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FRAMHALD Á BLS. 6

Pönnukökur á páskunum
Ragnhildur Lára Finnsdóttir 
lumar á uppskrift að ljúf-
fengum blinis-pönnu-kökum sem henta í öll mál og við ýmis tæki-færi og hátíðleg tilefni eins og um páska.

Páskegg með konfekti Matgæðingurinn Elísa-bet Guðrún Jónsdóttir brá sér á námskeið í páskaeggjagerð og útbjó egg stútfullt af góðgæti.
BLS. 4

Litríkt yfir páskana 
Listin við að útbúa litrík egg, saga páska-

hérans og annar skemmtilegur fróðleikur 

sem tengist páskunum.
BLS. 2
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B linis-pönnukökur eru þeim eigin-

leikum gæddar að þær henta 

jafnt sem forréttur, aðalréttur 
og eftirréttur allt eftir því 

hvað sett er ofan á þær,“ 
segir Ragnhildur Lára 
Finnsdóttir, meistaranemi 

í blaða- og fréttamennsku, 
sem lætur lesendum Frétta-

blaðsins í té hugmynd að 
skemmtilegum eftirrétti sem 
er hægt er að gæða sér á tím-

unum saman. „Ég fékk uppskriftina hjá 

fyrrverandi meðleigjanda mínum sem 

er hálfur Færeyingur og hálfur Tékki. 

Hún bar pönnsurnar fram með sultu, 

rjóma, búðingi og niðurskornum ávöxt-

um. Ég týndi  uppskriftinni hennar, sem 

var með bókhveiti, en fann aðra sem 

er líkari hefðbundinni pönnukökuupp-

skrift.“
Ragnhildur segir suma hafa kökurnar 

á stærð við spælegg og að þá minni þær 

mest á lummur. Henni finnst skemmti-

legra að hafa þær minni og miðar frekar 

við tíkall. „Úr verða litlir munnbitar sem 

fólk getur dundað sér við að raða ofan á 

og tína upp í sig langt fram eftir kvöldi.“ 

Ragnhildur hefur líka borið kökurnar 

fram sem forrétt en þá með reyktum sil-

ungi, sýrðum rjóma og dilli.
Ragnhildur hefur gaman af að bjóða 

gestum í mat og hefur sankað að sér 

ótalmörgum uppskriftabókum. Þá safn-

ar hún uppskriftum frá ættingjum og 

vinum í stílabók og er sú bók í mestri 

notkun. „Yfirleitt hef ég smakkað þessa 

rétti og veit að þeir virka.“ 
- ve

heimili&hönnun
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KÓSÍ Í 

KYRRÐINNI
Steinunn Aldís Helgadóttur nýtur 

lífsins í náttúrufegurð Álftaness.
BLS. 6-7

Á FERÐ UM LANDIÐ 

 Fyrirtækið Síbyr hefur sett 

á markað nýstárlegt 

fatahengi þar sem 

fyrirmyndin er 

landið sjálft. BLS. 2

EINU SINNI ER  Handverk 

og hönnun opnar sýningu í 

Safnahúsinu á Svalbarðs-

strönd í dag. Þar verða til 

sýnis verk eftir 24 lista-

menn. 
BLS. 4

ÍSLENSKA PARIÐ

Whirlpool AWZ7465

6kg tvíátta barkalaus ÞURRKARI með 

6th Sense rakaskynjara, 2 hitastigum 

og köldum blástri. Íslenskur leiðarvísir.

ÉL MEÐ ÍSLENSKU 

BANKAHRUNIÐ „Útskrift af samtali 
fjármálaráðherrans við íslenska 
fjármálaráðherrann staðfestir 
ekki að íslenska ríkisstjórnin hafi 
haldið því fram að hún myndi ekki 
virða skuldbindingar sínar,“ segir 
í skýrslu nefndar breska þingsins 
sem rannsakar meðal annars fall 
íslensku bankanna og áhrif þess á 
breskt efnahagslíf. 

Skýrslan var gerð opinber 
klukkan ellefu í gærkvöldi. Hún er 
sú fyrsta af nokkrum sem munu 
fjalla um fall íslensku bankanna 
í Bretlandi.

