa.is

– helgarferð

Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi í 3 nætur
á Hotel Platanus *** með morgunmat.

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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mjög gott að fara í Ibn Battuta
Mall á stað sem heitir Automatic
og fá sér arabíska samloku, myndi
kallast vefja á íslensku.

23 KÍLÓ

SKYNSEMI
ÞÚ GETUR ÞAÐ LÍKA

MISSTUM

7

BESTI SKYNDIBITINN? Það er

fyrir konur og karla

8AA8@@"F<4A@&))(#

Það er flott
morgunverðarhlaðborð á Al
Murooj Rotana-hótelinu.
Á föstudögum
Ásta Þorgilsdóttir
mæta margir í
ásamt dóttur sinni
„Friday Brunch“
sem mörg hótel bjóða upp á. En þá
er hægt að kaupa passa sem gildir
fyrir mat og drykk allan daginn.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

BLS. 3 I

Vildarklúbbur
Flug til Berlín gefur 3.000–9.600 Vildarpunkta.

Gallerírölt um Mitte

Flug og gisting í 2 nætur
frá 51.900 kr.

Við göturnar Linienstrasse og Auguststrasse í
Mitte eru fleiri fermetrar af galleríplássi en tölu
verður á komið. Auk þess eru nokkur söfn á
sama svæði sem vert að minnast á vegna
áhugaverðra sýninga. t.d. Künstwerke og C/O
Berlin.

á mann í tvíbýli á Arcotel John F Berlin ****
Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar,
gisting og morgunverður.

Skoðunarferð að Olympiastadion
Olympiastadion var reist fyrir Olympíuleikana í
Berlín árið 1936 og er gott dæmi um þrekvirki í
húsagerðarlist Þriðja ríkisins. Nú er Olympiastadion heimavöllur fótboltafélagsins Herthu Berlin
þar sem Eyjólfur okkar Sverrisson gerði garðinn
frægan á árum áður. Það er upplifun að kíkja á
leik með liðinu áður en tímabilið er úti í lok maí;
þeir eru í harðri keppni um að endurheimta
Þýskalandsmeistaratitilinn eftir langþráða bið.

Reykjavík – Berlín
frá 17.300 kr.
Flug aðra leiðina með flugvallarsköttum.
Flogið er 2 sinnum í viku.

Dagsferðir út fyrir Berlín
Dresden og Leipzig eru steinsnar frá Berlín og
skemmtilegar heim að sækja en þessar borgir
voru báðar jafnaðar við jörðu í lok seinni
heimsstyrjaldar. Þær eru hvor á sinn ólíka hátt
góð dægradvöl — Dresden vegna menningararfleifðar og Leipzig sem háskólabær með litríku
mannlífi.

Næturklúbbarölt
Í Berlín eru margir næturklúbbar í heimsklassa
sem eru hver öðrum frægari. Sem dæmi má
nefna Bar 25, sem einungis er starfræktur á
sumrin, Week End á 12. hæð við Alexanderplatz
með stórkostlegu útsýni yfir alla borgina og
Watergate við ána Spree.

Tyrkjamarkaðurinn í Kreuzberg
Á þriðjudögum og föstudögum er hinn
svokallaði Tyrkjamarkaður opinn. Þar er selt
grænmeti og ýmis varningur frá Tyrklandi og
Austurlöndum á kostnaðarverði. Hér er hægt að
kaupa grænmeti í stórum skömmtum sem er t.d.
tilvalið að nýta í góða súpu. Gözleme, tyrknesk
pönnukaka, er mikið uppáhald og gott nesti
áður en haldið er út í nóttina.

Lifað á ystu nöf
Til að krydda tilveruna með ævintýramennsku,
svo ekki sé minnst á hvað þetta er góð leið til
að kynnast borginni almennilega, er fátt
skemmtilegra en að notfæra sér þjónustu
sporvagnanna endurgjaldslaust og gera sér leik
úr því að reyna að koma auga á óeinkennisklædda eftirlitsmenn. Hafa verður í huga að
þetta getur verið dýr skemmtun fyrir þá sem
hafa ekki fengið þjálfun í leiknum.

Hörður Kristjbjörnsson,
grafískur hönnuður

MÍN

STRANDBAD MITTE
KLEINE HAMBURGERSTR. 16
Byrjum daginn með staðgóðum „Frühstück“.
DO YOU READ ME! AUGUSTSTRASSE 28
Glæsilegt úrval tímarita. Tilvalið að kippa með
sér einu þýsku Vogue eða Liebling og halda
síðan á gott kaffihús.
BARISTA ODERBERGERSTRASSE 54
Þegar rölt er upp Kastanienallee fram hjá aragrúa verslana endar maður á horni Oderbergerstrasse þar sem framreitt er gæðakaffi, sem er
annars vandfundin vara í Berlín.

BERLÍN
BÖRWITZ Á HORNI LINIENSTRASSE
OG TUCHOLSKYSTRASSE
Síðdegis eða snemma kvölds er gott að fara og
fá sér æðisgenginn vínarschnitzel og renna
matnum niður með þýskum hveitibjór.
DUE FORNI SCHÖNHAUSER ALLEE 12
Frábær „pönkarapizza“. Tvennt kunna Ítalir
öðrum þjóðum betur: Að pönkarast og búa til
pizzu. Hér færðu hvort tveggja eins og það getur
best orðið.

EERDBEER MAX BEER STR. 56
Frábærir jarðaberjakokteilar á góðum bar veita
nauðsynlega hressingu.
OASE WARSCHAUER STR. 25–26
Síðla nætur er ekkert betra en kebab í Berlín.
Oase er kórónar allt í þessum efnum. Alveg
þess virði að skreppa í stutta leigubílaferð frá
miðri Austur-Berlín.

VEITINGASTAÐIR

TIL HAMINGJU
MEÐ BORGINA ÞÍNA!
María Bjargmundsdóttir var vinningshafi
í Borgarlukkuleiknum í Mín borg um síðustu
helgi. Hún fær í vinning tvo farseðla á
Economy Class til einhvers af áfangastöðum
Icelandair í Evrópu. María er ritari hjá
Ríkisendurskoðun. Hún hefur mestan áhuga
á að bregða sér annaðhvort til London
eða Kaupmannahafnar.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

I BLS. 4

NÁLGAST
MÍN BORG
MÁ ÖLL
BORGARBLÖÐIN Á
ICELANDAIR.IS
+ Bókaðu á www.icelandair.is

31. JANÚAR 2009 1. ÁRG. 1. TBL.

2009

NEW YORK

14 . FEBRÚAR 2009 1. ÁRG. 3 . TBL.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

+ Bókaðu á www.icelandair.is

2009

2009

MÍN BORG

MÍN BORG

MÍN BORG

21. FEBRÚAR 2009 1. ÁRG. 4 . TBL.

28 . FEBRÚAR 2009 1. ÁRG. 5 . TBL.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

2009

MÍN BORG
HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

frá 29.720 kr.

7. FEBRÚAR 2009 1. ÁRG. 2 . TBL.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

2009

7. MARS 2009 1. ÁRG. 6. TBL.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

14. MARS 2009 1. ÁRG. 7. TBL.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

2009

2009

MÍN BORG

MÍN BORG
HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

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

BOSTON
frá 29.720 kr.

Borgarlukkuleikurinn

Brooklyn er heimurinn í hnotskurn
Besta máltíðin undir 10$

Tveir fínir dagar í Boston
Frábær söfn

AMSTERDAM

STOKKHÓLMUR

frá 17.300 kr.

frá 14.900 kr.

Guðrún Kristín segir okkur
frá borginni sinni

Gamla Stan með Bellman í æðum
Vasasafnið – Skansen – Strandvägen

frá 31.220 kr.

GEYMIÐ BLAÐIÐ

AMSTERDAM
NEW YORK
BOSTON
STOKKHÓLMUR

Styðjum veik börn
og fjölskyldur þeirra

Nafn vinningshafa síðustu helgar
er birt í þessu blaði

KÖBEN

FRANKFURT

frá 14.900 kr.

frá 17.300 kr.

Borgarlíf og sveitasæla
á Rínarbökkum

Sígild, vinsæl,
Sígild
vinsæl „hipp“
hipp“ og „græn“
græn“

TAKTU ÞÁTT!

Economy Comfort
TIL EVRÓPU OG BANDARÍKJANNA

HVER VANN SÍÐAST?

Fyrir hagsýna ferðalanga

Rússíbanar og risaborgarar
með stórum skömmtum af sólskini

35–46% afsláttur

ÞÚ GETUR UNNIÐ FLUGFERÐ FYRIR TVO

frá 14.900 kr.

frá 25.400 kr.

Ævintýri
Æ
vintýri á borgarstrætum
og niður við Niagara

ORLANDO

TAKTU ÞÁTT!

LONDON

TORONTO

NÝTT

STAVANGER

Blár himinn,
himinn svalandi haf og heitar
he
nætur

MINNEAPOLIS

frá 14.900 kr.

GEYMIÐ BLAÐIÐ

frá 29.720 kr.

Borgarlukkuleikurinn

Rjómaís með „raspberry-chocolate
raspberry-choc
chip“
á heitum sumardegi

TAKTU ÞÁTT!
ÞÚ GETUR UNNIÐ FLUGFERÐ FYRIR TVO

Borgarlukkuleikurinn

Í takt við skapandi mannlíf, gullsmelli Bítlanna,
fótboltahetjur, sveitasetur, diskótek, verslanir,
mögnuð útvistarsvæði og einstakar náttúruperlur.

MANCHESTER

HVER VANN SÍÐAST?

TAKTU ÞÁTT!

Timburhús, norskir firðir, baðstrendur,
náttúruperlur og reykt síld.

GEYMIÐ BLAÐIÐ

TORONTO
ORLANDO
LONDON
FRANKFURT

HVER VANN SÍÐAST?

GEYMIÐ BLAÐIÐ

KAUPMANNAHÖFN

BARCELONA
MINNEAPOLIS

BERGEN
frá 14.900 kr.

Strigaskór, Kvikk-súkkulaði, útsýni
og loks einn kaldur á Bryggen.

NÝTT

DÜSSELDORF

frá 14.900 kr.

frá 17.300 kr.

ÞÚ GETUR UNNIÐ FLUGFERÐ FYRIR TVO

Borgarlukkuleikurinn
g
ÞÚ GETUR UNNIÐ FERÐ FYRIR TVO!

BARCELONA
frá 17.300 kr.

Seiðkraftur nútímans í bland við
gömlu gildin á Rínarbökkum.

GEYMIÐ BLAÐIÐ

Borgarlukkuleikurinn

TAKTU ÞÁTT!
Þú getur unnið flugferð fyrir tvo

Hver vann síðast?

GEYMIÐ BLAÐIÐ

MANCHESTER

OSLÓ
HELSINKI

GEYMIÐ BLAÐIÐ

STAVANGER
BERGEN
DÜSSELDORF

BORGARLUKKUPOTTUR
WW

LDA
W. V I

R K LU B B U

R.I S

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

Þú finnur rétt svör við þremur spurningum. Síðan geturðu gert annað hvort:
1) Farðu inn á www.icelandair.is og svaraðu spurningunum þar.
Skilafrestur til og með 25. mars.

VISSIR ÞÚ …
AÐ VILDARKLÚBBSFÉLAGAR
ICELANDAIR GETA KEYPT
GJAFABRÉF TIL DÆMIS
HJÁ AMAZON Í GEGNUM
POINTS.COM?

2) Merktu við rétt svör og skrifaðu síðan nafn og símanúmer.
Klipptu seðilinn út og sendu hann til okkar, merkt:
Icelandair
Mín borg/spurningaleikur
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavík
Skilafrestur er til og með 25. mars
Við drögum úr pottinum á fimmtudaginn kemur, 26. mars, og nafn
vinningshafans verður birt í ferðablaði Icelandair sem fylgir með Fréttablaðinu um næstu helgi (laugard. 28. mars).
SETJIÐ X VIÐ RÉTT SVAR:

1. Hvað er „gözleme“?
Þýsk kryddpylsa.
Tyrknesk pönnukaka.
Kind sem öslar í grunnu vatni.

Vildarbörn Icelandair er ferðasjóður
fyrir langveik börn og börn sem búa
við sérstakar aðstæður.
Þú getur lagt þitt af mörkum til Vildarbarna
með því að:

2. Hvað er „Tollwood”?
Fjármálahverfi í München.
Sumarhátíð í München
Skógur í grennd við München.

> Gefa afgangsmynt, áður en þú ferð frá
borði að lokinni flugferð með Icelandair.
> Setja peninga í söfnunarbaukinn í höfuðstöðvum félagsins við Reykjavíkurflugvöll.
> Gefa árlega ákveðinn fjölda ferðapunkta,
sem þú safnar sem félagi í Vildarklúbbi
Icelandair, til Vildarbarna.

Vildarklúbbur

3. Hvaða verk eftir Leonardo Da Vinci er í Santa Maria Delle Grazie?
Jómfrúin í klettunum.
Mona Lisa.
Síðasta kvöldmáltíðin.

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

*

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

*Flug aðra leiðina með sköttum.
Icelandair áskilur sér rétt að leiðrétta villur sem kunna að leynast í blaðinu eða gera breytingar á flugáætlun og verði. Gengi miðast við janúar 2009. Almennir ferðaskilmálar gilda. Sjá www.icelandair.is/skilmalar
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VISSUÐ ÞIÐ AÐ...
Hildur Helga og Bjarni Haukur höfðu aldrei hist fyrir
viðtalið.
Bjarni var búinn að ímynda sér að Hildur Helga væri
nautnaseggur, vinamörg og félagslynd, færi seint að
sofa og hann sá hana ekki fyrir sér í mikilli útivist.
Bjarni hafði rétt fyrir sér, nema að Hildur ríður á fjöll
og fer í langar gönguferðir með hundinn sinn. En
finnst líka notalegt að vera inni.
Hildur Helga var líka búin að ímynda sér að Bjarni
væri matelskur nautnaseggur, vel skipulagður og
hefði gaman að því að tefla. Hildur hafði rétt fyrir
sér.
Bjarni heldur með Manchester United.
Hildur Helga á íslenska fjárhundinn, Skottu, sem
birtist með víðfrægri „Íslandsgrein“ í Vanity Fair.

www.postur.is

Endurvinnsla á
gömlum jakkafötum
Prófkjörin eru nú rétt ný afstaðan. Ef þið væruð sjálf í framboði –
hvernig myndi plakatið af ykkur
líta út? Hverju tókuð þið einkum
eftir í framboðsauglýsingunum í
ár?
Bjarni: Ég væri á morgunsloppnum, úfinn. Og slagorðið væri:
„Hef ekkert betra að gera – why
not?“
Hildur: Líst vel á að fá bara að
vera memm í þessu. Ég verð með
skuplu og kaffibolla og blöðin í
eldhúsinu í morgunslopp: „Lofa
að mæta.“
Bjarni: Við verðum bara saman
Hildur með þetta slagorð: „Erum
með tiltölulegan lausan tíma,
munum mæta.“ Í framboðsauglýsingunum sem eru afstaðnar tók ég hins vegar eftir því að
frambjóðendur X-D höfðu listabókstafinn „d“ alveg svakalega
smáan í auglýsingunum. Í auglýsingum fyrri ára hefur X-D
alltaf náð yfir alla síðuna en nú
þurfti maður að leita lengi áður
en maður fann d-ið þar sem það
var yfirleitt falið neðst í einhverju horninu.
Hildur: Sumir gleymdu meira að
segja að taka fram fyrir hvaða
flokk þeir væru í framboði í prófkjörunum. En þessir frasar sem
hafa verið í notkun í auglýsingunum finnast mér alveg skelfilega þreyttir. Ég myndi vilja láta
lóga þeim öllum. Hvernig er þetta
aftur: „Þjarkur, þor og þrautsegja.“ „Kjósið þann sem þorir.“
Þorir hvað? Þetta er svo innantómt og manni finnst að tími innantómra klisja sé liðinn.
Bjarni: Hárrétt. Það vantar líka
dálítið að frambjóðendurnir tali
frá hjartanu en hljómi ekki eins
og vélar. Maður fær á tilfinninguna að þeir séu að spila sömu
spólu og þeir spiluðu síðast og
segi bara það sem „á“ að segja.
Hildur: Svo er líka svo skrítið að
það er eiginlega enginn munur á
yngri og eldri frambjóðendum.
Eða ekki skrítið, því yngri frambjóðendur eru að koma í gegnum
flokksvélarnar þar sem er búið
að móta þá og skapa, teygja og
toga, þannig að „they walk the
walk, they talk they talk.“ Endurnýta bara jakkafötin af þeim
eldri. Ekki það sem við þurfum
núna.
Að lokum. Ef þið mættuð bæta
einni spurningu inn í viðtalið,
handa hvort öðru, hver yrði
spurningin og hvert yrði svarið?
Hildur: Þessi stendur alltaf fyrir
sínu: Áttu dýr?
Bjarni: Nei, ég á ekki dýr. Nema
son. Með hvaða liði heldurðu í
ensku knattspyrnunni?
Hildur: Leeds. Af því að mig
minnir að sonur minn geri það.

Boðskor

Mikilvægasta
manneskja í heimi
Nú getur þú sent persónuleg frímerki með boðskortinu í
fermingarveisluna. Á frímerkið getur þú valið mynd úr þínu eigin
myndasafni og skreytt umslagið með frímerki sem kemur á óvart.
Það eina sem þú þarft að gera er að fara á www.postur.is,
velja mynd sem þú hefur skannað inn eða tekið á stafræna
myndavél og við sendum þér frímerkin innan fimm daga.

Þú færð persónuleg frímerki á www.postur.is

t

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 9 – 0 4 3 9

Bjarni: Og Sylvía Nótt toppaði
sig of snemma. En ég er sammála Hildi. Ef Jóhanna Guðrún
segir: „Perhaps we should have
been more careful“ á rússnesku
og brosir svo bara – þá er okkur
borgið.
Hildur: Svo má líka kenna henni
að segja „We are not terrorists“
á rússnesku.
Af hverju erum við ekki
almannatenglar efnahagshrunsins Bjarni?
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REISNIN Í FALLINU Kvikmyndagerðarmennirnir, rétt eins og
blaðamaður Sunday Times, hrífast
af því að þótt fallið hafi verið hátt
hjá Íslendingum er reisnin engu
síður mikil.

Þjóðin sem varð íslensk á ný
Þótt köldu blási milli stjórnvalda Íslands og Breta eiga Íslendingar vini sem fjalla um land og þjóð af hlýhug. Charlie Southall og
Heather Millard eru hingað komin til að gera heimildarmynd um uppgjör Íslendinga eftir bankahrunið. Þau sögðu Jóni Sigurði
Eyjólfssyni blaðamanni að þetta uppgjör hefði lítið með efnahag að gera, það væri andlegt.

S

ú var tíðin að Íslendingar klingdu
með kóngum og efnafólki víða um
heim en svo er eins og við séum
vinafærri eftir að áfallið dundi
yfir á haustmánuðum. En er það
svo? Það er engu líkara en þessi þjóð hafi
eitthvað fram að færa sem hafi meiri áhrif
á fólk en efnahagsumsvif síðustu ára.
Alla vega eru Charlie og Heather mætt
hingað til lands frá Bretlandi til að gera
heimildarmynd um íslenska efnahagshrunið.
Það er þó ekki áhugi þeirra á efnahagslífinu
sem hvetur þau áfram heldur annar fjársjóður sem þau eru komin til að grafa upp.

Tár fellt fyrir Íslendinga
„Ég hef raunar lengi haft mikinn áhuga á
Íslandi, þetta er í fjórða skiptið sem ég kem
hingað,“ segir Charlie þegar hann hefur
komið sér fyrir í sófa á Hótel Nordica ásamt
Heather og blaðamanni. „Í raun kom ég
hingað sem ferðamaður í október síðastliðnum, rétt eftir að bankakerfið féll saman en
þá áttaði ég mig ekkert á því að þetta gæti
verið hinn ákjósanlegasti efniviður í heimildarmynd. Svo það var ekki fyrr en í jan-

HEATHER MILLARD

CHARLIE SOUTHALL
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

úar að ég las grein AA Gil í Times [greinin
birtist fyrst í desember] að ég sá hversu gott
umfjöllunarefni væri hér á ferðinni. Greinin
fjallaði um það hvernig Íslendingar væru að
bregðast við bankahruninu og það var eng-

ÚR GREIN AA GIL „ICELAND: FROZEN ASSETS“ SEM
BIRTIST Í THE SUNDAY TIMES Í DESEMBER 2008
Um fallið
Athafnamennirnir á Íslandi eru fáir og það er
einn af helstu áhættuþáttunum í efnahagslífi
landsins. Stjórnendur bankanna og þeir sem
áttu að hafa eftirlit með þeim voru allir af
sama sauðahúsinu. Eins ráðherrarnir og dómararnir. Þetta var allt saman fólk sem hafði
þekkst alla tíð, konurnar þeirra voru vinkonur,
börnin þeirra léku sér saman og enginn vildi
verða fyrri til að setja hinum stólinn fyrir
dyrnar. Og til hvers hefðu þeir svo sem átt að
gera það?