Hér er vitnað til samtals sem 
Árna Mathiesen, fyrrverandi 
fjármálaráðherra, átti við starfs-
bróður sinn Alistair Darling 
snemma dags 7. október síðast-
liðinn; daginn eftir að neyðarlög 
voru sett og bankarnir hrundu. 

Nefndin kemst að þeirri niður-
stöðu að beiting hryðjuverka-
laganna sé mjög gagnrýniverð 
aðgerð. Einnig að í raun sé engin 
löggjöf til sem geti tekið á viðlíka 
vanda og kom upp í október. 

„Við hvetjum fjármálaráðu neytið 
til að íhuga hversu viðeigandi beit-
ing laganna væri við áþekkar 
aðstæður í framtíðinni,“ segir í 
skýrslunni. Kemur fram að önnur 
löggjöf, sem ekki er eins harkaleg, 
væri vænlegri. Eindregið er hvatt 
til að slík löggjöf verði sett hið 
fyrsta. Þá segir nefndin augljóst 
að beiting hryðjuverkalaganna 
hafi haft mikil áhrif á tilraunir 
íslenskra stjórnvalda til að verja 
íslenska bankakerfið falli.

Um atburðarásina í október 
segir að aðgerðir Alistair Darling 
til að vernda hagsmuni breskra 
innistæðueigenda hafi haft mikil 
áhrif á getu Kaupþings til að halda 
velli. Hins vegar finnur nefndin 
þess engin merki að líkur séu til að 
Kaupþing hefði getað haldið áfram 
starfsemi; sem hefur verið grund-
vallarágreiningur á milli breskra 
og íslenskra stjórnvalda frá upp-
hafi. Ummæli Darlings gerðu 
bresk stjórnvöld að virkum þátt-
takanda á markaði, sem er óheppi-
legt að mati nefndarmanna.

Ekkert er minnst á þung orð 
Gordons Brown, forsætisráðherra 
Breta, í garð Íslands í stærstu 
fjölmiðlum landsins á þessum 
tíma sem ollu deilu ríkjanna 
frekar en nokkuð annað, sem er 
nokkuð athyglisvert í ljósi gagn-
rýni á Darling og bresk stjórnvöld 
almennt.

Nefndarmenn lýsa furðu sinni á 
því að látlaus umfjöllun fjölmiðla 
um íslenska banka fyrir banka-
hrunið hafi ekki orðið til þess að 
ráðgjafar fjármálafyrirtækja 
gerðu skjólstæðingum sínum 
grein fyrir aukinni áhættu í við-
skiptum við þá.   - shá

Darling rangtúlkaði orð 
Árna segir bresk þingnefnd
Beiting hryðjuverkalaga gegn íslenskum fyrirtækjum er mjög gagnrýniverð aðgerð, segir rannsóknarnefnd 
breska þingsins. Alistair Darling er sagður hafa rangtúlkað orð Árna Mathiesen í frægu símtali 7. október. 

ÞAÐ EINA GLEÐILEGA HINGAÐ TIL
„Ef þetta er svona þá er þetta það eina gleðilega í 
þessu öllu saman hingað til,“ sagði Árni Mathiesen 
þegar Fréttablaðið leitaði viðbragða hans í gærkvöldi. 
„Þetta hjálpar okkur hins vegar lítið núna þegar þetta 
er búið.“

Árni telur að þessi niðurstaða bendi til að bresk 
stjórnvöld hafi verið meiri gerendur í bankafallinu en 
almennt hafi verið talið. 

ÖRLAGATÍMAR Örlagaríkt samtal Alistair Darling, fjármálaráðherra Bretlands, við Árna Mathiesen að morgni 7. október var talið hafa valdið því að Bretar gripu til hryðjuverka-
laga til að tryggja hagsmuni breskra þegna sem áttu fé á Icesave-reikningum Landsbankans. Árni sagði það hugsanlegt að ekki væri nægilegt fé til í tryggingasjóði innlána til 
að tryggja innistæðurnar. Það túlkaði Darling sem svo að íslensk stjórnvöld ætluðu ekkert að borga.  NORDICPHOTOS/AFP
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Jón Þór, spila ekki allir með 
hinu liðinu?

„Nei, nei. Það spila allir með öllum.“

Fótboltaliðin sem keppa á alþjóðlegu 
páskamóti Strákafélagsins Styrmis eru 
skipuð innlendum og erlendum homm-
um og lesbíum. Jón Þór Þorleifsson er 
skipuleggjandi mótsins.