Grunnupplýsingar um land og þjóð
Flestir halda að Ísland sé á stærð við Isle of
Wight og með álíka marga íbúa og Holland.
En það er best að leiðrétta slíkan misskilning
strax. Landið er stærra en Suður Kórea þó þar
búi 50 milljónir manna. Á Íslandi búa hins
vegar rúmlega 300 þúsund manns. Þannig
að það er svipað að stærð og Portúgal með
svipaðan íbúafjölda og Bradford. Þetta eru nú
hryðjuverkamennirnir hans herra Browns.

Eftir fallið
Fólkið er sárt út í Gordon Brown og bresku

þjóðina, það skammast sín fyrir óhóf og axarsköft viðskiptajöfra sinna og það er stjórnvöldum reitt. Það vill kosningar og einhvern til að
vera nægilega íslenskur í sér til að gangast við
sök sinni og taka ábyrgð. En það er bjartsýnt
þegar kemur að því sjálfu eins og norrænu
fólki sæmir. Hreinskilin kona sagði við mig,
„allur peningurinn og allt þetta drasl er mjög
„óíslenskt.“ Frekjan, neysluhyggjan, græðgin, metorðagirndin og þessi brjálæðilega
öfundsýki eru ekki eiginleikar sem eru okkur
eiginlegir. Þungu fargi hefur nú verið af okkur
létt þegar peningurinn og græðgin eru farin.
Nú getum við aftur sýnt okkar rétta andlit.“

Niðurlag
Þeir bjarga sér. Þetta er þjóð sem myndaði
fyrsta þjóðþingið og barðist við sjóher hennar
hátignar til að verja fiskimið sín í Norðurhöfum. Þetta er þjóðin sem getið hefur af
sér þrjár alheimsfegurðardrottningar og eitt
Nóbelsskáld og lið þeirra vermdi annað sætið
í handbolta á Ólympíuleikunum. Fólk er dæmt
eftir því hvernig það stendur sig gagnvart
erfiðleikum en ekki hvernig ólánið leikur það.
*Jón Sigurður Eyjólfsson þýddi og gerði millifyrirsagnir

inn eymdarbragur á heldur leit fólkið á þetta
ástand sem tækifæri til að breyta samfélaginu. Þetta var mjög áhrifamikil lesning fyrir
mig og í raun í eina skiptið sem ég hef grátið
yfir hinu ritaða orði.“
Í greininni, sem greinilega er rituð af
miklum hlýhug til Íslendinga þótt vissulega sé sagt til vamms, eru dregnar upp
birtingarmyndir bankahrunsins; byggingar umkringdar krönum sem enginn er að
vinna við, hverfi með ókláruðum húsum og
jafnvel aðeins berum byggingargrunnum og
yfirfullar bílageymslur við hafnarsvæðið.
Mannlífið gengur hins vegar í berhögg við
þá mynd, segir í greininni. Skálað er á öldurhúsum, fólkið gengur með blik í auga og
húmorinn í lagi. Einn viðmælandinn fagnar
því að það fór sem fór því nú geti Íslendingar
aftur gengist við því sem þeir raunverulega
eru eftir að hafa afvegaleiðst á Mammonsvegum. Einnig fær Gordon Brown, forsætisráðherra Breta, á baukinn hjá Gil þegar því
er lýst frá sjónarhóli Íslendinga þegar hann
beitti þá hryðjuverkalögunum.

Þar sem raunverulegu gildin finnast
„Það komst rót á tilfinningarnar við lesturinn,“ útskýrir Charlie. „Ég varð reiður, sérstaklega vegna framgöngu Browns, en ég
vissi þó ekki í hvaða farveg ég gæti beint
reiðinni. Á sama tíma var ég hrærður yfir
því hvernig Íslendingar tóku áfallinu af
æðruleysi, bjartsýni og reisn. Það er eitthvað
svo áhugavert við það hvernig fólk tekst á
við það að hafa verið slegið niður.
Þetta verður því ekki mynd um það hvernig Íslendingar takast á við það að eiga allt í
einu minni peninga heldur það hvernig fólk
sem hefur afvegaleiðst horfir gagnrýnum
augum inn á við til að komast aftur á rétta
braut. Það er mjög mikilvægt að Íslendingar viti það að ég mun ekki vera með ásökunarfingurinn á lofti til að segja landanum
til syndanna. Þetta verður á mun mannlegri
nótum en svo. Til dæmis munum við fylgja
einum Íslendingi, sem búið hefur í Bretlandi
til margra ára, heim á æskuslóðirnar. Hún
lítur á þetta ástand sem tækifæri til að flytja
aftur til síns heimalands og taka til óspilltra
málanna. Það var ekki hlaupið að því í góðærinu þegar hún hafði hvorki efni á því að
kaupa né leigja hús á Íslandi eins og verðlagið var þá. Þess vegna heitir myndin „There
And Back Again“ [Þangað og heim aftur] því
hún er að fara heim aftur rétt eins og Íslendingar eru að fara heim í vissum skilningi.
Þangað sem þú finnur raunveruleg gildi.“
Áhorfendur verða með frá byrjun
Sama aflið og fékk Charlie af stað verður

HAUKUR VAGNSSON Í TÖKUM Haukur er einn þeirra
sem breska kvikmyndagerðarfólkið tók tali.

notað til að vinna myndinni brautargengi;
hrifnæmin. „Þetta er nokkuð sérstök leið
sem við förum,“ segir Heather. „Við byrjuðum á því að opna vefsíðu þar sem við segjum frá áætlunum okkar en óskum jafnframt
eftir því að fólk styrki okkur og styðji. Viðbrögðin hafa ekki staðið á sér og nú hafa
mörg hundruð manns víðs vegar að úr
heiminum sent okkur pening, gefið okkur
tónlist sína, komið með hugmyndir, boðist
til að þýða myndina á spænsku þegar hún
verður tilbúin svo hægt verði að sýna hana í
spænskumælandi löndum, og svo höfum við
fengið hvatningu frá fólki sem segist ekki
hafa neitt að gefa en því lítist vel á hugmyndina og það óskar þess að hún megi verða sem
veglegust. Það hefur verið mjög hvetjandi
að lesa allar sendingarnar sem berast okkur
en við svörum hverjum og einum þeirra persónulega því við viljum að fólk treysti okkur
og efist ekkert um það að við munum klára
þessa mynd. Við erum skuldbundin til þess
frá því að við tókum við fyrstu evrunni. En
um leið og við tengjumst fólkinu með þessum
hætti á netinu erum við að búa til væntingar og koma okkur í samband við væntanlega
áhorfendur. Þannig fóðrum við myndina með
efnum og anda svo hún verði sem stæðilegust þegar hún kemst á legg.“
En af hverju er fólk svona áhugasamt um
örlög Íslendinga? „Ísland er mjög áhugavert
land og hér hef ég kynnst alveg einstöku
fólki,“ segir Charlie. „En þetta uppgjör sem
Íslendingar standa í er sérlega áhugavert
efni sem hreyfir við hverjum manni sem
andann dregur.“
Við svo kveðið verða þau að koma sér að
verki því tökulið er tilbúið og Haukur Vagnsson líka, sem ætlar að ljá myndinni sögu
sína. Blaðamaður heldur hins vegar heim
á leið. Það er ekki laust við að hann sé ögn
stoltari af þjóðerni sínu en þegar hann kom
inn á hótelið. Var stoltið þá svo sem ekkert
í minna lagi.

ÚRVAL RAFTÆKJA
– gæði á betra verði
FULL

HD
United TVD8819
19" LCD BREIÐTJALD með
innbyggðum DVD spilara,
1440x900 upplausn, Nicam
Stereó, sjálfvirkri stöðvaleit, Scart,
Video, S-Video og VGA tengjum.
Tekur 12v og 220v straum.

Toshiba 42XV555DG

TILBOÐ

42" FULL HD LCD BREIÐTJALD með 1920x1080p
upplausn, Progressive Scan, 25000:1 skerpu, DCDi
Faroudja tækni, 20w RMS Nicam Stereó, Bass Boost &
SRS SRS WOW, 3x HDMI, 2X Scart, RGB & Component,
VGA, AV, Audio, Optical Digital og heyrnatólstengi ofl.
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49.990
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DVD SPILARI
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FULLT VERÐ kr. 279.990

SJÓNVÖRP HLJÓMTÆKI HEIMABÍÓ MP3 SPILARAR
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ÍSLENSKUR
LEIÐARVÍSIR

10MP

NIKON
D40KIT1855DX
Olympus FE45

Philips 7FF3FPB
7" LCD stafrænn myndarammi með 480x234 upplausn, Memory Stick
Pro kortalesara, CompactFlash, SD, SDHC og MMC & XD. Styður JPEG,
Windows og MacOS X. Sækir myndir beint af USB 2.0 eða myndavélakorti.
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19.990

Einföld og góð Digital MYNDAVÉL með 10 milljón punkta upplausn,
3x Optical og 4x Digital Zoom, 6,3 - 18,9mm linsu, 2,5" LCD skjá,
andlitsgreiningu, hristivörn, hreyfimyndatöku með hljóði, YouTube
stillingu, Intelligent Auto og USB 2.0. Tekur xD eða microSD kort.
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FULLT VERÐ kr. 19.990

Stafræn SLR MYNDAVÉL
með 6,1 milljóna punkta myndflögu á DX-sniði, AF-S DX NIKKOR
18–55mm linsu, ISO 200 – 1600 ISO, 2,5" LCD, 0,18 sek.
ræsingu og hröðum lokara (hraðvirk myndataka), 3 römmum á sek.
í raðmyndatöku, „Stop-motion“, mjög skörpum 3ja svæða sjálfvirkum
fókus (jafnvel í rökkri) og Nikon 3D lita fylkisljósmælingu II.

TILBOÐ
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FULLT VERÐ kr. 79.990

MÁ HENGJA

Á VEGG

GJA

GG
Philips DVP6620

JVC UXG100

Fjölkerfa DVD DivX SPILARI með HD uppskölun í 720p/1080i,
MPEG1/2, DivX 6.0, NTSC&PAL afspilun, HDMI, Digital Coaxial,
Component út, Progressive, CVBS & Analog Audio L/R út.

10w RMS MÍKRÓSAMSTÆÐA með með MP3/
WMA geislaspilara, RDS útvarp með 32
minnum, heyrnartólstengi klukku og tímastilli.

TILBOÐ

19.990

FULLT VERÐ kr. 21.990

VERÐ

27.990

FRÁBÆRT VERÐ

Philips MCD288
Míkró DVD DivX HLJÓMTÆKI með 100w RD-klassa MS magnara,
fjölkerfa DVD spilara, Dolby Digital, 2 hát. og bassaboxi, Digital Sound
Control og Dynamic Bass Boost, útvarpi með stöðvaminnum, SVHS og
CVBS tengi, Digital Coaxal og USB tengi, Aux inn ofl.

VERÐ

49.990

FRÁBÆRT VERÐ
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Banaslys stjarnanna
Fráfall Natöshu Richardsson hefur vakið heimsathygli eins og ávallt þegar stjörnur falla frá. Freyr Gígja Gunnarsson rifjaði upp
nokkur af frægustu banaslysum stjörnuheimsins.
Skrautlegur TLC-liði

Prinsessa fólksins

LISA „LEFT EYE“ LOPES (1971-2002)

DÍANA PRINSESSA (1961 –1997)

DÁNARORSÖK: Bílslys

DÁNARORSÖK: Bílslys

Lisa Lopes, rappsöngkona í hinni heimsfrægu stúlknasveit, átti stormasama ævi
og skyndilegur dauðdagi hennar var því í
anda handritsins. Lopes hafði lengi reynt
á þolþrif fjölskyldu sinnar og afrekað ýmislegt misjafnt þótt aðeins væri hún þrítug.
Ári fyrir lát hennar hafði hún til að mynda
horfið sporlaust og lét lögreglan lýsa eftir
henni í tvær vikur áður en hún fannst. Þar
áður hafði hún kveikt í húsi kærasta síns,
árið 1994, og var dæmd í fimm ára fangelsi fyrir uppátækið. Ástareldurinn fuðraði
þó ekki upp því stuttu fyrir látið höfðu þau
tilkynnt að senn myndu þau láta pússa
sig saman. Lisa var í fríi í Hondúras og
var með aðra sólóplötu sína í smíðum
þegar hún lenti í bílslysi því er dró hana
til dauða. Lopes sat sjálf við stýrið en auk
hennar voru sjö manns í bílnum. Hún ein
lét lífið eftir að hafa kastast út úr bílnum
í kjölfar veltu. Hún lést af höfuðáverkum.
Móðir Lisu reyndi í kjölfarið að höfða mál
á hendur Mitsubishi Motors en hún hélt
því fram að bifreiðin, Mitsubishi Pajero,
hefði ekki staðist öryggispróf. Málið var
látið niður falla. Tíu þúsund manns fylgdust með líkfylgd Lisu en hún lét eftir sig
níu ára gamla ættleidda dóttur.

Heimsbyggðin saup hveljur og
felldi tár þegar fréttir bárust af því
að Díana prinsessa hefði látist í
undirgöngum Parísaborgar þann 31.
ágúst 1997 ásamt unnusta sínum,
Dodi Al-Fayed. Skötuhjúin höfðu
verið hundelt af paparazzi-ljósmyndurum og lífverðir þeirra ákváðu eftir
stuttan umhugsunarfrest að breyta
öllum ferðaætlunum til þess að
koma í veg fyrir að þeir næðu sínum
myndum. Sú ákvörðun átti eftir að
reynast þeim dýrkeypt ásamt því að
bílstjórinn, Henri Paul, hafði fengið
sér einum of mikið neðan í því áður
en þau héldu í hina örlagaríku ferð.
Að sögn sjónarvotta var bifreiðinni
ekið á ógnarhraða á flótta undan
ljósmyndurum en svo virðist sem
bílstjórinn hafi misst stjórn á bílnum
með þeim afleiðingum að hann skall
á stólpa.
Slysið vakti heimsathygli og
samsæriskenningar um að breska
leyniþjónustan hefði staðið á bak
við það fóru fljótt á kreik. Hins vegar
verður andláts Diönu sennilega alltaf
minnst fyrir það gríðarlega blómahaf
sem safnaðist saman fyrir framan

Goðsögnin Grace

Hraðinn drepur
JAMES DEAN (1931-1955)
DÁNARORSÖK: Bílslys
James Dean var mikill
akstursáhugamaður og hafði
sérstakt dálæti á hraðskreiðum bílum. Hann var einmitt
að aka í einum slíkum,
Porsche 550 Spyder, hinn
örlagaríka dag, 30. september 1955.
Dean hugðist taka þátt í
aksturskeppni en í stað þess
að ferja bílinn í vörubíl eins
og venjan var ákvað hann
að aka honum á keppnisstað. Dean keyrði eftir
þjóðvegi 46 nærri Cholame
í Kaliforníu þegar ökumaður
á Ford Custom Tudor keyrði
í veg fyrir hann. Talið er
að hann hafi ekki séð bíl
Deans.
Áreksturinn var nokuð
harður og Dean lést eftir
að hafa verið fluttur á Paso
Robles-sjúkrahúsið. Hans síðustu orð voru að sögn vitna: „Hann á eftir að
stoppa, hann á eftir að sjá okkur.“ Dauði Deans gerði það þó að verkum að
hann varð hálfgerð goðsögn og andlit hans er fyrir löngu orðið eilíft.

Þegar tónlistin dó
GRACE KELLY (1929 –1982)

BUDDY HOLLY (1936-1959)

DÁNAORSÖK: Bílslys

DÁNARORSÖK: Flugslys

Hinn 13. september 1982 fékk Grace
heilablóðfall þar sem hún var að aka
Rover P6-bifreið sinni, en í bílnum var
einnig Stefanía, dóttir hennar. Bíllinn fór
út af veginum og hrapaði niður fjallshlíð. Grace lést á sjúkrahúsi daginn eftir.
Stefanía virtist í fyrstu hafa sloppið með
minniháttar meiðsli en síðar kom í ljós
að hún var með sprungu í höfuðkúpu.
Getgátur voru um að Grace hefði
verið að keyra eftir sama vegi og hún
gerði í kvikmynd sinni, To Catch a Thief,
en sonur hennar hefur ávallt neitað því.
Talið er að yfir hundrað milljónir manna
hafi fylgst með jarðarförinni í sjónvarpi
en meðal gesta var Díana prinsessa
sem átti eftir að deila sömu örlögum.
Meðal hinna fjögur hundruð gesta sem
mættu til Mónakó til að votta Grace
virðingu sinni voru margar af fremstu
kvikmyndastjörnum gullaldarára
Hollywood, meðal annars Gary Grant.
Rainer fursti varð gripinn mikilli sorg
eftir andlát konu sinnar og giftist aldrei
aftur. Hann var síðan grafinn við hlið
eiginkonu sinnar þegar hann lést árið
2005.

Tónlistarstjarnan Buddy Holly
lést í flugslysi í byrjun febrúar
1959. Slík sorg ríkti í bandrískum tónlistariðnaði þegar
fregnin um Buddy fór eins
og eldur um sinu í Ameríku
að Don McLean samdi hið
víðfræga lag, The Day the
Music Died eða Dagurinn sem
tónlistin þagnaði.
Holly hafði verið að spila
með hljómsveit sinni við Clear
Lake í Iowa-ríki og þurfti að
komast á örskömmum tíma
til smáborgarinnar Fargo í
Norður-Dakota. Í stað þess
að fara akandi var ákveðið
að fljúga með lítill rellu undir
stjórn reynslulítils og óhæfs
flugmanns. Þegar vélin fór á
loft var tekið að snjóa lítillega
en veðrið versnaði ansi snögglega.Vélin hrapaði aðeins
nokkrum mínútum síðar en
úrskurður flugmálaeftirlitisins
var sá að ástæða slyssins
hefði verið röð mistaka hjá
flugmanni.

Harmleikur Kennedy-ættarinnar.
JOHN F. KENNEDY YNGRI
(1960-1999)
DÁNARORSÖK: Flugslys
Saga Kennedy-fjölskyldunnar
minnir á grískan harmleik frekar
en nokkuð annað. Því var það
eiginlega skrifað í stjörnurnar
að eitthvert barna forsetans,
Johns F. Kennedy, myndi lenda
í einhverju hræðilegu. Enginn
sá það þó fyrir að það yrði
sonurinn og alnafninn, John
F. Kennedy, sem margir spáðu
glæstum frama í bandarískum
stjórnmálum og þjóðlífi.
Skömmu eftir að hafa
heimsótt Ísland hrapaði lítil
rella hans yfir Atlantshafinu í
júlímánuði 1999. Með honum
í vélinni voru eiginkona hans
og mágkona, Lauren Bessette.
Kennedy hugðist fljúga sjálfur
frá Essex í New Jersey til Massachusetts en þar ætluðu þau
hjónin að mæta í brúðkaup.
Þau komust aldrei á leiðarenda.
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ÞRIÐJA GRÁÐAN
NAFN: Sigurður Guðni Valgeirsson (1954)

NAFN: Guðmundur Andri Thorsson (1957)

Á HUNDAVAÐI: Blaðamaður,
ritstjóri, útgáfustjóri bókaforlaga,
útvarps- og sjónvarpsmaður, dagskrárstjóri Sjónvarps og ráðgjafi
um almannatengsl.

Á HUNDAVAÐI: Nokkrar skrifaðar
bækur, nokkrar ritstýrðar bækur,
nokkrar þýddar bækur, nokkrar
hálfkveðnar vísur, greinar,
útvarpsþættir.

FULLT NAFN: Aðalgeir Arason
(1957)

AÐ SPILA Á BALLI GETUR VERIÐ …
Sigurður: … hreint algleymi.

Á HUNDAVAÐI: Sumarvinna í
Trésmiðjunni Víði og Mjólkurfélagi Reykjavíkur. Rannsóknarstörf
á Landspítala síðan 1985 og
stundakennsla í vefjafræði við HÍ.

GUÐMUNDUR ANDRI: …æðislegt
þegar fólk býr til stemninguna
með okkur.
AÐALGEIR: …áminning um að æfa
sig betur fyrir næsta ball.

Kristján Davíðsson
Seld á 1.200.000

J.S.Kjarval
Seld á 456.000

J.S.Kjarval
Seld á 972.000

Kristín Jónsdóttir
Seld á 1.380.000

Ásgrímur Jónsson
Seld á 2.040.000

Gunnlaugur Blöndal
Seld á 612.000

Erum að undirbúa
næsta uppboð.

Við tökum lægri
sölulaun.
Skipholti 35

105 Reykjavík. sími 511 7010
Gsm: 847-1600

petur@galleriborg.is

Vinsamlegast haﬁð
samband við Pétur Þór
í síma 511 7010 eða
847 1600

HEFÐU VILJAÐ EIGNAST EYJAR OG STRENGJAKVARTETTA Spaðarnir Sigurður Valgeirsson, Guðmundur Andri Thorsson og Aðalgeir
Arason myndu til að mynda óska sér einkasundlaugar, að eignast eyjuna Tortola og að læra á hljóðfæri hjá fallegri konu fengju
þeir anda ársins 2007 í heimsókn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stynja og trampa
Nú í kvöld er komið að hinu árlega Spaða-balli sem skellt verður upp klukkan átta á Nasa. Júlía Margrét Alexandersdóttir fékk þrjá af sex meðlimum
hljómsveitarinnar viðkunnanlegu í yfirheyrslu.
Hvaða kæki eruð þið með?
Sigurður: Ræski mig mikið og
styn víst líka.
Guðmundur: Ég toga í eyrnasnepilinn þegar ég hugsa. Ég braka
puttum en seinni árin bara í einni
kjúku á litla putta hægri handar.
Ég trampa í stiganum heima en
það er kannski frekar árátta.
Aðalgeir: Ökklahreyfingar þegar
ég spila á mandólínið.
Hvaða frasa ofnotið þið?
Sigurður: Já, einmitt.
Guðmundur Andri: Ég hef einkennilega gaman af því að tala um
að „koma að málum með eindregnum hætti“.
Aðalgeir: Oft segi ég: „Æ, hvað
helgin er stutt.“
Hvernig mynduð þið lita á ykkur
hárið ef þið yrðuð?
Sigurður: Ljóst.
Guðmundur Andri: Rautt. Ég hef í
mér eitthvað rautt.
Aðalgeir: Hvítt og sjálflýsandi.
Ef þið yrðuð að skipta um foreldra, hverja mynduð þið velja
sem móður og föður?
Sigurður: Kvikmyndagerðarmennina Guðnýju Halldórsdóttur og
Halldór Þorgeirsson. En þau yrðu
þá að hætta að reykja.
Guðmundur Andri: Jónas Hallgrímsson og Þóru Gunnarsdóttur.

Aðalgeir: Þorgeir gollnir og
Ásgerður Áskelsdóttir hljóta að
hafa verið góðir foreldrar.
Eftirlætislykt?
Sigurður: Nýslegið gras.
Guðmundur Andri: Íslensk lyngbrekka í regnúða, hafið á vorin,
börn, konur.
Aðalgeir: Af trjám og viði.
Hvernig hljómar síðasta sms í
símanum ykkar?
Sigurður: Er í bíói.
Guðmundur Andri: Kveiktu á Rás
1…
Aðalgeir: Ja takk!
Hvaða mat getið þið alls ekki borðað?
Sigurður: Get ekki haldið niðri
skyrhræringi en annars borða ég
nánast allt.
Guðmundur Andri: Siginn og súrsaðan, nætursaltaðan, kæstan og
maðkaðan mat. Mér finnst að það
eigi ekki að vera karlmennskuraun að borða.
Aðalgeir: Surströmming.
Hver er fyndnasti ættinginn
ykkar?
Sigurður: Valli, sonur minn, á
góðum degi.
Guðmundur Andri: Hallgrímur
Helgason.
Aðalgeir: Þeir eru allir jafn fyndnir.

Hverju takið þið fyrst eftir í fari
fólks?
Sigurður: Hvort það hefur húmor.
Guðmundur Andri: Kostum þess.
Aðalgeir: Hversu viðfelldið það er.
Nefnið þrjá staði í Reykjavík sem
þið getið heimsótt aftur og aftur.
Sigurður: Laugardalslaugin, hjólreiðastígurinn með sjónum frá
Ægissíðu að Öskjuhlíð, kaffihús við
Austurvöll í sólskini.
Guðmundur Andri: Er ekkert sérstaklega hugfanginn af Reykjavík
en mér er Bókabúð Máls og menningar kær, Grasagarðurinn í Laugardal er vin í grámanum og svo fer
ég reglulega til pabba og mömmu.
Aðalgeir: Háskólabíó, Tónastöðin í
Skipholti, rafstöðvarhólminn í Elliðaárdal.
Andi ársins 2007 sem hyggst uppfylla þrjá veraldlegar óskir ykkar
heimsækir ykkur. Hvernig hljóma
óskirnar?
Sigurður: Fimmtíu metra sundlaug
með útiklefa, sæmilega stór eyja á
Breiðafirði og snekkja með áhöfn.
Guðmundur Andri: Eigin strengjakvartett, til dæmis Kronos, sem
spilar fyrir mig þegar mig langar. Eyjan Tortola með gögnum og
gæðum. Að fara til Martinique.
Aðalgeir: Hljóðfæri að eigin vali
fyrir milljón, ókeypis nám á þau
hjá fallegri konu, rúmgott æfingahúsnæði.
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GARY OLDMAN ER 51 ÁRS.

„Ég fagna hverju því
sem nær að draga börn
frá Playstation-tölvunni
– það er kraftaverk í
sjálfu sér.“
Gary Oldman leikari er
þekktur fyrir hlutverk í
myndum á borð við JFK,
Bram Stoker’s Dracula,
The Fifth element, Harry
Potter og í nýjustu Batman-myndunum.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 21. MARS 1871

MERKISATBURÐIR

Stanley hefur leit að Livingstone

1881 Frost á Akureyri mælist 40

Á þessum degi árið
1871 hóf blaðamaðurinn
Henry Morton Stanley
fræga leit sína að landkönnuðinum Dr. David
Livingstone.
Síðla á nítjándu öld
var mikill áhugi meðal
Evrópumanna og Bandaríkjamanna á Afríku. Í
ágúst 1865 lagði Livingstone af stað í það sem
átti að vera tveggja ára könnunarleiðangur til að
finna upptök árinnar Níl. Þá var það einnig ætlun
Livingstone að hjálpa til við að afnema þrælaiðnaðinn sem hafði höggvið stórt skarð í þjóðir álfunnar.
Næstum sex árum eftir að Livingstone lagði af
stað hafði lítið spurst til hans. Ritstjóri New York

gráður á Celsíus.
1963 Síðasti fanginn er fluttur

Herald ákvað að grípa
tækifærið enda mikil
eftirspurn frá almenningi
eftir fréttum. Hann sendi
því Stanley af stað til að
finna Livingstone eða í
það minnsta koma aftur
með sönnun um dauða
hans.
Leit Stanleys stóð yfir
í átta mánuði en hann
ferðaðist um Afríku með
um tvö þúsund manna fylgdarlið. Stanley sýktist af malaríu og hlaupabólu á leiðinni. Loks kom
hann að þorpinu Ujiji í október. Innan um stóran
hóp svartra manna sá Stanley hvítan mann með
grátt skegg. Stanley gekk að honum, rétti fram
höndina og sagði hina fleygu setningu: „Dr. Livingstone, geri ég ráð fyrir?“

1961

1968

1980

1982

1983

úr hinu alræmda fangelsi
Alcatraz.
Bítlarnir koma fram í
fyrsta sinn í Cavern Club í
Liverpool.
Snjódýpt í Vestmannaeyjum mælist 90 sentímetrar.
J.R. Ewing, persóna úr
sápuóperunni Dallas, er
skotinn í dramatískum
lokaþætti.
Fjarhitun Vestmannaeyja er formlega tekin í
notkun, en það var fyrsta
hraunhitaveitan í heiminum.
Síðasti þáttur Hússins
á sléttunni er sýndur í
Bandaríkjunum.

AFMÆLI

Matthew Broderick
leikari er 47 ára.

Timothy Dalton leikari Rosie O´Donnell leiker 63 ára.
kona er 47 ára.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa,

Benjamíns Jósefssonar
húsgagnasmíðameistara,
Rimasíðu 20, Akureyri.

Sérstakar þakkir sendum við öllum þeim er komu að
umönnun og aðhlynningu hans síðustu ár.
Gísli V. Benjamínsson
Hildur Benjamínsdóttir
Ólöf Vera Benjamínsdóttir
Sólrún Stefanía Benjamínsdóttir
Katrín Benjamínsdóttir
Halldóra Lilja Benjamínsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Marta Jensen
MORGUNDAGURINN Í MYNDUM Guðmunda Jónsdóttir er í sýningarnefnd Fókuss og Rannveig Sigurgeirsdóttir starfar hjá Alliance Francaise.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kjartan Tryggvason
Oddur Helgason
Bragi Finnbogason

Elskuleg systir okkar og móðursystir,

Guðborg Kristjánsdóttir,
frá Dalsmynni,
Hringbraut 99, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn 14. mars, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni
í Reykjavík, mánudaginn 23. mars kl. 13.00.
Anna S. Kristjánsdóttir
Ella Kristjánsdóttir
systrabörn og fjölskyldur þeirra.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638

LJÓSMYNDASÝNING FÓKUSS: LOKAPUNKTUR VIKU FRANSKRAR TUNGU

Myndasýning á tölvuformi
Morgundagurinn í myndum er yfirskrift ljósmyndasýningar sem opnuð
var í húsakynnum Alliance Francaise að Tryggvagötu 8 í gær. Sýningin stendur yfir til 11. apríl en segja má
að hún marki lokapunkt í viku franskrar tungu sem staðið hefur yfir síðastliðna viku.
Það eru 22 félagsmenn í Fókus, félagi
áhugaljósmyndara, sem eiga þær hátt
í þrjú hundruð ljósmyndir sem verða
sýndar á sýningunni. „Framkvæmdastjóri Alliance Francaise kom á sýningu hjá okkur í Fókus á aðventunni.
Hann hreifst svo af þeirri sýningu að
í framhaldi af því hafði hann samband
við okkur til að vera með sýningu í
tengslum við viku franskrar tungu,“
segir Guðmunda Jónsdóttir í sýningarnefnd Fókuss um tilurð sýningarinnar. „Síðan var okkur gefið þemað „Demain“ eða morgundagurinn og nokkrir
undirtitlar,“ segir Guðmunda en undirtitlarnir þóttu nokkuð flóknir: annars
staðar, fangari, jarðskin, smellur, samræmanlegt, þrá, genamengi, varanlegt,
umbreyting og sýn.
„Félagsmenn okkar leituðu svo annaðhvort í sínum söfnum eftir myndum

GENAMENGI Mynd eftir Pál Jökul Pétursson.

sem hentuðu eða tóku þessu sem áskorun og leituðu uppi viðfangsefni og tóku
mynd,“ segir Guðmunda en ákveðið var
að vera með sýninguna á tölvuformi.
„Við fengum tvo stóra skjái og tölvur
að láni hjá EJS og getum því sýnt allar

myndirnar þrjú hundruð,“ segir Guðmunda. Sýningin verður opin á opnunartíma Alliance Francaise en þar er
opið frá mánudegi til laugardags frá
14 til 18 en lokað á sunnudögum.

www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

DAUÐINN KEMUR Á MORGUN Mynd eftir Guðmundu Jónsdóttur.

Á MORGUN FER ÉG Mynd eftir Friðrik Þorsteinsson.

solveig@frettabladid.is
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NAFNIÐ MITT: HALLKELL ÞORKELSSON

Skírður eftir ömmu sinni og afa
„Eftir því sem ég best veit er nafnið mitt
sett saman úr nöfnum afa míns og ömmu,
en þau hétu Halldóra Halldórsdóttir og
Þorkell Guðmundsson,“ segir Hallkell Þorkelsson, húsasmiður og umsjónarmaður
fasteigna hjá Teris. „Foreldrar mínir ætluðu
upphaflega að láta mig heita Þórhall, en
mér hefur skilist að amma mín hafi stungið upp á Hallkelsnafninu,“ segir Hallkell
sem stundum er kallaður Keli eða Halli.
Hann er orðinn vanur því að vera rangnefndur og hefur margoft verið kallaður Hrafnkell. Orðið „ha“ heyrist líka alloft
þegar hann segir til nafns. „Ætli það gerist ekki í um 90% tilvika að fólk haldi að
ég heiti eitthvað allt annað,“ segir Hallkell
sem fyrir löngu er hættur að kippa sér upp
við slíkt.
Nafnið kemur fyrir í Íslendingasögunum,

meðal annars í Landnámu, en þar er talað
um Hallkel Hrosskelsson. Nafnið kemur
einnig fyrir í nokkrum örnefnum á landinu, til dæmis eru til Hallkelsstaðir í Hvítársíðuhreppi.
„Eftir því sem ég best veit er ég eini einstaklingurinn sem heitir Hallkell að fornafni. En ég veit um einn sem heitir Axel
Hallkell.“
Hallkell segir að sér hafi ekki verið strítt
á nafninu í æsku. „Ég hef svosem aldrei
velt þessu nafni mikið fyrir mér, eða hvort
einhverjum þyki það vera sérstakt. Reyndar gerðu einhverjir félagar mínir sér það að
leik á unglingsárunum að kalla mig Svallkel. En það er alveg búið núna, líklega
vegna þess að ég stóð aldrei almennilega
undir því nafni,“ segir Hallkell að lokum,
ánægður með nafnið sitt.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýju við andlát og útför elskulegrar eiginkonu minnar, dóttur, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jónínu Óskar Jónsdóttur
Eyjabakka 3.

Sérstakar þakkir til alls starfsfólks Líknadeildar LHS í
Kópavogi fyrir einstaka umhyggju og kærleika.

HALLKELL eini Íslendingurinn sem heitir

Hallkell að fornafni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Guðjón Rögnvaldsson
Ingibjörg Jónsdóttir
Kristín Bj Óskarsdóttir
Jóhann Gísli Hermannsson
Dagbjört Ósk Óskarsdóttir Rögnvaldur Jónsson
Arnar Þór Óskarsson
Hólmfríður Lára Stefánsdóttir
Helena Rós Hafsteinsdóttir Þorleifur Karl Reynisson
ömmubörn og langömmubarn.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, og afi

Kristján Valberg
Guðbjörnsson
húsasmíðameistari, Reykjavík,

lést mánudaginn 16. mars á líknardeild Landspítalans
í Kópavogi. Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju
föstudaginn 27. mars kl. 15.00.
Gísli Valberg Kristjánsson
Þóra Björk Kristjánsdóttir
Lena Margrét Kristjánsdóttir
Victor Baldvinsson
Eyþór Darri Baldvinsson
Arnar Brynjarsson
Agnes Björk Brynjarsdóttir

Brynjar Hermannsson

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vináttu vegna andláts
elsku móður okkar , tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Katrínar Valgerðar
Ásgrímsdóttur
frá Seyðisfirði.
Ásgrímur Grétar Jörundsson Ósk María Ólafsdóttir
Guðlaugur Jörundsson
Sunneva Jörundsdóttir
Jakop Sæmundsson
Sigríður Vala Jörundsdóttir
Bessi Húnfjörð Jóhannesson
Jósep Valur Guðlaugsson
ömmubörn og langömmubarn.

Okkar ástkæri faðir og tengdafaðir

Magnús Björgvin Sveinsson
bílstjóri og póstmaður frá Norðurbrún,

lést á Dvalarheimilinu Grund miðvikudaginn 18. mars
sl.
Júlíana Magnúsdóttir
Jóhanna B. Magnúsdóttir
Sveinn Magnússon
Kristján Már Magnússon
Ingibjörg Magnúsdóttir

Guðmundar Helga
Þórðarsonar
læknis.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki B4 Landspítala
Fossvogi og líknardeild LSH Landakoti. Einnig heimahjálp og heimahjúkrun Garðabæjar og heimahjúkrun
Hafnarfjarðar.

Guðrún Hinriksdóttir
Snjólaug Brjánsdóttir
Sigurður Guðmundsson

Hjartkær faðir okkar tengdafaðir,
afi og langafi

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri miðvikudaginn 18. mars, jarðarför verður auglýst síðar.
Sveinn Sveinsson
Pálmi Sveinsson
Sigurður Sveinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Anna Dóra Antonsdóttir
Lilja Ruth Berg
Jóhanna Þorvaldsdóttir

Indriði Gíslason
frá Skógargerði,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 15. mars. Útförin
verður gerð frá Háteigskirkju mánudaginn 23. mars,
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkað en
þeim sem vildu minnast hans er bent á Blindrafélagið.

Sigurðar Bergmanns
Gíslasonar.
Sérstakar þakkir til þeirra sem veittu honum stuðning
í jafnt stóru sem smáu og gerðu honum kleift að dvelja
heima allt fram á síðustu stund.
Gísli Jóhann Sigurðsson
Erna Sigríður Gísladóttir

Ingibjörg Ýr Pálmadóttir
Erna Indriðadóttir
Ragnhildur Rós Indriðadóttir Skarphéðinn G. Þórisson
Pálmi Indriðason
Anna Guðný Halldórsdóttir
Helgi Indriðason
Signý Jónsdóttir
Ólafur Skúli Indriðason
Helga Ágústsdóttir
Jón Skúli Indriðason
Sigríður Jóhannsdóttir
Dagný Bergþóra Indriðadóttir
Ásmundur Indriðason
Frosti, Reimar, Valva, Ingibjörg Ýr, Jóhann Skúli, Indriði,
Þuríður, Katrín Helga, Jón Freyr, Kristín Ýr, Björn Þór,
Birta Líf og barnabarnabörn

Karólína Margrét Thorarensen

Yndislegur eiginmaður minn, faðir, sonur
og bróðir,

Neshaga 14, Reykjavík,

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Robert J. Severson
Aðalsteinn Ólafsson
Stefanía Sara Gunnarsdóttir
Þórdís Björg Kristinsdóttir
Þórdís Lára Ingadóttir

frá Frostastöðum,
Víðigrund 28, Sauðárkróki,

Auðun Hlíðar Einarsson

lést þriðjudaginn 17. mars á Hrafnistu Víðinesi.

Margrét Ágústsdóttir
Kristján Ágústsson
Ágúst Björn Ágústsson
Bjarni Ágústsson
og fjölskyldur.

Sveinn Þ. Gíslason

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Guðfinna Sigrún
Ólafsdóttir ,

Sérstakar þakkir til starfsfólks Drafnarhúss
Hafnarfirði, starfsfólks félagsþjónustunnar Garðabæ
og starfsfólks á L-4, Landakoti fyrir góða umönnun
og hlýlegt viðmót.
Ágúst Guðmundsson

Lóa Stefánsdóttir
Bryndís Guðmundsdóttir
Jóhann Tómasson
Vilborg Guðmundsdóttir
Einar Indriðason
Heimir Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma

Bjargeyjar Fjólu
Stefánsdóttur
Norðurbrú 5, Garðabæ.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát elskulegs föður,
tengdaföður og afa
Innilegar þakkir til allra þeirra, er sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

Innilegar þakkir fyrir vináttu,
samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

lést á dvalar og hjúkrunarheimilinu Grund fimmtudaginn 19. mars. Útför hans verður frá Neskirkju fimmtudaginn 26. mars kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent
á að styrkja dvalar og hjúkrunarheimilið Grund.
Karen Tómasdóttir
Halla Auðunardóttir
Hannes Auðunarson
Heiða Björk Marnósdóttir
Katrín Auðunardóttir
Björn Oddsson
og barnabörn.

Róbert Bjarnason
Kríuási 43, Hafnarfirði,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi
12. mars, verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 23. mars kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans
er bent á framtíðarsjóð barna hans, banki 0537 14
403110 kt. 110295 2359.
Anna Sigríður Þorkelsdóttir
Lilja Guðrún Róbertsdóttir
Arnar Róbertsson
Daði Róbertsson
Bryndís Róbertsdóttir
Nanna Guðrún Ásmundsdóttir Bjarni Sævar Róbertsson
Guðrún, Þórlaug, Kristín, Lísa og þeirra fjölskyldur.
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Hrukkurnar hræða drenginn

Þ

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður
Tryggvadóttir

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum
Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

ÆSISPENNANDI ÞRILLER MEÐ DIANE LANE
OG MICKEY ROURKE Í AÐALHLUTVERKUM!

FRUMSÝND 20. MARS

vottadrengurinn minn er hræddur við
að eldast. Þessi hræðsluköst hellast
helst yfir hann þegar hann sér að einhver frægur leikari er yngri en hann. Einnig verður hann skelfingu lostinn þegar hann
rifjar eitthvað upp úr æsku eins og ferðalag
og áttar sig á því að þá voru foreldrar hans
jafnvel yngri en hann er í dag. Hann gólar
upp við hvert grátt hár sem hann finnur
þegar hann stendur fyrir framan baðspegilinn. Ég skil ekkert í þessari dramatík í
drengnum. Það er eins árs aldursmunur á
okkur hjónum, honum í hag, svo mér finnst
hann ekkert þurfa að láta svona. Hann
stríðir mér meira að segja á þessum aldursmun og gerir hávært grín að súrefnisbættu næturkremunum og hrukkukremunum mínum. Einhvern tímann þegar ég bað
hann að kaupa handa mér handáburð fannst
honum hann rosa fyndinn þegar hann henti í
mig túbu af Anti-aging Nivea-kremi! Sjálfur

þykist hann ekki þurfa að bera á sig krem,
sem mér finnst mótsagnakennt miðað við
dramatíkina í honum fyrir framan baðspegilinn. Hef hann grunaðan um að sjá ofsjónum yfir hvað svona vörur kosta, nirfilinn
þann. Enda þegar ég keypti mér Deep
cleansing emergency mask eða djúphreinsandi neyðarmaska, sem kostar mörg þúsund
krónur, átti hann ekki til orð. Maskinn er
samt þeim eiginleikum gæddur að hreinsa
upp úr svitaholum eins og Ajax stormsveipur og slétta og stríkka á húðinni svo
um munar. Það sem drengurinn
fussaði og sveiaði. Mér brá því
í brún þegar ég fann drenginn útsmurðan niður á maga í
neyðarmaskanum mínum dýra.
Hann hafði þá ekki bara fundið
grátt skegghár þann daginn heldur nýja hrukku í
ofanálag.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Pondus

Næst:

Hægri
bakverðir

kynnir:

Ljótir
menn

með

barta

sem við

sem við
munum aldrei

elskum*
* Á vinalegan
og gagnkynhneigðan hátt!

Orð eru
óþörf!

Stolt
Merseyside!

Gleðipinninn
sjálfur!

Heldur
arfleifðinni við!

■ Gelgjan
Ég skil ekki
af hverju
þú gengur
með þennan
hundakraga.

sakna!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Nei,
þetta
er erfitt
maður.