DÝRAHALD Í Garðheimum geta dýra-
vinir orðið sér úti um gæludýr um 
helgina en Dýrahjálp Íslands stend-
ur þar fyrir Ættleiðingardögum.

„Við verðum í Garðheimum í 
dag og á morgun frá klukkan 12 
til 18 og hingað getur fólk komið 
sem er að leita sér að dýri sem það 
vill veita heimili,“ segir Ásbjörg 
Una Björnsdóttir hjá Dýrahjálp en 
samtökin veittu um 300 dýrum nýtt 
heimili á síðasta ári. 

Ásbjörg vill hvetja fólk til að líta 
við í Garðheimum og sjá hvort það 
fellur ekki fyrir einhverri sætri 
kisu til að taka með sér heim en 
leitað er að framtíðarheimili fyrir 
dýrin.  - rat / sjá Allt helgin

Ættleiðingardagar dýranna:

Gæludýrin fá 
nýtt heimili

EFNAHAGSMÁL Raunveruleg 
hætta er á að á Íslandi myndist 
ný stétt fjármagnseigenda sem 
muni stjórna landinu til lengd-
ar, að mati dr. 
Michaels Hud-
son, sérfræð-
ings í alþjóða-
fjármálum. 

Hudson ritar 
grein í Frétta-
blaðið í dag 
þar sem segir 
að Ísland hafi 
orðið fyrir 
efnahagslegri 
árás útlendinga sem studdir 
voru af íslenskum bankamönn-
um. Eftir hrunið sé reynt að láta 
kné fylgja kviði með því að telja 
íslenskum almenningi trú um að 
honum standi ekki annað til boða 
en að borga skuldir, sem örfáir 
einstaklingar steyptu landinu í. 
„Þjóðin þarf einfaldlega að gera 
sér grein fyrir því að þær skuldir 
sem krafist er að hún greiði, eru 
meiri en hún getur ráðið við,“ 
skrifar Hudson. - bs / sjá síðu 22

Dr. Michael Hudson:

Skuldaafskriftir 
eini kosturinn

DR. MICHAELS 
HUDSON

STRASSBORG, AP Undir dynjandi fagnaðarlátum hét 
Barack Obama Bandaríkjaforseti því í gær að 
koma tengslum lands síns við Evrópu í samt lag. 
Sagði hann heimsbyggðina hafa sameinast um 
stund eftir hryðjuverkaárásirnar árið 2001 en 
síðan hefðum „við lent á röngu spori vegna Íraks“. 

„Við verðum að vera hreinskilin við okkur sjálf,“ 
sagði Obama. „Á undanförnum árum höfum við 
leyft bandalagi okkar að reka á reiðanum.“ 

Obama sagði að þrátt fyrir þá biturð sem deil-
urnar um Íraksstríðið hefðu skapað yrðu Banda-
ríkin og bandamenn þeirra að standa saman því 
„al-Kaída er enn ógn“. 

Á borgarafundi með Þjóðverjum og Frökkum í 
íþróttahúsi í Strassborg hvatti Obama enn fremur 
Evrópumenn til að styðja viðleitni ríkisstjórnar 
sinnar til að uppræta hryðjuverkaöfl í Afganistan 
og Pakistan, og Evrópa ætti ekki að vænta þess að 
Bandaríkin bæru allan kostnaðinn af því að fjölga í 
herliðinu í Afganistan. 

„Þetta er sameiginlegt vandamál,“ sagði hann 
við upphaf sextíu ára afmælisleiðtogafundar 
bandalagsins, og bætti við: „og það krefst sameigin-
legs átaks.“ 

Anders Fogh Rasmussen, forsætisráðherra Dan-
merkur, staðfesti í gær að hann sæktist eftir því að 
verða næsti framkvæmdastjóri NATO.   - aa / sjá síðu 34

Obama Bandaríkjaforseta er í kastljósinu á sextíu ára afmælisleiðtogafundi NATO:

Samstaða bandamanna bætt

ALLRA AUGU Á OBAMA Fólk sem hleypt var nærri leiðtogunum 
reynir að heilsa Barack Obama Bandaríkjaforseta fyrir utan 
fundarstaðinn í Strassborg í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Þrír menn hafa 
játað að hafa kveikt í rútu í Vest-
mannaeyjum aðfaranótt mið-
vikudags. Tveir mannanna voru 
handteknir í fyrradag en sá þriðji 
í gær. Þeim var sleppt úr haldi 
eftir að þeir játuðu á sig brotið.