Hugmyndin er að ég
komi engu að eyranu,
þá ven ég mig af því
að tala stanslaust í
farsímann.

Og virkar
það?

Nokkurnveginn.
Svona.

Ég er hættur að hringja
í fólk en ég er farinn að
fá óstöðvandi þörf til að
naga húsgögnin.
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■ Handan við hornið
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Eftir Tony Lopes

Og músin, má
bjóða herranum
að leika sér að
henni áður en hún
er reidd fram?

L IN N

■ Kjölturakkar
Hæ krabbi, hvar ertu
búinn að vera?

Eftir Patrick McDonnell

Arg, bara...

■ Barnalán

9. HV

VINNU ER
R!

FRUMSÝND 20. MARS
SENDU SMS ESL BFV Á NÚMERIÐ 1900

- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR, GOS, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

WWW.SENA.IS/BLAIFILLINN

Ef þú lánar mér
hundraðkall
þá lofa ég að
borga þér þegar
ég missi þessa Ég veit ekki...
tönn
þú skuldar
mér enn þá
tvær tennur.

Maður finnur það
strax á lyktinni út
úr honum.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég held að
Solla verði að
fá vasapening.
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Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is

3.299

2.699

VERÐ FRÁ 999 KR.

Algjör
Sveppi

1.499

Rokk
í Reykjavík

1.499

Brúðguminn

Ríkið

1.499

1.499

1.499

Englar Alheimsins

Pabbinn

1.499

Gosi

Stikkfrí

1.499

1.499

Gott Kvöld

Svartir
Englar

1.499

2.699

Hjálpfús

Benedikt
Búálfur

1.499

999

1.499

Ég var einu
sinni Nörd – endurútgafa

Tekinn

999

DVD seríur
á tilboði

Mýrin

1.499

Köld slóð

1.499

Skoppa
og Skrítla

999

Þetta er
ekkert mál

999

...í fullum
gangi

999
2.9

,AGERSALA

21. mars 2009 LAUGARDAGUR

/PIÈ
VIRKA DAGA FR¹  p 
(ELGAR FR¹  

%LDHÒSVASKAR
&R¹ KR 
"LÎNDUNART¾KI
&R¹ KR 

Kl. 24
Miðnætursýning á Þöglum farþegum
eftir Snæbjörn Brynjarsson í sviðsetningu Stúdentaleikhússins verður á miðnætti í nótt á á Eyjaslóð úti á Granda í
Reykjavík. Allar upplýsingar og miðasala Stúdentaleikhússins í síma: 8678640 / FACEBOOK-Stúdentaleikhúsið.
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+R 
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> Ekki missa af...
umræðum um stjórnskipun Íslands
og væntanlegt stjórnlagaþing í Ríkisútvarpinu - Rás 1 - í fyrramálið kl.
9.03. Það er annar þáttur af fjórum.
Umsjón: Ágúst Þór Árnason og Ævar
Kjartansson. Þátturinn er svo aftur á
dagskrá á mánudagskvöld.

SÝNT Í
HAFNARFJARÐARLEIKHÚSINU
20.03.09
27.03.09
28.03.09
03.04.09
18.04.09

Föstudagur
Föstudagur
Laugardagur
Föstudagur
Laugardagur

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

menning@frettabladid.is

Tékknesk tónskáld kynnt

Miðasala í síma 555 2222 og á

2009
Bókaormaeldi

Ókeypis aðgangur!

Ráðstefna um barna- og unglingabókmenntir
Laugardagur 21. mars kl. 10:30-13:15
Fyrirlesarar: Halla Kjartansdóttir, Guðlaug Richter,
Ingibjörg Baldursdóttir og Brynhildur Þórarinsdóttir

Myrkur sannleikur Kolanámumenn í Kína

Laugardagur 21. mars kl. 14.00
Verið velkomin á opnun sýningarinnar
Ljósmyndari, Cinzia D’Ambrosi - www.cinziadambrosi.com

Samfélag í nærmynd

Ókeypis þátttaka!

Ljósmyndanámskeið Cinziu D’Ambrosi
fyrir 17-25 ára ungmenni
23. mars - 8. apríl www.gerduberg.is

Draumsýnir

Laugardagur 21. mars kl. 14
Verið velkomin á opnun sýningarinnar
Magnús H. Gíslason, alþýðulistamaður sýnir akrýlmyndir

Girnilegur hádegismatseðill

Í Gerðubergi er góð aðstaða fyrir ráðstefnur, fundi
og veislur. Kynnið ykkur þjónustuna á gerduberg.is
og galleryfiskur.is
Opið virka daga frá kl. 10-16 og um helgar frá kl. 13-16

Viltu vera vinur Gerðubergs? Kíktu á www.facebook.com!
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

Á þriðjudagskvöldið lýkur
röð tónleika Kammersveitar Reykjavíkur til kynningar á tékkneskri tónlist. Tónleikarnir verða í Listasafni
Íslands, en þeir eru fjórðu
tónleikarnir í röðinni.

upprennandi sem hljómsveitarstjóri, bæði heima fyrir og erlendis. Hann er einnig frábær hornleikari, ferðast um sem einleikari og
er fyrsti hornleikari í Tékknesku
fílharmóníuhljómsveitinni.
Einleikarar kvöldsins eru vel
þekktir í íslensku tónlistarlífi.
Selma og Daði hafa bæði komið
fram ótal sinnum sem einleikarar, bæði með Sinfóníuhljómsveit
Í efnisskrá þriðjudagsins leggja
íslenskir og tékkneskir listamenn
Íslands og með Kammersveitinni.
saman krafta sína. Fimm verk
Hér takast þau á við tvö erfið
eftir þrjú tékknesk tónskáld
verk. Nokkuð er um liðið
eru á efnisskrá, einleikararnir
síðan Selma kom fram
opinberlega og eru
eru íslenskir og stjórnandinn
því nokkur tíðindi af
kemur frá Tékklandi. Sveitina skipa að þessu sinni 32
flutningi hennar.
hljóðfæraleikarar.
Leos Janacek er
nú viðurken ndur
Verkin sem verða flutt
sem einn af jöfrum
eru Svíta fyrir strengjaevrópskrar tónlistsveit og Concertino op. 25
ar á liðinni öld.
fyrir píanó og kammerhóp eftir Leos JanacHann bjó mestek. Partita fyrir
an hluta ævi
strengjasveit
sinnar í Brno
útsett af Vojtech
á Mæri, þar
sem tónlistSaudek eftir Gideon Klein. Tvö
arkennsla og
verk eru eftir
skólastjórn
Bohuslav Marturðu ævii nu : D ive r t i starf hans.
mento/Serenaða
Verk hans
IV og Konsert
nutu ekki
fyrir óbó og
mikillar
TÓNLIST Selma Guðmundskammersveit.
hylli fyrr
dóttir kemur fram á tékkneskum tónleikum KammersveitarHljómsveitaren ópera
innar á þriðjudag.
stjórinn, Ondrej
hans,
Vrabec, er ungur og

Jenufa, var frumsýnd í Prag 1916
en hann var þá 62 ára. Má segja
að með henni hafi hann slegið í
gegn.
Gideon Klein var ungur og sérlega efnilegur píanóleikari og tónskáld þegar síðari heimsstyrjöldin
braust út. Hann var af gyðingaættum og var í þrjú ár lokaður inni í
Terzin-gettóinu. Þar hélt hann uppi
mikilvægu tónlistarlífi þrátt fyrir
mjög erfiðar aðstæður og samdi
flest þeirra verka sem eftir hann
liggja. Árið 1944 var hann fluttur í Auschwitz- og síðar í Furstengrube-útrýmingarbúðirnar, þar
sem hann lést 1945, rétt áður en
heimsstyrjöldinni lauk, aðeins 25
ára að aldri.
Bohuslav Martinu ólst upp í
kirkjuturni í bænum Policka þar
sem faðir hans var hringjari.
Hann sá heiminn ofan frá og er
sagt að það hafi síðar haft áhrif á
tónsmíðar hans. Sextán ára flutti
hann til Prag með móður sinni til
framhaldsnáms í fiðluleik og tónsmíðum. Martinu flutti til Parísar
til náms hjá franska tónskáldinu
Roussel. Þegar heimsstyrjöldin
síðari braust út fluttist Martinu til
Sviss og 1941 flúði hann til Bandaríkjanna. Næstu árin samdi Martinu ótrúlegan fjölda verka.
Á þriðjudag gefst einstakt tækifæri til að heyra tónlist þessara
þriggja tónskálda í flutningi okkar
færustu listamanna. Tónleikarnir
hefjast kl. 20.
pbb@frettabladid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
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Heimilisbókhald
Viðtöl við starfsfólk Sparisjóðsins
Hefðbundin Greiðsluþjónusta
Netgreiðsluþjónusta
Komdu við á næsta afgreiðslustað Sparisjóðsins og fáðu frekari
ráðgjöf um þín fjármál.
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KORPUTORGI
Opnum í dag kl. 12.00
| Íþróttafatnaður | Golffatnaður | Herrafatnaður |
| Dömufatnaður | Barnafatnaður |
| Ungbarnafatnaður | Skór | Töskur | DVD |

Verðdæmi:
Dömubolir
Dömubuxur
Dömublússur
Dömujakkar
Kjólar
Dömuskór með háum hæl
Dömutöskur

695
995
1.595
1.995
1.995
1.995
995

Herrabolir
Herraskyrtur
Herrabuxur
Stakir jakkar

995
1.495
1.495
2.995

Barnabolir
Strákaskyrtur
Barnabuxur
Barnanáttföt
Barnainniskór
Barnaskór

495
695
1.495
995
495
795

DVD
Tölvuleikir
DVD Þættir

100
500
1.000

Stærsta Outlet landsins!
Opið alla daga frá 12 til 18 - Sími 578 9400

21. mars 2009 LAUGARDAGUR

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

HEKLA NOTAÐIR BÍLAR KLETTHÁLSI

Laugardagur 21. mars 2009
➜

Kvikmyndir

16.00 Kvikmyndasafn
Íslands sýnir japönsku
myndina Sansho the Bailiff í
Bæjarbíói við Strandgötu
6 í Hafnarfirði. Myndin er
sýnd með enskum texta.
Aðgangur ókeypis.
Nánari upplýsingar á
www.kvikmyndasafn.is.
Ítölsk kvikmyndahátíð 20.-22. mars í
Regnboganum við Hverfisgötu 54. Sýndar verða kvikmyndir eftir leikstjórann
Paolo Sorrentino. Enskur texti. Nánari
upplýsingar á www.midi.is.
➜ Fyrirlestrar

Volkswagen Golf Trendline
VW Golf er þekktur fyrir að vera vel búinn, þægilegur
og sparneytinn bíll. Golf hefur í mörg ár verið einn besti
endursölubíllinn á markaðnum. Hann hefur frábæra
aksturseiginleika, er rúmgóður, vandaður og frábær bíll
í borgina og ferðalagið.
Komdu í HEKLU - Notaða bíla og kynntu þér frábært
verð á næstum nýjum VW Golf.
DÆMI ÚR SÖLUSKRÁ

VW Golf Trendline 1,6, árgerð 2007
ekinn 45.000 km. Beinskiptur, bensín.
Verð:

1.880.000 kr.

13.00 Í Háskólabíói við Hagatorg í
sal 2 flytur Kamilla Rún Jóhannsdóttir
erindið „Alan Turling: Turling vélin og
áhrif hennar á framfarir og takmörk
hugfræðinnar“. Allir velkomnir og
aðgangur ókeypis.
13.15 Einar Á.E. Sæmundsen fræðslufulltrúi þjóðgarðsins á Þingvöllum heldur fyrirlestur um skráningu örnefna í
þjóðgarðinum og hvaða aðferðafræði er
beitt. Fyrirlesturinn fer fram í stofu 130 í
Öskju, húsi Háskóla Íslands við Sturlugötu 7 og er öllum opinn.
14.00 Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og rússneskan við H.Í. efna til
sérstakrar dagskrár um
rússneskar bókmenntir
í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu. Erindi flytja Árni
Bergmann, Rebekka
Þráinsdóttir og Benedikt
Hjartarson. Nánari
upplýsingar á www.
vigdis.hi.is
➜ Opnanir
14.00 Bryndís og Dósla opna samsýninguna Átök í Grafíksafni Íslands við
Tryggvagötu 17 (hafnarmegin). Sýningin er opin fim.-sun. kl. 14-18.
14.00 Leirlistafélag Íslands opnar sýningu í Listasal Mosfellsbæjar við Þverholt. Sýningin ber heitið Aska í Öskju
en viðfangsefni sýnenda eru duftker.
Sýningin er opin virka daga kl. 12-19 og
lau. kl. 12-15.
➜ Sýningarspjall
Ninný (Jónína Magnúsdóttir) verður með
leiðsögn um sýningu
sína Ljósmál í Listasal Iðuhússins við
Lækjargötu, milli kl.
13 og 15. Þar sýnir
hún bæði málverk og
lampa unnin á árinu
2009. Opið daglega
kl. 9-22.

➜ Ljósmyndasýningar
14.00 Í Menningarmiðstöðinni

Gerðubergi við Gerðuberg 3-5, verður
opnuð sýning á ljósmyndum Cynziu D‘
Ambrosi sem heitir „Myrkur sannleikur:
Kolanámumenn í Kóna“. Sýningin er
opin um helgar kl. 13-16, og virka daga
kl. 11-17.

➜ Námskeið
Cynzia D‘ Ambrosi mun bjóða upp á
þriggja vikna ljósmyndanámskeið fyrir
17-25 ára ungmenni. Nánari upplýsingar: www.gerduberg.is

➜ Sýningar
Videó- og kvikmyndahátíðin 700IS
Hreindýraland stendur yfir á Egilsstöðum 21.-28. mars. Nánari upplýsingar og
dagskrá á www.700.is.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Sunnudagur 22. mars 2009
➜ Kvikmyndir
15.00 Í MÍR-salnum við Hverfisgötu
105 verður sýndur fyrri hluti heimildarkvikmyndar um borgarastyrjöldina á
Spáni árin 1936-1939. Seinni hlutinn
verður sýndur á mánudagskvöldið kl.
20. Enskur texti. Aðgangur ókeypis.
➜ Söngleikir
20.00 Verðandi, leikfélag Fjölbrauta-

skólans við Garðabæ, sýnir söngleikinn
Chicago í Urðarbrunni, Hátíðarsal FG við
Skólabraut.

➜ Tónlist
20.00 Söngsveitin Fílharmónía verður

Opið 10–18 virka daga | Opið 12–16 laugardaga
Kletthálsi

sími 590 5040

www.heklanotadirbilar.is

með tónleika í Langholtskirkju við Sólheima. Á efnisskránni verða verk eftir
Bach og Mozart.
15.15 Tónleikasyrpan í Norræna húsinu við Sturlugötu. Kammerhópurinn
Camerarctica leikur léttklassíska tónlist eftir Franz J Haydin, Franz Krommer
og Carl María von Weber.

➜ Tónlist
15.00 Bandarísk stórsveit frá Brown

University á Rhode Island, heldur tónleika í Hátíðarsal FIH við Rauðagerði
27. Á efnisskránni verða þekkt jazzlög.
Aðgangur er ókeypis og öllum heimill á
meðan húsrúm leyfir.
16.00 Óperukór Hafnarfjarðar verður
með tónleika í Hásölum í Hafnarfjarðarkirkju við Strandgötu 50. Á efnisskránni
er m.a. Sígaunaljóð Brahm‘s fyrir kór og
íslensk sönglög.
17.00 Guðrún
Dalía Salómonsdóttir píanóleikari verður með
einleikstónleika
í Salnum við
Hamraborg í
Kópavogi. Á
efnisskránni eru
m.a. verk eftir
Beethoven og
Debussy.
17.00 Kammerkórinn Ópus
heldur tónleika
í Seltjarnarneskirkju við Kirkjubraut. Á efnisskránni
verða lög eftir Oddgeir Kristjánsson, Sigfús Halldórsson og Friðrik Jónsson.
17.00 Þórir Jóhannson og Sólveig Anna
Jónsdóttir verða með tónleika í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar við Laugarnestanga. Á efnisskránni verða m.a.
verk eftir Schubert og Bottesini.
21.30 Rokkveisla á Sódóma Reykjavík
við Tryggvagötu. Fram koma: Agent Fresco, Vicky, Skorpulifur, Nögl, Bad Carburetor, Thingtak, What About og Sudoku.
22.00 Tríó Robins Nolan verður með
tónleika á Café Rosenberg við Klapparstíg.
22.00 Hljómsveitin U2 project verður
á Græna hattinum, Hafnarstræti 96,
Akureyri. Húsið opnar kl. 21.00.
00.00 Dansveisla með Dj Eyfa & Dj
Óla Ofur á Dillon Sportbar við Trönuhraun, Hafnarfirði. Aðgangur ókeypis.

➜ Hönnun Og Tíska
Norræni tískutvíæringurinn í Norræna
húsinu við Sturlugötu 19.3-5.4. Tíska og
skartgripa-hönnun frá Færeyjum, Grænlandi og Íslandi. Aðgangur ókeypis og
allir velkomnir. Nánari upplýsingar á
www.nordice.is. Opið þri-sun kl. 12-17,
lokað á mánudögum.
14.00 Fyrirlestur um færeyska tískumerkið Guðrun & Guðrun.

➜ Ráðstefna
Bókaormaeldi, ráðstefna um barnaog unglingabókmenntir, verður haldin
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
við Gerðuberg kl. 10.30- 13.15. Allir
velkomnir og aðgangur ókeypis. Nánari
upplýsingar www.gerduberg.is.

➜ Menningarvika
Menningarvika stendur yfir í Grindavík
21-28. mars. Formleg opnun verður kl.
14 í dag í Saltfiskssetrinu við Hafnargötu 12a. Nánari upplýsingar á www.
grindavik.is.

➜ Gjörningar
17.00 Nafntogaðir sælkerar og þjóð-

þekktir einstaklingar taka þátt í Flúxusgjörningi sælkeranna á Kjarvalstöðum
við Flókagötu. Þessi viðburður er í
tengslum við sýninguna Skáklist sem nú
stendur þar yfir. Aðgangur er ókeypis
og allir velkomnir

➜ Dansleikir
Austfirðingaball á Players við Bæjarlind
í Kópavogi. Á móti sól, Dísel, Birna Sif
ofl.
Spaðar spila á Nasa við Austurvöll.
Húsið opnar kl. 22.
Nýdönsk verða á 800 Bar, Eyrarvegi 35
á Selfossi.

➜ Sýningarspjall
14.00 Halldór Björn Runólfsson safn-

stjóri, verður með leiðsögn um sýninguna Nokkrir vinir í Listasafni Íslands við
Fríkirkjuveg. Aðgangur ókeypis. Sýningin er opin alla daga kl. 11-17 nema
mánudaga.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur félags eldri borgara í
Reykjavík og nágrenni verður að Stangarhyl 4. Borgartríó leikur fyrir dansi.

➜ Hönnun Og Tíska
Norræni tískutvíæringurinn í Norræna húsinu
við Sturlugötu 19.3-5.4.
Nánari upplýsingar á
www.nordice.is.
17.00 Sýnd verður
heimildarmyndin Yves
Saint-Laurent, 5 Avenue
Marceau 75116 Paris.
19.00 Sýnd verður
heimildarmyndin Et Elle
Créa La Femme.
Myndirnar eru með enskum texta.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.
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Ragnar í Feneyjum Mamma mia í Osló
Fréttir eru nú teknar að berast af
yfirvofandi hlut Ragnars Kjartanssonar í Tvíæringnum í Feneyjum. Þannig greinir bandaríska
tímaritið Art Forum frá plönum
æringjans í nýju hefti: Raggi ætlar
að setjast að í Palazzo Michiel dal
Brusa og hafa þar sumarsetu.
Sýning hans mun heita Endalokin og samkvæmt frétt Art Forum
sýnir hann þar nýja innsetningu í
Brúsahöllinni. Þar hyggst Ragnar verða á staðnum sumarlangt
og mála mynd af ungri fyrirsætu
með Canal Grande í baksýn. Fyrirsætan á að reykja og drekka bjór á
baðfötunum einum. Ragnar Kjartansson setur sýningu sína upp í
samstarfi við Kynningarmiðstöð
myndlistar - CIA - og gallerista

MYNDLIST Ragnar Kjartansson málar
mikið í sumar en þó alltaf sömu
myndina.

sína í I8 og Luhring Augustine í
Bandaríkjunum.

Söngleikurinn Mamma mia var frumsýndur í Osló
í fyrrakvöld í nýuppgerðu Folketeatret. Björn og
Benny voru viðstaddir frumsýninguna, en miðasala
á söngleikinn hófst í ágúst í fyrra. Sviðsetningin sem
er unnin fyrir fyrirtæki Judy Cramer, sem stóð að
uppsetningunni fyrir tíu árum í London og að kvikmyndinni vinsælu í fyrra, er í öllum atriðum eins og
aðrar sviðsetningar á verkinu. Aðstoðarleikstjóri sá
til þess að fylgt var í æsar fyrirmyndinni. Eini munurinn er sá að hér var leikið og sungið á norsku en
það hefur víða verið gert.
Gagnrýnandi Aftenposten kvartaði í gær í dómi
sínum um sýninguna að það skemmdi nokkuð fyrir
þátttöku leikhúsgesta í sýningunni sem gerði bæði
sviðsetningu á ensku í London og New York að
skemmtilegu samspili söngvara á sviði og í sal. Þetta
er fyrsta sviðsetningin sem kemur á svið eftir að
kvikmyndin var frumsýnd og heldur áfram sigurgöngu verksins sem áhorfendur á öllum aldri taka
fagnandi.
- pbb

LEIKLIST Björn og Benny raka inn fé á endurvinnslu laga sinna
í Mamma mia.

NÝJAR BÆKUR

H

ús moskunnar eftir Kader
Abdolah er komin út. Þetta er
átakanleg en hlý frásögn af örlögum
einnar fjölskyldu og um leið heillar
þjóðar á
umbrotatímum.
Nútíminn
er tekinn
að berja að
dyrum í Íran
eftir aldalanga
stöðnun.
Þegar heittrúarbylgja
skellur á
landinu, hláturinn þagnar
og skothríð tekur við af bænakalli
bregðast íbúarnir í Húsi moskunnar við á ólíkan hátt. Höfundurinn,
Kader Abdolah, fæddist og ólst upp
í Íran en flúði land og hefur búið í
Hollandi frá 1988. Hús moskunnar
varð margföld metsölubók þar í
landi. Jóna Dóra Óskarsdóttir þýddi.
JPV gefur út.

HiVg[hZb^
HVbZ^cVVa[Zng^hh_h^ch'%%Afkoma Sameinaða lífeyrissjóðsins á árinu 2008 markast mjög af
áföllum á fjármálamörkuðum; afleiðingum af falli viðskiptabankanna
og mikilli gengislækkun verðbréfa hér á landi og erlendis. Þrátt fyrir
að markvisst hafi verið unnið að því hjá sjóðnum að draga úr vægi
innlendra og erlendra hlutabréfa á árinu 2008 og auka vægi innlendra
skuldabréfa og innlána, rýrnaði eignasafn sjóðsins við þessar óvenjulegu
aðstæður og var í árslok 90,5 milljarðar króna á móti 96,6 milljörðum
króna árið áður. Við fall bankanna urðu hlutabréf og víkjandi skuldabréf
þeirra verðlaus og mikil óvissa er enn um verðmæti annarra skuldabréfa
sem þeir gáfu út og eru í eigu sjóðsins. Þá ríkir einnig mikil óvissa
um verðmæti skuldabréfa annarra innlendra fyrirtækja sem sjóðurinn
hefur fjárfest í. Vegna þessarar óvissu voru 7.761 milljón króna færðar
í varúðarafskrift, sem rýrir eignir sjóðsins í sama mæli.

Þ

ýðing Atla Magnússonar á
meistaraverki F. Scott Fitzgerald,
Hinn mikli Gatsby, er komin út í kilju
hjá Bókaforlaginu Uglu.
Skáldsagan
hefur löngum
verið talin
höfuðverk
skáldsins og
lýsir samfélagi
auðmanna á
austurströnd
Bandaríkjanna
á árunum fyrir
kreppu og
hvernig dularfullur aðkomumaður þrengir sér inn
í þeirra hóp.

Helstu kennitölur
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U

ppheimar gefa nú út sakamálasögur Lizu Marklund og er
nýjasta skáldsaga hennar, Þar sem
sólin skín,
nú komin
út í þýðingu
Önnu R.
Ingólfsdóttur. Sænsk
fjölskylda
finnst látin
í villu sinni
á spænskri
sólarströnd
og Annika
Bengtzon er
send þangað
til að skrifa
um morðin. Sagan var metsölubók
á þessu hausti víða um Norðurlönd
og er umfjöllunarefnið falið fé, peningaþvætti og eiturlyfjaverslun.
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ÁRSFUNDUR 2009

H`g{bVg`Vhh`jaYVWg[
[ng^gi¨`_V

Ársfundur sjóðsins verður haldinn miðvikudaginn
27. maí nk. kl. 16.00 á Grand Hótel, Reykjavík.

H`jaYVWg[[_{gb{aV[ng^gi¨`_V
:gaZcYh`jaYVWg[

Í samráði við tryggingastærðfræðing sjóðsins
hefur stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins ákveðið
að leggja fyrir ársfundinn tillögu um 10% lækkun
lífeyrisréttinda sjóðfélaga og lífeyrisþega.

:gaZcY]ajiVWg[
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Ö

nnur fræg og vinsæl kona snýr
aftur í spennubókinni Blóðreiturinn eftir Patriciu Cornwell.
Kay Scarpetta,
greinandi hjá
bandarísku
alríkislögreglunni er kölluð
úr jólafríi þegar
lík konu finnst
upppstillt í
Central Park og
allt bendir til
að raðmorðingi
sé kominn á
kreik. Bókafélagið Ugla gefur út en
þýðandi er Atli Magnússon.
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> MATTHEW WILLIAMSON
HANNAR FYRIR H&M
Hönnuðurinn litríki, Matthew Williamson, hefur
hannað fallega línu fyrir
tískukeðjuna H&M sem er
væntanleg í verslanir ytra
hinn 23. apríl. Eins og
Williamson er von og
vísa eru fötin í sterkum
litum, með kynþokkafullum sniðum og undir
hippalegum áhrifum.

utlit@frettabladid.is

... Line repair
hrukkukremið
frá Chanel sem
endurnærir húðina að næturlagi.

OKKUR
LANGAR Í
…

... svartan og hvítan topp í anda
Chanel frá Einveru, Laugavegi.

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

... Ilmandi Peach Blossom sturtugel og body
lotion frá l‘occitane, Laugavegi.

BLEIKT Fölbleikur

ELEGANT

og elegant samfestingur við hatt
og svartan jakka
frá Chanel fyrir
haust 2009.

Svartur kjóll
með slaufum.

Að verða frægur fyrir fataskápinn einan
Fötin skapa manninn segja þeir og það er hverju
orði sannara. Það er til dæmis hægt að fá betri
vinnu eða ganga betur á lífsleiðinni bara með því
að velja föt sem vekja aðdáun
og athygli þeirra sem skyldi.
Enski frasinn yfir þetta
er „Dress to Impress“ eða
að klæða sig til að ganga í
augun á fólki. Sjálf er ég nú
frekar léleg í slíku þar sem
fataskápurinn einkennist af
svörtu og ef ég fæ einhverja
athygli út á hann er það
sennilega helst að vera litin
hornauga sem laumu-gothari. Ég kynntist hins
vegar hljómsveitargaurum í Berlín nýverið sem
voru algerlega með hugtakið á hreinu. Þessir ungu
menn voru örugglega á barmi heimsfrægðar vegna
ágætis tónlistar en ég er þess fullviss að bara með

því að klæða sig í réttu fötin muni þeir skjótast
hratt og örugglega upp stjörnuhimininn. Ef maður
gengur um berfættur, í pels og með sólgleraugu
hlýtur að drjúpa af manni þvílíkt rokkstjörnuattitjúd að maður sannfærir um leið allan heiminn
um að maður sé afar mikilvæg manneskja. Einhvern veginn er það eitt að sitja í
partíi með fráhneppta skyrtu
og sólgleraugu innandyra
vísbending um það að maður
hljóti að vera afskaplega
frægur. Hver hefur ekki tekið
eftir því hvað það breytir áliti
fólks á manni ef maður spígsporar
niður Laugaveginn með eldrauðan
varalit og risastór sólgleraugu? Það
getur ekki verið neitt nema hressandi að finna sína
innri rokkstjörnu og púkka aðeins upp á sjálfstraustið í leiðinni.

ÁTJÁNDU ALDAR TÍSKA HJÁ CHANEL

BLÚNDUR
OG HATTAR
Karl Lagerfeld heillaði áhorfendur upp úr
skónum að vanda þegar hann sýndi næstu
haust- og vetrarlínu Chanel á tískuvikunni
í París.
Línan var sérlega kvenleg og skartaði
blúnduskyrtum í 18. aldar stíl, kamelíublómum úr siffoni og aðsniðnum jökkum og
pilsum. Litaval sveigði líka aðeins frá hinni
klassísku svart/hvítu litapallettu Chanel og
státaði af litum eins og skærgrænu og bleiku.
Lagerfeld skírði þessa línu „Belle Brummel“
eftir breska spjátrungnum Beau Brummel
sem var þekktur fyrir stóra og mikla bindishnúta og skemmtilegan fatastíl. Athygli
vakti einnig að Lagerfeld reyndi eftir getu
að notast við aðeins eldri og reyndari fyrirsætur en í fararbroddi var hin rauðhærða,
þrítuga Karen Elson.
- amb

JAÐIGRÆNT Falleg
græn ullardragt við
blúnduskyrtu og
svartar sokkabuxur.

KONUNGLEGT
TÖFF Svart pils og blússa með

blúndum.

Síð svört
kápa og
hattur við.

OKKAR
FRAMLAG
NÝJAR VÖRUR VOR/SUMAR 09
dömu & herra
bolir 990,skyrtur 1.990,-

www.utivistogsport.is

flíspeysur 2.990,softshell 4.990,kvartbuxur 2.990,buxur 2.990,-

R
A
G
A
D
A
K
O
LPIÐ UM HELGINA
O

zip off buxur 4.490,isotex jakkar 4.990,isotex kápur 5.990,regnbuxur 1.490,regnjakkar 1.990,bakpokar 2.990,sokkar 990,ofl. ofl.

O

barnafatnaður
bolir 990,flíspeysur 1.990,softshell 3.990,kvartbuxur 1.990,zip off buxur 2.990,regnbuxur 990,regnjakkar 1.490,gönguskór 5.490,bakpokar 1.990,ofl. ofl.

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –17

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

AÐRIR SÖLUSTAÐIR: Hafnarbúðin Ísafirði, Hjá Dóru Hornafirði, Útivist og veiði, Sunnuhlíð Akureyri
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> ÓTTAST FRÆGÐINA

Er hjátrúarfullur þegar það hentar

Duffy segist óttast frægðina sem
hún hefur öðlast að undanförnu. Í
viðtali við ástralska dagblaðið Sidney Morning Herald viðurkennir
söngkonan að sér finnist erfitt
að vera ekki lengur líkt
við söngkonur á borð við
Dusty Springfield og þurfa
nú að standa undir eigin
nafni. Hún segist kunna að
meta það að vera virt fyrir tónlist sína en ekki vita almennilega
hvað hún vill lengur.

Hvað er að frétta? Er að leika Í Ástverki ehf., var
að leikstýra Chicago í FG, skemmti stanslaust sem
annar helmingur gleðiparsins „Viggó og Víóletta“
og er að kenna leiklist sjálfstætt og hjá Leynileikhúsinu. Þannig að allt er geggjað gott.
Augnlitur: Blágrænn.
Starf: Leikari, leikstjóri, skemmtikraftur og
leiklistarkennari.
Fjölskylduhagir: Fullkomnir. Er giftur Frímanni
Sigurðssyni.
Hvaðan ertu? Frá fallegasta firði Íslands: Tálknafirði.
Ertu hjátrúarfullur? Þegar það hentar.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Dýralífsþættir,
South Park, Family Guy og bla bla, svo margir.
Uppáhaldsmaturinn: Humar og sjávarfang.
Fallegasti staðurinn: Tálknafjörður á sumarkveldi.
iPod eða geislaspilari: iPod, var að henda ferðageislaspilaranum í vikunni.

folk@frettabladid.is

Aniston les
barnabók
Ný barnabók
er komin út
á geisladiski
þar sem vinurinn fyrrverandi, Jennifer Aniston,
er sögumaður.
Bókin nefnist
Loukoumi´s
JENNIFER ANISTON
Good Deeds
og er sú þriðja í röðinni þar sem
góðverk er umfjöllunarefnið.
Aniston les einnig, ásamt föður
sínum John, aðra sögu sem fylgir
með bókinni. „Jennifer var yndisleg. Það var ótrúlega auðvelt að
vinna með þeim og þetta var í
fyrsta sinn sem þau gera eitthvað
þessu líkt saman,“ sagði Nick
Katsoris, höfundur bókarinnar.
Allur ágóði rennur til góðgerðarmála.

Erfiður framburður

Sprengjuhöllin fær
góða dóma á bloggsíðu blaðsins Time
Out Chicago fyrir
tónleika sem hún
hélt á staðnum Opal
Divine´s Freehouse
í Austin í Texas.
Tónleikarnir eru
hluti af tónlistarhátíðinni South By
Southwest sem er
haldin um þessar
mundir í Texas.
SPRENGJUHÖLLIN Hljómsveitin Sprengjuhöllin er stödd
Gagnrýnandi
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
blaðsins viðurkenn- í Austin í Texas um þessar mundir.
ir í upphafi að hann
eigi erfitt með að bera fram nafn hljómsveitarinnar. Það hafi þó
hjálpað til að aðalsöngvarinn hafi eytt þremur mínútum í að kenna
áhorfendum framburðinn. „Samt sem áður er þetta hljómsveit sem
fólk á eftir að uppgötva,“ skrifaði hann. „Þeir spiluðu upplífgandi,
poppuð lög af svo miklum krafti að hljómsveitarmeðlimirnir urðu
að hoppa hver á annan. Þeir sögðust ætla að verða ríkir og frægir
í Bandaríkjunum og ég sé ekki hvers vegna það geti ekki orðið að
veruleika.“

KVcYVÂVgBVm^
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Hvað er skemmtilegast? Fíflalæti og hlátursköst.
Hvað er leiðinlegast? Fólk sem er með prik fast
uppi í óæðri endanum á sér.
Helsti veikleiki: Á erfitt með að finna mér frítíma.
Helsti kostur: Traustur.
Helsta afrek: Að lifa af því að vera sjálfstætt
starfandi listamaður síðan ég útskrifaðist fyrir
tveimur árum sem leikari.
Mestu vonbrigðin? Í dag eru það þau að
Selma er ekki enn búin að hringja í mig og
vilja mig í Grease, en það verður búið á
morgun. Það er svo leiðinlegt að staldra of
lengi við vonbrigði.
Hver er draumurinn? Að lifa af listinni.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Anna
Svava Knútsdóttir leikkona og bekkjarsystir úr
leiklistardeildinni.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Hroki.
Hvað er mikilvægast? Heilsan.

(
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Beggi Dan og
Tryggvi Már sigruðu
Lagið Þegar þungar þrautir eftir
Begga Dan og Tryggva Má Gunnarsson í flutningi höfunda bar sigur
úr býtum í Baráttu- og bjartsýnissöngvakeppni hins nýja lýðveldis á
Rás 2.
Alls bárust yfir 100 lög í keppnina og undanfarnar tvær vikur
hefur Rás 2 spilað lögin tólf sem
komust í úrslit, en hugmyndin var
að finna nýtt íslenskt lag sem blæs
þjóðinni bjartsýni í brjóst og fyllir
okkur baráttuvilja til að takast á við
framtíðina. Þjóðin valdi svo á milli
laganna í netkosningu á heimasíðu
Popplands, en í öðru sæti lenti lagið
Sólarylur eftir Þóru Björk Þórðardóttur.
- ag
BEGGI DAN Lagið Þegar þungar þrautir

sigraði Baráttu- og bjartsýnissöngvakeppni hins nýja lýðveldis á Rás 2.

MÖGNUÐ OG STÓRSKEMMTILEG TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
UM VINÁTTU, ÁST OG HUGREKKI
M
ÍSLEN EÐ
SJÁÐ SKU TA
U
L
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FRUMSÝND 20. MARS
SENDU SMS ESL BFV Á NÚMERIÐ 1900

- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR, GOS, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

WWW.SENA.IS/BLAIFILLINN
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R
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UR!
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YFIRNÁTTÚRULEG SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

HEIMSFRUMSÝNING

STÆRSTA OPNUN Í USA Á ÞESSU ÁRI!
FRÁ LEIKSTJÓRA 300 KEMUR FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS 2009!

FRÁ TONY
GILROY, EINUM AF
HÖFUNDUM BOURNE
MYNDANNA KEMUR
FRÁBÆR MYND
Í ANDA OCEANS
ÞRÍLEIKSINS.

B.E.-MOVIE PLANET
“Óvæntasta skemmtun ársins”.

SV MBL

★★★★
TOMMI - KVIKMYNDIR.IS

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
DUPLICITY
kl. 5:30 - 8 - 10:30

12

WITCH MOUNTAIN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
GRAN TORINO
kl. 10:10

L
12

MARLEY AND ME
kl. 5:50 - 8 L
BLÁI FÍLINN miðverð kr.650 m/ísl. tali kl. 2 - 4
L

WATCHMEN
WATCHMEN

kl. 5 - 8:10 - 10:10D
kl. 10:10

16

ELEGY
GRAN TORINO

kl. 8
kl. 5:40 - 8 - 10:20

12

SHOPAHOLIC

kl. 3:40

DESPEREAUX m/ísl. tali
CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 1:30 - 3:40
kl. 1:30 - 3:30

L

ROLE MODELS
MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 5:50
kl. 1:30

12

BOLT m/ísl. tali

kl. 2

L

WITCH MOUNTAIN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
DEFIANCE
kl. 10:10

7

12

PINK PANTHER 2
kl. 8
HE’S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 10

L

BLÁI FÍLLINN m/ísl. tali
HOTEL FOR DOGS

L

DUPLICITY
WITCH MOUNTAIN

CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 1:30

L

12

WITCH MOUNTAIN

kl. 2 - 4 - 6 - 8

7

L

WATCHMEN
CHIHUAHUA

kl. 10
kl. 2

16

L

WATCHMEN
DUPLICITY
Y

L

kl. 5
kl. 8 - 10:30

16
L

L

kl. 8:10 - 10:30
kl. 1:30D - 3:40D - 5:50D - 8D

L

LA SONNAMBULA
WATCHMEN

kl. 5 ópera í beinni
kl. 10:10D

GRAN TORINO
SHOPAHOLIC

kl. 8 - 10:30
kl. 5:50

12

CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 1:30 - 3:40

L

L
16

16

12

kl. 2 - 4
kl. 5:50

L

SÝNINGARTÍMAR GILDA FYRIR LAUGARDAG

L

KYNNIÐ YKKUR SUNNUDAGS SÝNINGARTÍMANA

Á

NÝTT Í BÍÓ!

MÖGNUÐ SPENNUMYND
GERÐ EFTIR SÖGU
MEISTARA ELMORE
LEONARD MEÐ DIANE
LANE OG MICKEY ROURKE
Í AÐALHLUTVERKUM

MYND UM HJÓN SEM ERU
HUNDELT AF LEIGUMORÐINGJA
OG FÉLAGA HANS!

750 kr.

fyrir fullo rðna

Smárabíó
laugardaginn kl. 4
Háskólabíó
sunnudaginn kl. 8

kr.
600
fyrir börn

kl. 4
kl. 6 - 8 - 10
kl.1 - 3
kl. 4.50 - 8 - 11.10
kl. 1.30 - 4.50 - 8 - 11.10
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10.30
kl.1 / kl. 3 sunnudag
kl. 5.30 - 8
5%
kl.1 - 3
kl. 1 ATH: síðustu sýningar

DANIEL CHUN Einn af handritshöfundum Simpsons-þáttanna er staddur hérlendis í stuttu fríi.

undarnir koma einu sinni til tvisvar í viku. Þeir eru mjög virtir og
gefa okkur góð ráð. Ég held að
margir þeirra komi vegna þess að
þeir sakna starfsins því þeir þurfa
eiginlega ekki á peningunum að
halda lengur.“

Hálft ár að teikna
Að sögn Chun tekur um einn
mánuð að skrifa handrit hvers
þáttar en teikningarnar taka mun
lengri tíma, eða um hálft ár. „Ef
við myndum byrja að gera þátt í
dag þá færi hann ekki í loftið fyrr
en snemma á næsta ári. Við vinnum mjög langt fram í tímann og
í hverri viku vinnum við að fjórum til fimm mismunandi þáttum.“
Hann útskýrir jafnframt að handritaskriftirnar fari að mestu fram
í Los Angeles en þættirnir séu að
stórum hluta teiknaðir í SuðurKóreu. „Þetta er miklu flóknara
ferli en maður hélt í upphafi,“ segir
hann.
Chun segist eiga erfitt með að
velja einn þátt umfram annan sem
hann sé stoltastur af. „Við teljum
gullöld Simpsons vera frá miðjum

tíunda áratugnum, eða um 1997.
Allir þættir sem eru í anda þeirra
eru frábærir að mínu mati. Ég
samdi Halloween-þátt sem verður sýndur í haust. Þeir eru alltaf
skemmtilegir því fólk deyr í þeim
og maður hefur mikið frelsi til að
semja þá,“ segir hann. „Það eru
líka væntanlegir góðir þættir sem
eru með fólki sem við dáumst að á
borð við Seth Rogen og Anne Hathaway.“
Hann segir frekar auðvelt að fá
stjörnur til að koma fram í Simpsons-þáttunum, sérstaklega vegna
þess að margar þeirra séu aðdáendur. „Það hjálpar líka að þær geta
gert þetta hvar sem er. Ricky Gervais tók upp sitt hlutverk á Englandi.
Ef þú mætir á staðinn þarftu heldur ekki að vera þar alla vikuna. Þú
mætir og ert í fimm klukkustundir
og svo ertu búinn.“

Hómer er vinsælastur
Þegar kemur að því að velja uppáhaldspersónuna sína er Chun tvístígandi. „Hómer er í uppáhaldi hjá
öllum en annars er það mjög misjafnt. Við sökkvum okkur dálítið í

SÍMI 551 9000

L
16
L
16
16
L
16
L
12
L

kl. 6 - 9
5%
kl.3 - 6
kl. 8 - 10.10 / kl. 10.10 sun.
kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl.3- 5.50
kl.3

16
16
12
L
L

KILLSHOT
kl. 3.30 - 6 - 8 - 10
THE INTERNATIONAL
kl. 8 - 10.30
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 3 - 6 - 9
FANBOYS
kl. 3.30 - 6 - 8 - 10
THE PINK PANTHER 2
kl. 4 - 6

TILBOÐSVERÐ
750 kr.