Að sögn lögreglunnar er menn-
irnir um tvítugt. Hún vill hins 
vegar engu svara um það hvort 
einn mannanna sé slökkviliðs-
maður eins og sagt hefur verið 
frá í fjölmiðlum.

Lögreglan rannsakar hvort 
þessir menn séu tengdir öðrum 
íkveikjum í Vestmannaeyjum 
undanfarin misseri. Tólf rúður 
brotnuðu í nærliggjandi húsi 
þegar rútan brann. - jse

Bruni í Vestmannaeyjum:

Þrír hafa játað

STRASSBORG, AP Lögregla beitti í 
gær táragasi til að dreifa grjót-
kösturum í liði mótmælenda, sem 
safnast hafa til Strassborgar við 
landamæri Frakklands og Þýska-
lands í tilefni af leiðtogafundi 
NATO sem þar fer nú fram. 

Mótmælendur kveiktu í bálköst-
um úr timbri og drasli á götu sem 
liggur að búðum mótmælenda. Um 
9.000 franskir og 15.000 þýskir lög-
reglumenn annast eftirlit á fund-
inum, sem hófst í Baden-Baden í 
Þýskalandi í gær og heldur áfram 
í Strassborg í Frakklandi í dag.  
„Sextíu ár eru of mikið!“ sungu 
mótmælendur. „Endalok NATO eru 
markmiðið.“ - aa

NATO-mótmæli í Strassborg: 

Táragasi beitt

ÁST OG FRIÐUR Mótmælendur í búðum 
sínum í Neuhof-hverfinu í Strassborg. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Nýja Kaupþing hefur 
kvartað til Fjármálaeftirlitsins 
vegna tölvupósts sem fyrrver-
andi viðskiptavinur SPRON fékk 
frá sparisjóðnum, þar sem hann 
var hvattur til að snúa sér til MP 
Banka með sín viðskipti.

Maðurinn sendi skilanefnd 
SPRON fyrirspurn um innláns-
reikning sinn, sem eftir fall bank-
ans var tekinn í vörslu Kaupþings. 
Samdægurs barst honum svar frá 
þjónustuveri SPRON. Í niðurlagi 
svarsins segir: „Við hvetjum alla 
þá sem vilja koma í viðskipti við 

SPRON að setja 
sig í samband 
við starfsfólk 
útibúa SPRON 
frá og með 
mánudeginum 
6. apríl. Einn-
ig er hægt að 
skrá sig á for-
síðu www.mp.is 
og starfsmenn 
SPRON munu 
hafa samband 

við þig á næstunni.“ 
Umræddan mánudag stóð til að 

MP Banki myndi opna nýjan við-
skiptabanka með þremur útibú-
um undir merkjum SPRON. Það 
hefur nú frestast vegna þess að 
Fjármálaeftirlitið á eftir að sam-
þykkja kaupin.

„Mér finnst mjög óeðlilegt að 
skilanefnd sem á að vera að vinna 
fyrir kröfuhafa sé að starfa sem 
markaðsdeild fyrir þá aðila sem 
hún hefur verið að selja útibúin,“ 
segir Finnur Sveinbjörnsson, 
bankastjóri Kaupþings. Það kæmi 
Kaupþingi afar illa ef allir þeir 
sem áttu fé á reikningum hjá 

SPRON hlypu til og færðu það yfir 
í nýja SPRON þegar bankinn tekur 
til starfa. Það sé því einkennilegt 
af skilanefnd gamla SPRON að 
hvetja til þess. Það sé ekki hlut-
verk hennar.

Kaupþing er eftir yfirtöku inn-
lánsreikninganna langstærsti 
kröfuhafinn í þrotabú SPRON.

Hlynur Jónsson, formaður skila-
nefndar SPRON, kannast ekki við 
póstinn og segir ljóst að hann sé 
ekki frá skilanefndinni kominn. 
Um leið og ábending hafi borist 

um að póstur af þessu tagi kunni 
að hafa farið frá bankanum hafi 
menn farið að grennslast fyrir 
um uppruna hans. Það hafi ekki 
enn borið árangur.