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

ARN THE NIGHT TEMPLAR
BLÁI FÍLLINN
LAST CHANCE HARVEY
MARLEY AND ME
THE READER
VICKY CRISTINA BARCELONA
ÆVINTÝRI DESPERAUX

Chun lítur einmitt út fyrir að vera
ósköp venjulegur túristi: strákslegur í fjólublárri hettupeysu, víðum
buxum, brúnum strigaskóm og með
bakpoka, en ekki virtur, Harvardmenntaður handritshöfundur eins
vinsælasta sjónvarpsþáttar heims
og brátt langlífustu sjónvarpsþáttaraðar allra tíma.Fyrirfram
hefði maður búist við eldri manni,
kannski um fimmtugt og jafnvel
sköllóttum en Chun er af nýrri
kynslóð Simpsons-höfunda, aðeins
28 ára gamall.
Hann hóf störf við The Simpsons
árið 2003 og hefur síðan þá unnið
við meira en eitt hundrað þætti. En
hvernig fékk hann starfið? „Þegar
ég var í háskóla skrifaði ég í gríntímarit skólans, Harvard Lampoon.
Margir sem starfa við tímaritið
verða í framhaldinu handritshöfundar og sá frægasti er Conan
O´Brien,“ segir Chun. „Þegar ég
útskrifaðist flutti ég til Los Angeles, samdi nokkur handrit, sendi þau
til framleiðenda nokkurra þátta og
The Simpsons réðu mig.“
Eins og gefur að skilja hefur
hann mjög gaman af starfi sínu.
„Ég vinn með mjög hæfileikaríku
fólki og það er gaman á hverjum
degi í vinnunni. Við hlæjum mikið
en þetta er allt gert á fagmannlegum nótum. Höfundarnir mæta
klukkan tíu á morgnana og vinna
til sjö á kvöldin. Við sitjum við
langt borð og ræðum þáttinn fram
og til baka,“ segir Chun og viðurkennir að það sé sífellt erfiðara að
koma með nýjar hugmyndir. „Við
höfum gert svo marga þætti að
það erfiðasta er að finna upp á einhverju sem við höfum ekki þegar
gert. Núna endum við oft á því að
finna eitthvað sem við gerðum til
dæmis fyrir Hómer og yfirfærum
það á Marge.“
Fimmtán handritshöfundar
starfa við The Simpsons í fullu
starfi. Einnig koma við sögu eldri
höfundar sem miðla reynslu sinni
til þeirra yngri. „Upprunalegu höf-

SKOPPA OG
SKRÍTLA MÆTA Í
BÍÓ KL. 1 Á
SUNNUDAGINN

SÍMI 564 0000

MALL COP FORSÝNING
KILLSHOT
BLÁI FÍLLINN
WATCHMEN D
WATCHMEN LÚXUS D
MARLEY AND ME
THE INTERNATIONAL
ÆVINTÝRI DESPERAUX
VILTU VINNA MILLJARÐ
THE PINK PANTHER 2
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

HÓMER ER UPPÁHALD
Daniel Chun, einn af handritshöfundum The Simpsons-þáttanna, er staddur
hérlendis í stuttu fríi. Freyr
Bjarnason hitti hann að
máli á kaffihúsi á Laugaveginum.

★★★

WITCH MOUNTAIN kl. 1:30D - 3:40D - 5:50D - 8D - 10:20 L
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fyrir fullo rðna

14
L
L
L
14
L

MARLEY AND ME
BLÁI FÍLLINN
MILK
THE WRESTLER
VILTU VINNA MILLJARÐ
ÆVINTÝRI DESPERAUX

kl. 3.40 - 8 - 10.10
kl.2 - 4 - 6
kl. 8
5%
kl. 10.20
kl. 5.50
kl.2

kr.
600
fyrir börn

L
L
12
14
12
L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Þau voru í fullkomnu
sambandi þangað til
einn lítill hlutur komst
upp á milli þeirra.

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.2 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1-3 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3-6 HÁSKÓLABÍÓ
KL.2 BORGARBÍÓ

SparBíó
ATH! 650 kr.

★★★★★

- L.I.L., Topp5.is/FBL

- S.V., MBL

500 kr. í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
BLÁI FÍLLINN

kl. 5.40, 8 og 10.30 16
L
kl. 2 og 4(650kr)

WATCHMEN

kl. 7 og 10

ÆVINTÝRI DESPEREAUX

kl. 2 og 4 - Ísl.tal

L

HOTEL FOR DOGS

kl. 2 og 4

L

DUPLICITY

★★★

- S.V. MBL

55
0k
r

55
0k
r

★★★★★

16

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN
kl. 1.30 í Álfabakka, í Kringlunni og í Keﬂavík
kl. 2 á Akureyri

kl. 1.30 í Álfabakka

BOLT m/ísl tali
kl. 2 í Álfabakka

CHIHUAHUA m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka, Kringlunni og á Selfossi
kl. 2 á Akureyri

59
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ALLRA

Nögl lýkur upptökum Þakkar fyrir sig
Rokksveitin Nögl hefur
lokið upptökum á sinni
fyrstu plötu sem er
væntanleg í búðir í
sumar. Hljómsveitin
var stofnuð árið 2002
af þremur unglinum í
Grundarfirði og þrátt
fyrir mannabreytingar síðan þá hefur sami
kjarninn haldist.
Nögl, sem þykir með
efnilegri sveitum landsins, vakti fyrst athygli í
fyrra með laginu Prom- NÖGL Rokkararnir í Nögl hafa lokið upptökum á sinni
ise sem gerði það gott á fyrstu plötu.
X-inu og í framhaldinu
kom út My World sem var spilað bæði á X-inu og á Rás 2. Næstu tónleikar Naglar verða á Sódóma Reykjavík í kvöld. Einnig koma fram Agent
Fresco, Vicky, Skorpulifur og fleiri sveitir.

Stefán Hilmarsson heldur tónleika
í Salnum í Kópavogi 17. apríl. Þar
mun hann syngja lög frá ferli sínum
sem spannar rúmlega tvo áratugi.
Það er ekki á hverjum degi sem
Stefán heldur tónleika í eigin nafni
og því er um sérstakan viðburð að
ræða.
Á efnisskránni verða lög frá sólóferli Stefáns, Sálarlög, efni sem
Stefán hefur samið en ekki flutt
sjálfur, glæný lög og fleira. Honum
til halds og trausts verður fjögurra
manna hljómsveit úrvalsspilara og
einnig gætu óvæntir gestir komið
við sögu.
Stefán var fyrir tíu mánuðum
útnefndur heiðurslistamaður Kópavogs og algengt er að þeir sem beri
þann titil haldi sýningar eða tón-

STEFÁN HILMARSSON Stefán heldur
tónleika í Salnum í Kópavogi 17. apríl.

leika í bæjarfélaginu áður en titilárið er úti. Má segja að öðrum
þræði hyggist Stefán þakka fyrir
sig með þessum tónleikum. Miðasalan er hafin og fer hún fram á
midi.is og á vefsíðu Salarins.

Erfitt ár - Réttindi óbreytt!
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

að semja fyrir ákveðna persónu og
síðan fáum við leið á henni. Ég fíla
Skinner skólastjóra en ég hef líka
gaman af Apu og Chief Wiggum.
Flestir eru mjög hrifnir af Hr.
Burns en ég er ekki góður í að
semja fyrir hann því hans persóna
er með tilvísanir í gamla tímann.
Síðan eru margar persónur sem
eru ekki nógu margslungnar. Þær
eru góðar í smáskömmtun eins og
Cletus. Hann er mjög fyndinn en er
ekki nógu djúpur til að heill þáttur
fjalli um hann.“
Chen er duglegur að fylgjast
með öðrum gamanþáttum eins og
hinir handritshöfundar Simpsons.
Nefnir hann sem dæmi The Office,
South Park, 30 Rock og Flight of
the Conchords. „Við fáum mikinn
innblástur frá sjónvarpsþáttum
sem við erum hrifin af, sérstaklega
South Park og The Office sem við
berum mikla virðingu fyrir. Við
fáum líka innblástur úr fréttunum
og núna er til dæmis mikið skrifað
um efnahagsmál. Við reynum bara
að gera okkar besta til að geta haft
eitthvað áhugavert fram að færa,“
segir hann.

Margeir og
sinfó í kvöld
Dj Margeir og sinfóníuhljómsveit, sem stjórnað er af Samúel Samúelssyni, spilar á Jacobsen í kvöld. Söngkonan Urður
Hákonardóttir, sem áður var í
Gus Gus,
stígur
einnig á
svið. Um
er að ræða
tónverkasett samið
og útsett
fyrir plötuspilara,
söng og
strengjasveit.
Aðspurð
segist
MARGEIR INGÓLFSSON
Urður vera
mjög spennt fyrir tónleikunum
og útilokar ekki áframhaldandi
samstarf við Margeir. „Það verður gaman að taka aðeins í „mækinn“ og leika sér með skemmtilegu fólki,“ segir hún. Þetta verða
þriðju tónleikar Margeirs ásamt
sinfóníuhljómsveitinni en þeir
fyrstu voru á lokakvöldi Iceland
Airwaves-hátíðarinnar í fyrra.
Alls koma átta manns fram á
tónleikunum. Margeir spilar plötur og auk hans spila Roland Hartwell og Zbigniew Dubik á fiðlu,
Olga Björk Ólafsdóttir á víólu,
Sigurður Bjarki Gunnarsson á
selló og Richard Korn á kontrabassa. Það er fyrirtækið Jón
Jónsson sem stendur fyrir kvöldinu sem byrjar á slaginu tíu.

Efnahagsreikningur (í ﬂús. kr.)

31.12.2008

31.12.2007

Ver›bréf me› breytilegum tekjum
Ver›bréf me› föstum tekjum
Ve›lán
Bankainnistæ›ur
Kröfur
A›rar eignir og rekstrarfjármunir

15.709.032
38.183.476
2.343.348
436.342
1.235.103
19.267
57.926.568
-134.030
57.792.538

19.923.271
32.703.798
1.796.224
396.971
801.157
21.960
55.643.381
-26.281
55.617.100

Skuldir

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til grei›slu lífeyris
2.785.709
-753.462
278.178
-56.648
-78.339
2.175.438
55.617.100
57.792.538

I›gjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostna›ur
Hækkun á hreinni eign á tímabilinu
Hrein eign frá fyrra ári

2.525.318
-637.592
3.248.848
-46.962
-66.863
5.022.749
50.594.351
55.617.100

Traustur sjóður,

trygg framtíð
Lífeyrisskuldbindingar skv. ni›urstö›u tryggingafræ›ings
658.000
1,1%
-1.792.000
-1,7%

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar
Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum
Eignir umfram heildarskuldbindingar
Í hlutfalli af heildarskuldbindingum

8.267.000
16,8%
4.983.000
5,6%

Tekið er tillit til falls bankanna þ.m.t. Straums og afleiðingum þess m.a. með niðurfærslu eigna.
Kennitölur
0,3%
-13,8%
3,6%
3,7%
7.028
5.113
0,14%
75,5%
24,5%

Nafnávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun 5 ára meðaltal
Hrein raunávöxtun 10 ára meðaltal
Fjöldi virkra sjóðfélaga
Fjöldi lífeyrisþega
Rekstrarkostnaður í % af eignum
Eignir í íslenskum krónum
Eignir í erlendum gjaldmiðlum

6,1%
0,2%
8,7%
5.7%
7.001
4.352
0,13%
75,7%
24,3%

Ávöxtun séreignardeildar 2008
Nafnávöxtun séreignardeildarinnar var 4,3% eða -10,4% raunávöxtun. Fall bankanna og
afleiðingar þess hafa áhrif á ávöxtun beggja deilda. Í uppgjöri er færð út sannanleg töp
ásamt því að eignir eru færðar niður til að mæta mögulegum töpum framtíðar.
Heildareignir séreignardeildarinnar eru 430,7 milljónir króna í árslok 2008 og vaxa um 12%.
Sjó›félagar
Sjóðurinn er ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi mönnum sem eiga ekki
kjarasamningsbundna aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir
ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign.

Ársfundur 2009
Ársfundur sjóðsins verður haldinn þriðjudaginn 28 apríl,
kl. 17:00. Verður hann auglýstur nánar síðar.

Í stjórn sjó›sins eru

Baldur Gu›laugsson forma›ur, Hrafn Magnússon varaforma›ur, Arnar Sigurmundsson,
Gunnar Gunnarsson, Þorbjörn Guðmundsson, ﬁorgeir Eyjólfsson, Þórunn Sveinbjörnsdóttir.
Framkvæmdastjóri er

Sigurbjörn Sigurbjörnsson

Borgartún 29 · 105 Reykjavík · Sími 510 7400 · Fax 510 7401 · sl@sl.is · www.sl.is
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GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON: VARAR MENN VIÐ VANMATI Á EISTLENDINGUM Á SUNNUDAGINN

> Nóg að gerast í körfunni

Eistlendingar eru sýnd veiði en ekki gefin

Körfuboltaunnendur njóta sín eflaust
vel þessa dagana í körfuboltaveislunni.
Þeir fá meira fyrir sinn snúð um helgina.
Í dag hefst úrslitarimma Hauka og KR
í Iceland Express-deild kvenna. Fyrsti
leikurinn fer fram að Ásvöllum og hefst
klukkan 16.00. Annað kvöld byrja svo
undanúrslitin hjá körlunum þegar KR
tekur á móti Íslandsmeisturum Keflavíkur
í DHL-höllinni. Hin undanúrslitarimman
hjá Grindavík og Snæfelli hefst svo á
mánudagskvöldið í Grindavík.

Íslenska landsliðið í handknattleik tekur á móti Eistlendingum að
Ásvöllum klukkan 16.00 á sunnudag. Leikurinn er liður í undankeppni EM 2010 þar sem íslenska liðið stendur ákaflega vel að vígi.
Strákarnir okkar eru búnir með tvo erfiðustu útileikina, gegn Norðmönnum og Makedóníumönnum, og uppskáru þrjú stig úr þeim
leikjum. Makedóníumenn gerðu þess utan jafntefli í Eistlandi sem
gæti reynst þeim dýrt.
„Leikurinn í Makedóníu var náttúrlega bara frábær og við megum
ekki eyðileggja það sem við unnum þar á sunnudaginn. Það bara má
alls ekki,“ sagði Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari.
„Ég legg mikla áherslu á að það sé ekkert gefið fyrirfram og menn
gæti að sér. Eistlendingarnir eru sýnd veiði en ekki gefin. Lið sem nær
í stig á móti Makedóníu er lið sem getur bitið frá sér. Það þarf enginn
að efast um það,“ sagði Guðmundur.
Landsliðsþjálfarinn gaf strákunum sínum frí í gær enda voru þeir
þreyttir eftir langt ferðalag frá Makedóníu. Var lagt af stað um miðja
nótt og millilent í Búdapest og Frankfurt áður en lent var á Íslandi.
Guðmundur mun síðan taka myndbandsfund í dag og í kjölfarið
tveggja tíma æfingu sem verður sú síðasta fyrir leikinn.

sport@frettabladid.is

„Þessi undirbúningur verður að duga. Það var ekki annað hægt
en að gefa strákunum frí eftir erfitt ferðalag,“ sagði Guðmundur, en
hverjir eru styrkleikar eistneska liðsins?
„Eistlendingarnir eru með geysilega öflugar skyttur báðum megin.
Það þarf að stíga út í þessa stráka því þeir
geta verið illviðráðanlegir fái þeir að skjóta
að vild. Liðið spilar þess utan taktískan
bolta. Þetta lið er miklu sterkara en
Belgía, sem við höfum einnig mætt, og
Norðmenn lentu í miklum vandræðum með þá. Við gerum því ráð fyrir
mótspyrnu.“
Það verða litlar breytingar á hópnum. Vignir Svavarsson kemur inn fyrir
Kára Kristján Kristjánsson en Vignir
var í leikbanni í Makedóníu. Arnór
Atlason var í speglun í gær og spilar
ekki. Svo er óvissa með Snorra Stein
sökum meiðsla.

Kári semur í Sviss og Sigurbergur kíkir á Minden:

Eftirsóttir Haukastrákar
L í numaðuri nn
Kári Kristján Kristjánsson
hjá Haukum hefur gengið frá tveggja ára samningi við svissnesku meistarana í Amitica Zürich.
„Það er loksins allt
frágengið en þetta
hefur tekið smá
tí ma. Mér líst
mjög vel á þetta og
hlakka til að fara
í atvinnumennskuna,“ sagði Kári
Kristján kátur við
Fréttablaðið í gær.
Honum er ætlað
að fylla skarð Norðmannsins Franks
Löke sem er að
fara til GOG að öllu
óbreyttu. „Það er
víst eitthvað peningavesen hjá GOG
HANDBOLTI

Á ÆFINGU Ólafur Jóhannesson, þjálfari,
ræðir við leikmenn.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Spilað við Færeyjar á morgun:

Annar sigur?
FÓTBOLTI Ísland mætir Færeyjum
í vináttulandsleik klukkan 14.00
á morgun en leikurinn fer fram í
Kórnum í Kópavogi.
Þessi lið mættust á sama stað í
fyrra og þá vann Ísland 3-0 sigur.
Liðið er nú, líkt og þá, skipað að
mestu leyti ungum leikmönnum
sem leika með íslenskum liðum.
Miðasala hefst klukkan 12.00
í Kórnum. Þúsund krónur kostar
fyrir sautján ára og eldri en frítt
fyrir sextán ára og yngri.
- esá

en ef hann fer ekki verður
hann bara á bekknum hjá
okkur næstu tvö ár,“ sagði
Kári léttur.
Kári er ekki eini Haukamaðurinn sem er á faraldsfæti þessa dagana.
Skyttan Sigurbergur Sveinsson ætlar
sér einnig í atvinnumen n sk u n æst a
sumar. Hann staðfesti við Fréttablaðið í gær að
hann færi til æfinga
hjá þýska úrvalsdeildarfélaginu Minden þegar
deildinni lýkur hér heima.
Með liðinu leika Gylfi
Gylfason og Ingimundur
Kristján Ingimundarson.
- hbg

TIL SVISS Kári Kristján er

búinn að semja við svissnesku meistarana.

SJÁUMST AFTUR AÐ ÁRI John Terry og Yossi Benayoun í leik Chelsea og Liverpool í

undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fyrra.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Megum ekki gera
sömu mistökin
Ensku liðin Liverpool og Chelsea drógust saman í
Meistaradeild Evrópu fimmta árið í röð en dregið
var í fjórðungs- og undanúrslit keppninnar í gær.
FÓTBOLTI Liverpool og Chelsea
drógust saman í fjórðungsúrslit
Meistaradeildar Evrópu en það
er fimmta árið í röð sem þessi lið
mætast í keppninni.
„Vonandi mun það ekki skipta
máli að síðari leikurinn er á útivelli,“ sagði Rafa Benitez, knattspyrnustjóri Liverpool, eftir dráttinn. „Við verðum að hugsa fyrst
og fremst um leikinn á Anfield
þar sem við munum njóta stuðnings áhorfendanna. Vonandi tekst
okkur að ná góðum úrslitum þar
fyrir síðari leikinn.“
Þessi lið mættust í undanúrslitum keppninnar í fyrra. Þá fór fyrri
leikurinn fram á Anfield þar sem
leiknum lyktaði með jafntefli, 1-1.
Chelsea vann svo síðari leikinn á
heimavelli, 3-2, í framlengdum leik
þar sem John Arne Riise skoraði
sjálfsmark. „Við megum ekki gera
sömu mistökin og við gerðum í
fyrri leiknum í undanúrslitunum í
fyrra,“ sagði Benitez. „Þetta verða
erfiðir leikir en við höfum verið að
spila vel og höfum trú á því að við
getum unnið. Chelsea er með gott
lið. Þessi lið þekkjast mjög vel og
þetta er spennandi dráttur.“
Manchester United og Porto hafa
einnig mæst nýlega í keppninni en
síðarnefnda liðið vann United árið

2004. „Þetta er góður dráttur fyrir
okkur,“ sagði Alex Ferguson, stjóri
United. „Við höfum mætt Porto
áður og berum virðingu fyrir
öllum portúgölskum liðum.“
Þá hafa Arsenal og Villarreal
einnig mæst áður – í undanúrslitunum árið 2006 þar sem Arsenal vann 1-0 samanlagðan sigur.
„Við höfum komist að því að það
er mjög erfitt að slá spænsk lið
úr keppni,“ sagði Arsene Wenger,
stjóri Arsenal.
Eini leikurinn sem er ekki með
ensku liði er viðureign Bayern
München og Barcelona en engu
síður er um stórviðureign að ræða.
„Það er frábær og mikil áskorun
fyrir okkur að mæta besta liði í
Evrópu,“ sagði Jürgen Klinsmann,
knattspyrnustjóri Bayern. „Barcelona mun reynast okkur erfitt
en það er allt hægt í fótbolta. Við
höfum trú á okkur og okkar getu.“
eirikur@frettabladid.is

MEISTARADEILDIN
8 liða úrslit:
Villareal - Arsenal
Man. Utd - Porto
L‘pool - Chelsea Barcelona - Bayern
Sigurvegarar leikjanna í sömu línu
mætast í undanúrslitum.

Jakob Sigurðsson vann gæðingafimina:

Sigurður dregur á Eyjólf
HESTAR Spennan magnast í ein-

staklingskeppninni í Meistaradeild VÍS en Sigurður Sigurðarson er aðeins tveim stigum á
eftir Eyjólfi Þorsteinssyni eftir
gæðingafimina.
Hana sigraði Jakob Sigurðsson
á Auð frá Lundum en þeir félagar
sigruðu með yfirburðum og hlutu
einkunnina 8,25.

Valdimar Bergstað á Leikni
frá Vakurstöðum varð annar með
7,63 og Sigurður varð þriðji með
7,45 en hann keppti á Suðra frá
Holtsmúla.
Eyjólfur Þorsteinsson er á
toppi einstaklingskeppninnar
með 29 stig en Sigurður 27. Í liðakeppninni er lið Málningar efst
með 168 stig.
- hbg
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Psych
SkjárEinn kl. 20.10

SUNNUDAGSKVÖLD
> Glenn Close
STÖÐ 2 KL. 21.50
Fringe

„Mig hefur aldrei langað til að
vera karlmaður. Satt best að
segja þá finnst mér þeir hálf
aumkunarverðir.“ Close
leikur Patty Hewes, mikils
virtan lögfræðing sem
lætur ekkert stöðva sig í
þættinum Damages sem
Stöð 2 sýnir í kvöld.

Þessi magnaði spennuþáttur snýr
nú loks aftur. Olivia Dunham alríkisfulltrúi og feðgarnir Walter og Peter
Bishop hafa komist á snoðir um að
hin dularfullu mál sem þau fengu
inn á borð til sín eru öll nátengd
og hluti af heljarstóru samsæri
sem teygir anga sína til voldugasta
lyfjafyrirtækis í heimi. Höfuðvitninu í málinu, David Robert Jones,
hefur tekist að flýja úr fangelsi í
Þýskalandi með því að láta flytja
sig með ótrúlegum jaðarvísindum
úr yfirheyrsluklefanum alla leið
til Little Hill í Bandaríkjunum þar
sem undirmenn hans hafa náð að
klófesta Dunham og halda henni nú
í varðhaldi.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
Í næturgarði, Róbert bangsi, Geirharður Bojng Bojng, Stjáni, Sígildar teiknimyndir og Nýi skólinn keisarans.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.00 Álaborg - Man. City Út-

Krakkarnir í næsta húsi, Lalli, Þorlákur
og Gulla og grænjaxlarnir

sending frá síðari leik í Evrópukeppni
félagsliða.

08.00 Algjör Sveppi Doddi litli

09.40 Box Útsending frá bardaga
11.50 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif

Gettu betur (e)

og Eyrnastór, Svampur Sveinsson,
Áfram Diego, áfram!, Könnuðurinn
Dóra og Stóra teiknimyndastundin.

vikunnar í NBA körfuboltanum.

Kastljós - Samantekt

10.00 Adventures of Jimmy

12.20 Gillette World Sport

10.00
10.50
12.00
12.30
13.50

Skólahreysti (e)

Silfur Egils

Landsleikur í fótbolta
Bein útsending frá vináttulandsleik
karlaliða Íslands og Færeyja í Kórnum í Kópavogi.

15.50 Landsleikur í handbolta
(Ísland - Eistland) Bein útsending frá leik karlaliða Íslands og Eistlands í undankeppni Evrópumótsins 2010.

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Stína stóra systir og
spítalinn hans Dodda bróður
(4:5) (e)

17.52 Sögurnar hennar Sölku
(6:13)

18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Fréttaaukinn
20.10 Sjónleikur í átta þátt-

Neutron

10.25 The Addams Family
Gamanmynd um hina skrautlegu
Addams-fjölskyldu sem býr á sínu
draugalega setri og heldur sig algjörlega út af fyrir sig.

12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 American Idol (19:40)
15.10 American Idol (20:40)
16.05 Logi í beinni
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Veður
19.10 Atvinnumennirnir okkar

SKJÁREINN

Vitaly Klitschko og Juan Gomez.

2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar
sem farið er yfir það helsta sem er
að gerast í íþróttunum út í heimi.

15.50 Real Madrid - Almeria Bein útsending frá leik í spænska
boltanum.

17.50 Barcelona - Malaga Bein
útsending frá leik í spænska boltanum.
19.50 PGA Tour 2009 Bein útsending frá Transitions Championship mótinu í golfi.

22.00 Augusta Masters Official Film Vandaðir þættir um eftirminnileg Masters-mót.
22.55 Barcelona - Malaga Útsending frá leik í spænska boltanum.

Að þessu sinni verður einn dáðasti
sonur íslensku þjóðarinnar heimsóttur til Ciudad Real á Spáni.

08.20 WBA - Bolton Útsending

um Þáttaröð um leikið efni í Sjónvarpinu.

19.45 Sjálfstætt fólk (27:40)
Jón Ársæll Þórðarson heldur áfram
mannlífsrannsóknum sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

10.00 Tottenham - Chelsea Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.55 Sommer (Sommer)

20.20 Cold Case (12:23) Lilly

(16:20) Danskur myndaflokkur.

Rush og félagar hennar í sérdeild
lögreglunnar halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið
óupplýstum ofan í skjalakassann.

Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

21.55 Skipið sekkur (Der Untergang der Pamir) (2:2) Þýsk mynd í
tveimur hlutum um síðustu sjóferð
þýska skólaskipsins Pamír sem sökk
árið 1957.
23.25 Silfur Egils (e)
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

10.20 EastEnders 10.50 EastEnders
11.20 EastEnders 11.50 After You‘ve
Gone 12.20 My Hero 12.50 Blackadder
II 13.20 The Weakest Link 14.05 The
Chase 15.00 Dalziel and Pascoe 15.50
Dalziel and Pascoe 16.40 After You‘ve
Gone 17.10 My Hero 17.40 Blackadder
II 18.10 Primeval 19.00 Doctor Who
19.45 Jonathan Creek 20.35 Rob
Brydon‘s Annually Retentive 21.05 Extras
21.35 The Catherine Tate Show 22.05
Doctor Who 22.50 Jonathan Creek 23.40
Primeval 00.30 The Chase

Bandarísk gamanþáttaröð um ungan
mann með einstaka athyglisgáfu sem
þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál. Í
þættinum í kvöld kemur til sögunnar
ævintýragjarn frændi sem telur sig
vera með kort af földum fjársjóði.
Shawn, Gus og Henry aðstoða hann
við leitina en komast fljótt að því að
frændinn er ekki sá eini sem leitar
fjársjóðsins.

21.05 Damages (4:13) Patty
Hewes er virtur lögfræðingur sem
lætur ekkert stöðva sig. Ellen, sem
fylgdi Patty hvert fótmál í fyrstu seríunni, þarf núna að starfa leynilega
fyrir FBI en hennar markmið er að
ná sér niðri á Patty Hewes og knésetja hana.

21.50 Fringe (11:22)
22.40 The Sopranos
23.30 60 mínútur
00.15 Twenty Four (8:24)
01.00 Primeval
02.35 Break a Leg
04.10 Cold Case (12:23)
04.55 Fringe (11:22)
05.45 Fréttir

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

11.40 Premier League World

12.10 4 4 2 Heimir Karlsson og

16.00 Hollyoaks (146:260)
16.25 Hollyoaks (147:260)
16.50 Hollyoaks (148:260)
17.15 Hollyoaks (149:260)
17.40 Hollyoaks (150:260)
18.05 Seinfeld (6:22) Jerry Seinfeld er uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti við annað
fólk. Hann er nefnilega óendanlega
smámunasamur og sérvitur. Sem
betur fer á hann góða vini sem eru
álíka duttlungafullir og hann sjálfur.

18.30 Seinfeld (7:22)
19.30 Seinfeld (22:24)
20.00 Idol stjörnuleit (6:14) Úrslit eru nú hafin í Vetrargarðinum í
Smáralindinni. Tólf efnilegir söngvarar keppa til úrslita í beinni útsendingu og það er á valdi áhorfenda að
skera úr um hverjir halda áfram með
símakosningu.

21.30 ET Weekend Fremsti og
frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni í
heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

22.15 Lucky Louie (9:13) Bráðskemmtilegir gamanþættir um draumóramanninn Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.
22.45 Seinfeld (6:22)
00.00 Seinfeld (22:24)
00.25 Sjáðu
00.45 Idol stjörnuleit (6:14)
01.45 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

Guðni Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni.

13.20 Wigan - Hull Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

15.20 PL Classic Matches Aston

18.00 7 leiðir til léttara lífs
18.30 Í nærveru sálar Kolbrún

Villa - Liverpool, 1998.

Baldvinsdóttir

15.50 Liverpool - Aston Villa

19.00 Skýjum ofar Dagbjartur

Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

Einarsson og Snorri Jónsson

18.00 Man. City - Sunderland

19.30 Ástvinanudd
20.00 Hrafnaþing
21.00 Grasrótin
21.30 Hugspretta Stefanía Sig-

06.00 Óstöðvandi tónlist
12.45 Vörutorg
13.45 Rachael Ray (e)
15.15 Málefnið (4:6) (e)
15.55 Spjallið með Sölva (e)
16.55 90210 (11:24) (e)
17.45 Britain’s Next Top Model

08.15 Home for the Holidays
10.00 Nanny McPhee
12.00 P.S.
14.00 Home for the Holidays
16.00 Nanny McPhee
18.00 P.S.
20.00 The New World Vönduð

(10:10) Bresk raunveruleikasería
þar sem leitað er að efnilegum fyrirsætum. Kynnir þáttanna og yfirdómari er breska fyrirsætan Lisa Snowdon. (e)

Kvikmynd um Pocahontas og sambönd hennar við ævintýramanninn
John Smith og aðalsmanninn John
Rolfe.

18.35 The Biggest Loser (8:24)
Bandarísk raunveruleikasería þar
sem fitubollur berjast við bumbuna. (e)

19.40 Fyndnar fjölskyldumyndir (5:12) Skemmtilegur þáttur
fyrir alla fjölskylduna þar sem sýnd
eru bráðfyndin myndbönd, bæði
innlend og erlend, sem kitla hláturtaugarnar og koma öllum í gott
skap. (2)

20.10 Psych (4:16) Bandarísk
gamanþáttaröð um ungan mann
með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.

21.00 Flashpoint (10:13) Spennandi þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er kölluð út þegar hættan er mest. Sérsveitin á að gæta
milljarðamærings en einfalt verkefni breytist í martröð þegar eiginkonu mannsins sem átti að gæta er
rænt fyrir framan nefið á sérsveitarmönnum.
21.50 Californication (7:12)
Bandarísk þáttaröð um rithöfundinn Hank Moody sem er hinn mesti
syndaselur. David Duchovny hlaut
Golden Globe verðlaunin fyrir aðalhlutverkið. Á foreldrafundi fellur
Hank fyrir kennara dóttur sinnar
en það flækir málið að hún er líka
mamma kærasta dótturinnar. Charlie kemst að því að Marcy á leyndarmál sem gæti sett stórt strik í reikninginn.

sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

urðardóttir og Andri Heiðar Kristinsson

22.25 Boston Legal (3:13) (e)
23.15 Top Chef (2:13) (e)
00.05 Vörutorg
01.05 Óstöðvandi tónlist

21.20 4 4 2
22.30 Fulham - Man. Utd. Út-

22.00 Lífsblómið
23.00 Grasrótin
23.30 Hugspretta

Dagskrá allan sólarhringinn.

Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Newcastle - Arsenal Út-

sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

OMEGA

22.15 Blast!
00.00 Syriana
02.05 Kiss Kiss Bang Bang
04.00 Blast!
06.00 Little Manhattan

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
15.00 Hun så et mord 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 Columbo
22.20 DR1 Dokumentaren - „Bankerot“
23.20 I dag er i dag

11.00 V-cup langrenn 12.05 V-cup skiskyting 13.15 V-cup langrenn 14.05 V-cup
skiskyting 15.15 V-cup freeride 15.40
Sport i dag 16.30 Åpen himmel 17.00
Emil i Lønneberget 17.30 Newton 18.00
Søndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 19.05
Kampen om Sørpolen 19.35 Himmelblå
20.20 Hennes Majestet Fru Brown 22.00
Kveldsnytt 22.20 Presidenten fra Bastøy
fengsel 23.20 Den store klassefesten
00.20 Birkebeinerrennet

SVT 1
11.00 Vinterstudion 11.10 Skidor
12.15 Skidskytte 13.10 Skidor 14.00
Vinterstudion 14.10 Skidskytte 15.10
Vinterstudion 15.30 Packat &amp; klart
16.00 Ridsport. Världscuphoppning
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med Aekonomi 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 Ljudets
färg 22.00 Andra Avenyn 22.45 På liv och
död 23.15 Var fan är min revy!
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VIÐ TÆKIÐ

> Brittany Murphy

Jákvæður kynjamismunur í lagavali
Æði mörg af upphaflegum ætlunarverkum íslenska
Ædolsins hafa mistekist hrapallega. Í því sambandi
öskrar einna helst á mann sú staðreynd að engum
hinna þriggja vinningshafa, Kalla Bjarna, Hildi Völu
og Snorra (Hvíta kónginum), hefur tekist að mynda
svo lítið sem dæld í vinsældalista af nokkru tagi,
hvað þá markað spor að ráði í íslenska dægurtónlistarsögu. Hins vegar hefur þættinum tekist
prýðilega upp í að geta af sér nýtt flokkunarafbrigði
af tónsmíðum, svokölluð Ædol-lög, sem eiga það
sameiginlegt að bjóða upp á ýmis konar slaufur og
raddbandafimleika, epísk viðlög og tækifæri til að
„ná salnum með sér“. Allt er þetta auðvitað harla
gott og blessað.
Það sem helst vakti athygli mína við Ædolþátt
gærkvöldsins var lagaval keppendanna. Það var í raun sláandi hversu
lögin sem kvenkynsfulltrúarnir í hópnum völdu sér voru miklu
betri/skárri en lög karlmannanna (að undanskilinni henni Sylvíu,

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2 SPORT 3

um Íslandsmótin í torfæru, ralli, kvartmílu,
sandspyrnu og götuspyrnu.

STÖÐ 2

Sjáðu

▼

18.00

17.25 Dansað á fákspori (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Skólahreysti
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Spaugstofan
20.05 Gettu betur (Menntaskólinn við

Hamrahlíð - Verzlunarskóli Íslands).

19.25

Fyndnar fjölskyldu-

SKJÁREINN

myndir

21.15 Undraland (Neverwas) Bandarísk
bíómynd frá 2005. Geðlæknir fórnar akademískum frama sínum og fer að vinna
á stofnun þar sem faðir hans bjó áður en
hann skrifaði fræga barnabók. Á stofnuninni
kynnist hann geðklofasjúklingi sem hjálpar
honum að átta sig á leyndardómum bókarinnar og hlutverki sínu í sögunni. Aðalhlutverk: Aaron Eckhart, Ian McKellen, Brittany
Murphy, Nick Nolte og William Hurt.
22.55 Bandarísk hljómkviða (An American Rhapsody) (e)
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

19.35

20.05

Spaugstofan SJÓNVARPIÐ

Idol stjörnuleit

STÖÐ 2 EXTRA

06.10 Failure to Launch
08.00 Cow Belles
10.00 Music and Lyrics
12.00 A Good Year
14.00 Failure to Launch
16.00 Cow Belles
18.00 Music and Lyrics
20.00 A Good Year
22.00 Freedomland
00.00 Die Hard II
02.00 Blow Out
04.00 Freedomland
06.00 The New World

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Dynkur smáeðla, Flintstone krakkarnir, 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.

10.15 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 (6:14)
15.20 Idol stjörnuleit
15.45 Gossip Girl (7:25)
16.30 Sjálfstætt fólk (26:40)
17.10 ET Weekend Fremsti og frægasti
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Íþróttir
18.52 Lottó
19.00 Ísland í dag - helgarúrval
19.30 Veður
19.35 Annie Fjölskyldumynd byggð á
söngleiknum vinsæla um hina munaðarlausu og uppátækjasömu Annie - sem loksins finnur heimili og fjölskyldu þegar uppskrúfaður og önugur auðkýfingur býður henni
að búa hjá sér.

09.00 PGA Tour 2009 - Hápunktar
09.55 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

10.20 Boston - San Antonio Útsending
frá leik í NBA körfuboltanum.

12.20 Snæfell - Stjarnan Útsending frá
leik í Iceland Express deildinni í körfubolta.

13.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu Hver umferð skoðuð í bak og fyrir.

14.20 CA Championship 2009 Útsend-

og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

17.20 Augusta Masters Official Film

19.25 Fyndnar fjölskyldumyndir (5:12) Skemmtilegur þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem sýnd eru bráðfyndin
myndbönd, bæði innlend og erlend, sem
kitla hláturtaugarnar og koma öllum í gott
skap. Kynnir er Jón Jósep Snæbjörnsson,
betur þekktur sem Jónsi í hljómsveitinni Í
svörtum fötum.

Þáttur um Masters-mótið sem er hið fyrsta af
fjórum árlegum risamótum í golfinu. Mótið
fer ávallt fram á Augusta National vellinum
í Georgíu.

18.20 Fréttaþáttur spænska boltan
Hver umferð fyrir sig skoðuð í bak og fyrir.

18.50 Atl. Bilbao - Barcelona Útsending frá leik í spænska boltanum.
20.30 Box Útsending frá bardaga Vitali
Klitschko og Juan Carlos Gomez.

23.00 UFC Unleashed Bestu bardagarnir
í sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

23.40 Box Útsending frá bardaga Wladimir
Klitschko og Hasim Rahman.

09.00 West Ham - WBA Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
10.40 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.
11.10 PL Classic Matches Everton Leeds, 1999. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

grínmynd með Richard Gere í aðalhlutverki.

12.40 Portsmouth - Everton Bein út-

23.35 Betrayed Hörkuspennandi mynd

sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

þar sem Debra Winger leikur FBI lögreglukonu sem undir fölsku flaggi ræður sig í
vinnu á búgarði í Suðurríkjunum hjá fráskildum bónda og tveggja barna föður sem grunaður eru um að vera viðriðin morð sem
framið var að samtökum kynþáttahatara.
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19.55 Spjallið með Sölva (5:12) Nýr og
ferskur umræðuþáttur. (e)
20.55 Nýtt útlit (1:10) Hárgreiðslu- og
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til
fata. (e)
21.45 Káta maskínan (7:12) Menningarþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmssonar. (e)
22.15 Heroes (14:26) (e)
23.05 Californication (6:12) (e)
23.40 Rush Hour 2 (e)
01.15 Battlestar Galactica (5:20) (e)
02.05 Painkiller Jane (6:2) (e)
02.55 Jay Leno (e)
04.35 Vörutorg
05.35 Óstöðvandi tónlist

11.40 PL Classic Matches Arsenal Newcastle, 2000.
12.10 Premier League Preview Hitað
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum.

01.40 King Kong
04.40 ET Weekend
05.25 How I Met Your Mother (2:20)
05.50 Fréttir

06.00 Óstöðvandi tónlist
12.50 Vörutorg
13.50 Rachael Ray (e)
14.35 Rachael Ray (e)
15.20 Rachael Ray (e)
16.05 Rules of Engagement (12:15) (e)
16.35 Top Chef (2:13) (e)
17.25 Survivor (4:16) (e)
18.15 The Office (10:19) (e)
18.45 Game Tíví (7:15) Sverrir Bergmann

ing frá lokadegi CA Championship mótsins í golfi.

21.40 The Hoax Sannsöguleg gráglettin

AWdWh
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SKJÁREINN

▼

Fulham - Man. Utd

10.30 Leiðarljós (e)
11.55 Kastljós (e)
13.00 Kiljan (e)
13.50 Enron og allir snillingarnir (e)
15.35 Villta Kína (2:6) (e)
16.25 Klútatilraunin (3:3) (e)
16.55 Mótorsport 2008 Fjallað verður

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.

sem á einhvern óskiljanlegan hátt taldi það góða
hugmynd að bjóða sjónvarpsáhorfendum upp á
Sweet Child O‘Mine með Guns‘n‘Roses, eitt þrautleiðinlegasta popplag mannkynssögunnar). Meðan
strákarnir vældu sig í gegnum sjálfdauða sjúskslagara
(Angels með Robbie Williams), daunillt typpafýlurokk (Higher með Creed), ógeðsvæmið kántrísull
(If Tomorrow Never Comes með Garth Brooks) og
fleira miður geðslegt sýndu stelpurnar af sér talsvert
meiri smekk með mergjuðum lögum á borð við River
Deep - Mountain High með Ike & Tinu Turner, Who‘s
Lovin‘ You með Jackson 5 og hinu eitursvala Love is a
Battlefield með Pat Benatar. Ef Ædolið væri keppni í
lagavali hefðu stelpurnar unnið gærkvöldið á ypponi.
Líklega þýðir þessi skoðun mín annað af tvennu;
Að stelpur hafi hreinlega betri tónlistarsmekk en strákar, eða þá að
ég sé ginnkeyptari fyrir kvenlegri músík en gengur og gerist með
karlmenn. Ég er sáttur við báðar þessar útskýringar.

▼

„Það má vel vera að forvitnin hafi
drepið köttinn en ég vil heldur
spyrja spurninga og reyna eitthvað
nýtt heldur en að standa í stað og
vera glórulaus.“ Brittany Murphy leikur
í myndinni Undraland (Neverwas) sem
sýnd er í Sjónvarpinu í kvöld.

14.50

KJARTAN GUÐMUNDSSON ER SÁTTUR VIÐ SUMT OG ÓSÁTTUR VIÐ ANNAÐ Í ÆDOLINU

14.50 Tottenham - Chelsea Bein útsending í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3. Fulham - Man. Utd Sport 4. WBA - Bolton Sport
5. Blackburn - West Ham Sport 6. Man. City
- Sunderland
17.15 Newcastle - Arsenal Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum.

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Mér finnstr
20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
21.00 Grasrótin
21.30 Hugspretta
22.00 Lífsblómið
23.00 Grasrótin
23.30 Hugspretta

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
The Hoax
Stöð 2 kl. 21.40

Í KVÖLD
STÖÐ 2 SPORT KL. 14.50
Tottenham - Chelsea, beint
Það má búast við
spennandi leik þegar
Tottenham og Chelsea
mætast í dag. Chelsea
hefur enn ekki tapað
leik undir stjórn Guus
Hiddink og er liðið
til alls líklegt bæði í
deildinni og í Meistaradeildinni. Aftur á
móti hefur Tottenham
ekki tapað á heimavelli
í síðustu sex leikjum.
Liðið vann frábæran
sigur á Aston Villa um
síðustu helgi og þurfa lærisveinar Harry Redknapp á öllum stigunum að
halda í harðri baráttu til að halda sæti sínu í deildinni.

Hér er á ferðinni sannsöguleg
gamanmynd með Richard Gere í
aðalhlutverki. Myndin segir frá þeim
lygilegu atburðum sem áttu sér
stað í Bandaríkjunum snemma á 8.
áratugnum þegar Clifford Irving seldi
útgáfuréttinn af skáldaðri og falskri
ævisögu um auðkýfinginn Howard
Hughes til eins af stóru útgáfufyrirtækjunum.

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
22.18 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

17.30 Nágrannar Lífið í Ramsey-götu
gengur sjaldnast sinn vanagang enda eru
íbúar þar einkar skrautlegir og skemmtilegir.
17.50 Nágrannar
18.10 Nágrannar
18.30 Nágrannar
18.50 Nágrannar
19.10 E.R. (3:22) 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.

▼

20.05 Idol stjörnuleit (6:14) Úrslit eru
nú hafin í Vetrargarðinum í Smáralindinni. Tólf
efnilegir söngvarar keppa til úrslita í beinni
útsendingu og það er á valdi áhorfenda að
skera úr um hverjir halda áfram með símakosningu.

21.35 American Idol (19:40) Úrslitaslagurinn er hafinn í American Idol og aðeins þeir 13 bestu eftir. Keppendur þurfa því
að leggja enn harðar að sér til þess að vinna
hylli og atkvæði almennings.

23.00 American Idol (20:40) Nú kemur
í ljós hvaða 11 keppendur halda áfram í American Idol og eiga áfram von um að verða
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.

23.45 Skins (4:9) Átakanleg bresk þáttaröð um unglinga sem reyna að takast á við
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu
og fleiri vandamála sem steðja að unglingum
í dag.

00.30 E.R. (3:22)
01.15 X-Files (3:24)
02.00 Osbournes (5:10)
02.25 American Idol (19:40)
03.50 American Idol (20:40)
04.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Fermingargjaﬁr við allra hæﬁ
hlutir sem endast um aldur og ævi.
10.10 Blackadder II 10.40 The Inspector Lynley
Mysteries 11.30 The Inspector Lynley Mysteries
12.15 EastEnders 12.45 EastEnders 14.20 The
Weakest Link 15.05 The Inspector Lynley Mysteries
15.55 The Inspector Lynley Mysteries 16.40 The
Black Adder 17.15 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 Hustle 22.15 The Chase 23.05 Extras
23.35 Jonathan Creek 00.25

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 14.30 Min italienske drøm 15.25
Landsbyhospitalet 16.10 Før søndagen 16.20 Held
og Lotto 16.30 Afrikas Øje 17.00 Radiserne
17.30 TV Avisen med Sport 17.55 SportNyt med
Super Cross 18.30 Mille 19.00 Krøniken 20.00
Kriminalkommissær Barnaby 21.35 Murphy, dit
hjerte er i fare 23.20 Conviction 00.00 Boogie
Listen

10.00 Birkebeinerrennet 10.10 V-cup hopp 11.15
V-cup skiskyting 12.05 V-cup langrenn 13.10
V-cup skiskyting 13.50 Sport i dag 14.00 V-cup
langrenn 14.45 4-4-2.Tippekampen. VålerengaAalesund 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 Fakta på lørdag.
Hvordan ble jeg meg 21.55 Birkebeinerrennet
22.15 Kveldsnytt 22.30 Winslows ære 00.10
Kampen om Sørpolen

SVT 1
10.30 Andra Avenyn 11.15 Vinterstudion 11.25
Skidskytte 12.15 Skidor 13.15 Skidskytte 13.50
Skidor 14.45 Bandy 16.50 Helgmålsringning
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 17.15 Disneydags
18.00 Bobster 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt
19.00 Babben &amp; co 20.00 Var fan är min revy!
20.30 Brottet och straffet 21.40 Intermission 23.25
Solen i ögonen - en film om Lars Winnerbäck
00.25 Sändningar från SVT24
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PERSÓNAN
Helgi Páll Þórisson
Aldur: 31 árs.
Starf: Forritari
hjá Nethönnun.

Fjölskylda:

Trúlofaður Árdísi
Jónu Pálsdóttur.
Á með henni
eitt barn, Hörpu
Hrönn Geirdal
Helgadóttur.
Foreldrar: Þórir
Steingrímsson,
lögreglumaður
og leikstjóri, og
Saga Jónsdóttir leikkona.
Búseta: Langholtsvegur.
Stjörnumerki: Fiskur.
Helgi Páll er leikmaður Skautafélags
Reykjavíkur sem fækkaði fötum í fjáröflunarskyni fyrir nýtt dagatal.
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LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. frú, 8. skaði, 9. pfn.,
11. átt, 12. framvegis, 14. blóm, 16.
í röð, 17. sigað, 18. prjónavarningur,
20. rykkorn, 21. einsöngur.
LÓÐRÉTT
1. þurrka út, 3. ólæti, 4. lítilsvirða, 5.
herma, 7. rauðber, 10. kvk nafn, 13.
fóstra, 15. að utan, 16. spíra, 19. ætíð.
LAUSN

LÓÐRÉTT: 1. afmá, 3. at, 4. vanmeta,
5. apa, 7. rifsber, 10. gró, 13. ala, 15.
ytra, 16. ála, 19. sí.
LÁRÉTT: 2. java, 6. fr, 8. tap, 9. mig,
11. na, 12. áfram, 14. sóley, 16. áb,
17. att, 18. les, 20. ar, 21. aría.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Hrútseistu.
2 Um eitt prósent.
3 Miranda Richardson.

Dr. Boris með detoxmeðferðir í Hvalfirði
„Við teljum að afeitrun í fögru umhverfi
eins og Hvalfirðinum beri mikinn árangur, skapi vellíðan og komi í veg fyrir sjúkdóma,“ segir Edda Sverrisdóttir, ein af
aðstandendum heildrænnar detoxmeðferðar sem fyrirtækið Krossgötur stendur fyrir.
Detoxmeðferðir til Póllands á vegum Jónínu
Ben hafa notið mikilla vinsælda undanfarin
ár, en meðferðin hjá Krossgötum fer fram
á Hótel Glym í Hvalfirði og var kynnt þar
fyrir fullu húsi á fimmtudaginn.
„Það er mikið af fólki sem stendur á
krossgötum núna, sérstaklega eftir það áfall
sem þjóðin varð fyrir á haustmánuðum.
Margir hafa misst tökin á heilsunni og þetta
er ein leiðin til að hjálpa fólki að taka málin
í sínar hendur og komast á rétta braut. Ég
held að allir sem eru komnir yfir 25 eða 30
ára aldur hafi gott af þessu, líka að afeitrast af öllum þeim raftækjum sem eru alltaf

DETOX Í HVALFIRÐI Dr. Boris (aftast í rauðri peysu)

verður á námskeiðunum í Hótel Glym sem hefjast 3.
maí næstkomandi.

í kringum okkur,“ útskýrir Edda.
Í detoxmeðferðinni er stuðst við mataræði dr. Dabrowska sem hún hefur þróað

síðastliðna áratugi við góðan orðstír auk
þess sem dr. Boris starfar á námskeiðinu,
en hann starfar meðal annars á meðferðarsetrinu Uzboja í Póllandi. „Dr. Boris er ótrúlega magnaður maður sem hefur gríðarlega
reynslu. Margir Íslendingar hafa heyrt um
hann eða verið hjá honum, en hann hefur
þróað aðferð til að afeitra fólk undanfarin
níu ár og er sérfræðingur í ristil- og lifrarhreinsun og höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð,“ bætir hún við. Aðspurð segir
hún detoxmeðferðirnar í Hvalfirðinum vera
mun ódýrari en þær sem fara fram í Póllandi. „Hótel Glymur er bara 45 mínútur frá
Reykjavík svo það þarf ekki að taka tvö flug
og það er enginn tímamismunur. Það hlýtur
að teljast til bóta og vera freistandi,“ segir
Edda, en frekari upplýsingar um námskeiðin má finna á hotelglymur.is undir Krossgötur.
- ag

BALDUR GUÐMUNDSSON: PABBI SKILDI EFTIR FÁA LAUSA ENDA

Hinsta kveðja Rúnars Júl
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„Texti lagsins er eiginlega ótrúlegur miðað við aðstæður,“ segir
Baldur Guðmundsson, sonur Rúnars heitins Júlíussonar. Hann er
ásamt bróður sínum, Júlíusi Frey,
að leggja lokahönd á síðasta lagið
sem gefið verður út með föður
þeirra. Lagið hefur ekki heyrst
áður en það heitir Ég þrái að lifa
og er eftir Elmar Sindra Eiríksson.
Lagið verður frumflutt í útvarpsþættinum Reykjavík síðdegis á
mánudaginn en það er hljómsveitin Best fyrir sem leikur undir. Að
sögn Baldurs er innihald textans
hinsta kveðja sögumanns sem
setur lagið í nýtt samhengi.
Sagan á bakvið upptökuna á
laginu er ótrúleg að sögn Baldurs. Hún átti sér stað fyrir norðan
í fyrra, nánar tiltekið á Fiskideginum mikla á Dalvík. „Við vorum
þarna saman fjölskyldan og það
kemur að máli við Rúnar tónlistarmaður að nafni Elmar,“ útskýrir Baldur en Elmar þessi var að
setja saman plötu með efni eftir
sjálfan sig og bað Rúnar um að
syngja fyrir sig lag. Að venju tók
Rúnar vel í þá bón og söng lagið
inn á sunnudeginum. „Hann setti
það ekki fyrir sig þótt hann hefði
verið að spila og syngja í tjöldum
á bæði föstudags- og laugardagskvöldinu. Elmar kom bara og sótti
hann í hádeginu á sunnudeginum
og fór með hann í upptökuverið.
Við spáðum síðan ekkert meir í
þetta,“ útskýrir Baldur.
Skömmu eftir fráfall Rúnars
hafði Elmar samband við fjölskylduna og sendi þeim upptökuna með laginu, bað þau þó að
vera ekki mikið að spá í textann.
Baldur segir að þau hafi ekki verið
í ástandi til að hlusta og því hafi
upptakan legið óhreyfð í dágóðan tíma. „Hann hafði síðan samband við okkur aftur fyrir um
hálfum mánuði og bað okkur um

HINSTA KVEÐJA HERRA ROKKS Bræðurnir Baldur og Júlíus leggja nú lokahönd á
síðasta lagið sem gefið verður út með föður þeirra, Rúnari Júlíussyni.

að hlusta á lagið en hafa smá fyrirvara á textanum,“ segir Baldur.
Textinn er hins vegar ótrúlegur í
ljósi aðstæðna því sögumaðurinn
er að deyja, lagið er hans hinsta
kveðja. Baldur bætir því við að
systir Elmars sé listakona, hún
hafi málað mynd af Rúnari og þau
hafi mælt sér mót helgina sem
Rúnar féll frá. „Myndatextinn á
myndinni er ótrúlega lýsandi fyrir
þessa röð tilviljana; það þarf fólk
eins og þig fyrir fólk eins og mig,“
segir Baldur. Hann bætir því við
að þegar fjölskyldan hafi tekið
saman síðasta ár Rúnars á lífi hafi
þeim orðið það ljóst að hann skildi
eftir sig fáa lausa enda. „Hann
var listamaður Reykjanesbæjar,
fékk heiðursverðlaun á tónlistarverðlaununum og náði að gifta sig
auk þess að slá síðasta tón Hljóma
í Cavern Club,“ segir Baldur. Lagið
kemur út á plötu Elmars, Á augna-

bliki lokar þú augunum, en mun að
öllum líkindum einnig rata á endurútgáfu fyrstu stóru plötu Rúnars, Hvað dreymdi sveininn? Baldur segir þó ekkert ákveðið hvort
lagið muni hljóma í Laugardalshöllinni á minningartónleikunum
2. maí. „Tónleikadagskráin er vel á
veg komin og við vitum ekki hvort
við komum því að.“
Og það er mikill áhugi á tónleikunum því uppselt er á A+ og Csvæði og örfáir miðar til á A- og Bsvæði. Menn verða að hafa hraðar
hendur ef þeir vilja verða vitni að
þessum einstaka tónleikaviðburði
því hann verður hvorki tekinn upp
og gefinn út á DVD-diski né sýndur í sjónvarpi. Þá hefur verið gengið frá því að Shady Owens, fyrrum
söngkona Trúbrots, fljúgi sérstaklega til Íslands og syngi á tónleikunum.
freyrgigja@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI
Fréttablaðið greindi frá því að
kvartettinn Jógvan, Jónsi, Páll
Óskar og Friðrik Ómar
muni líklega deila með
sér hlutverki í væntanlegu Grease-i. Ekki er
víst að það verkefni hafi
leitt til fundar þeirra
tveggja síðarnefndu
í Laugum í gær en
sveittir gestir þar
veittu því athygli
að þeir höfðu
margt og mikið
að ræða í ræktinni, svo mikið að
þeir gáfu tækjunum
lítinn gaum.
Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu hefur heillað land og þjóð
með glæstum árangri undanfarin
misseri. Þjóðin elskar stelpurnar
okkar - og þær hver aðra að því er
virðist. Þannig hafa Edda Garðarsdóttir og Ólína G. Viðarsdóttir
verið par í áraraðir og á dögunum
skaut amor örvum sínum
milli þeirra Katrínar
Ómarsdóttur og
markvarðarins Maríu
B. Ágústsdóttur. Allar
fjórar léku þær með
KR síðasta sumar en
Ólína og Edda
eru farnar til
Svíþjóðar þar
sem þær iðka
sína íþrótt.
Mikill áhugi er á starfi upplýsingafulltrúa flugfélagsins Iceland
Express sem sjónvarpskonan
Lára Ómarsdóttir
gegndi áður. Starfið var
auglýst í Fréttablaðinu
á þriðjudaginn og
viðbrögðin hafa ekki
látið á sér standa. Um
200 manns hafa
þegar sótt um og
enn er vika eftir
af umsóknarfrestinum.
- jbg, hdm

Náði mynd af hruni Landsbankans

Auglýsingasími

– Mest lesið

Í bókinni Myndir ársins, þar sem
getur að líta ljósmyndir frá árinu
2008, er að finna mynd sem ekki
hefur komið fyrir augu almennings áður. Hún er tekin að morgni
dags þann 8. október 2008 þegar
Ingvi Örn Kristinsson, forstöðumaður verðbréfasviðs Landsbankans, stendur uppi á bókaskáp og
tilkynnir starfsmönnum sínum að
skilanefnd hafi tekið yfir stjórn
bankans þá um nóttina. Myndin
er tekin á Nokia E65 síma Snorra
Ómarssonar sem þá var starfsmaður sviðsins en var sagt upp
störfum. Snorri er nú í mastersnámi í viðskiptafræði en hann er
auk þess menntaður atvinnuflugmaður og bjóst fastlega við því að
fara að fljúga einhvern tímann á
næstunni.
Snorri segir þetta hafa verið
sögulega stund. „Það voru í kringum 100-120 manns sem störfuðu
á verðbréfasviðinu og þeir voru
eiginlega allir samankomnir um
þarna morguninn,“ segir Snorri
sem þykir orðið „örlagarík“ lýsa
myndinni hvað best. „Þetta var

TÓK MYNDINA Á NOKIA Snorri tók
myndina á Nokia E65-síma sinn. Hann
segist vera ótrúlega stoltur yfir því að fá
hana birta í bókinni Myndir ársins.

ÖRLAGARÍK Ingvi Örn Kristinsson stendur uppi á bókaskáp og tilkynnir starfsmönnum verðbréfasviðs Landsbankans að skilanefnd hafi tekið yfir stjórn bankans þá um
nóttina.
MYND/SNORRI

auðvitað mjög sögulegur viðburður og svona hálfgerð Hyde Parkstemning yfir þessu, maður sem
stendur upp og segir starfsmönnum frá örlögum þeirra.“
Snorri segir að útgefandi bók-

arinnar, Kristján B. Jónasson,
hafi sett sig í samband við hann.
„Þetta var svona í gegnum gömlu
góðu íslensku aðferðina, maður
þekkir mann sem þekkir mann.“
Hann viðurkennir jafnframt að

þetta sé mjög skemmtilegt fyrir
sig. „Ég þekki blaðamann sem er
í félaginu og hefur aldrei fengið
mynd birta eftir sig þannig að ég
er bara mjög stoltur.“
- fgg
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BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Tvær leiðir

N

ú er svo komið að stór hluti
íslenskra heimila getur ekki
borgað af lánunum sínum og skuldar meira en sem nemur eignum.
Það felur í sér að heimilin verða
annað hvort gjaldþrota eða fólk
er dæmt í skuldafangelsi á eigin
heimili. Þá er huggun harmi gegn
að eiga þó flatskjá.

34.900,-

ÚT

úr þessum ógöngum virðast
vera tvær leiðir. Önnur leiðin snýst
um greiðsluaðlögun, þar sem fólki
er gefinn kostur á að lengja í lánunum, eða að borga bara vexti eða
eitthvað slíkt. Allt eftir hentugleik.
Svona aðlögun hefur vissulega
ýmsa kosti. Hún lækkar greiðslubyrðina og getur hjálpað fólki að
lifa sómasamlega frá degi til dags,
en þegar öllu er á botninn hvolft
verður þó tilveran líklega jafnnöturleg og áður. Höfuðstóllinn
minnkar varla neitt.

SVONA

greiðsluaðlögun gerir
skuldafangelsið kannski aðeins
meira kósí. Og þó. Það er spurning. Margir dæsa vafalítið við tilhugsunina um að velta á undan sér
höfuðstól alla ævi, ofan í gröf, og
puða allt sitt líf upp í vextina. Þá
finnst örugglega mörgum betra að
skila lyklunum í bankann, fara á
leigumarkað eða einfaldlega flytja
af landi brott.

HIN

leiðin er þess eðlis að
Jóhanna Sigurðardóttir verður
alltaf mjög reið þegar hún heyrir
á hana minnst. Hún snýst um það
að beina sjónum að höfuðstólnum.
Er hugsanlega hægt að minnka
hann? Nú hefur hann vaxið óeðlilega mikið undanfarið, og það er
einmitt rót vandans. Um 20% verðbólguskot og hrun gjaldmiðilsins
var ekki það sem þorri heimila
gekk út frá í sínum plönum. Hvort
tveggja hefur hækkað höfuðstóla
lánanna upp fyrir mörk allrar
skynsemi.

89.900,-

EINN flokkur hefur skotið því inn
í umræðuna að skynsamlegt gæti
verið í þessari stöðu að afskrifa lán
allra heimila um 20%. Forsenda
fyrir svona aðgerð, og algjört
lykilatriði, er að erlendir kröfuhafar afskrifi lánin fyrst. Tvennt
er fengið með þessu, ef vel tekst
til: Stærstur hluti heimilanna losnar úr skuldafangelsi og sér áfram
ástæðu til að greiða, með lækkaðri
greiðslubyrði, af húsunum. Í öðru
lagi kemst fjármagn á hreyfingu í
þjóðfélaginu, neysla eykst og fjárfestingar, sem aftur vinnur gegn
atvinnuleysi og stuðlar þar með
að því að ennþá fleiri geti greitt af
lánunum sínum.

KANNSKI þarf að fara einhverja
leið sem er útfærsla af öllu þessu,
greiðsluaðlögun og afskriftum. En
eitt er víst: Hrun blasir við. Allar
góðar hugmyndir eru vel þegnar.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn
21. mars, 80. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

7.24
7.09

Hádegi

Sólarlag

13.34
13.19

19.47
19.32

Heimild: Almanak Háskólans

595,-