Hann segir niðurlag póstsins 
óheppilegt, ekki síst í ljósi þess 
að kaup MP Banka á útibúanetinu 
séu ekki enn frágengin. „Við lítum 
þetta mjög alvarlegum augum. 
Við munum að sjálfsögðu reyna 
að komast til botns í þessu máli og 
grípa til viðeigandi ráðstafana.“
 stigur@frettabladid.is

Sakar skilanefndina 
um að vinna fyrir MP
Finnur Sveinbjörnsson bankastjóri Kaupþings segir skilanefnd SPRON starfa 
eins og markaðsdeild fyrir MP Banka. Fyrrverandi viðskiptavinur fékk tölvupóst 
frá SPRON með hvatningu um að skrá sig í viðskipti á vefsíðu MP eftir helgi.

SPRON Skilanefnd SPRON gekk á dögunum að 800 milljóna króna tilboði MP Banka 
í útibúanet SPRON. MP hyggst opna þrjú útibú á ný undir merkjum SPRON. FME á 
þó eftir að samþykkja kaupin og því verður ekki af fyrirhugaðri opnun útibúanna á 
mánudag. Innlánsreikningar úr SPRON voru færðir til Kaupþings við hrun SPRON.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FINNUR 
SVEINBJÖRNSSON

SKÓLAMÁL Skólastjóri Hamraskóla í 
Grafarvogi fundaði í gær með for-
eldrum bekkjarsystkina drengs 
sem orðið hefur fyrir alvarlegu 
einelti í skólanum frá áramótum. 
Á fundinum var einnig yfirkenn-
ari skólans og fulltrúi mennta-
sviðs Reykjavíkurborgar. Foreldr-
um drengsins var hins vegar ekki 
boðið á fundinn.

Faðir drengsins, sem ekki vill 
láta nafns síns getið sonar síns 
vegna, segir að sér þyki afar und-
arlegt að hafa ekki fengið að sitja 
fundinn. Hann hafi rætt við full-
trúa menntasviðs, sem var á fund-
inum, og hann hafi tekið í sama 
streng.

Faðirinn hefur rætt við foreldra 
sem sátu fundinn og segir að þar 
hafi fleiri stigið fram og sagt frá 
því að tiltekinn drengur í bekkn-
um, sá sem einkum hefur ráðist 

gegn syni hans, hafi beitt börn 
þeirra ítrekuðu líkamlegu og and-
legu ofbeldi. Kröfur hafi heyrst á 
fundinum um að honum verði vikið 
úr skólanum.

Faðirinn segir ljóst að sonur sinn 
muni ekki snúa aftur í skólann 
eftir páska nema mikið breytist. 
Drengurinn hefur ekki mætt í skól-
ann síðustu tvo daga. Hann hefur 
verið kýldur níu sinnum síðan hann 
kom í skólann um áramót, og einn-
ig stunginn til blóðs með blýanti.

Eftir að fréttin um drenginn 
birtist í gær hafa fleiri foreldar 
barna í Hamraskóla haft samband 
með áþekkar sögur af sínum börn-
um. - sh

Yfirmenn Hamraskóla funduðu um einelti með foreldrum bekkjarsystkina:

Funduðu án foreldra fórnarlambsins

HAMRASKÓLI Faðirinn segir einkenni-
legt að hafa ekki verið boðið á fund um 
einelti gegn eigin syni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Rúmlegur tvítugur 
Belgi, Gilles Claessens, sem 
strauk úr haldi lögreglunnar 
á Suðurnesjum í fyrrakvöld, 
fannst um sexleytið í gærmorg-
un í miðbæ Keflavíkur. Hann er 
talinn hafa fíkniefni innvortis en 
hefur enn ekki skilað þeim af sér. 
Ekki er þó útilokað að hann hafi 
losað sig við eitthvað af þeim á 
meðan hann gekk laus.

 Claessens var handtekinn við 
komuna til landsins og játaði þá 
brot sitt. Svo virðist sem honum 
hafi síðan tekist að losa af sér 
handjárn í lögreglubíl og hlaupið 
á brott þegar átti að færa hann úr 
bílnum. - sh

Strokufangi handtekinn:

Engin efni hafa 
enn skilað sér

SPURNING DAGSINS
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BETRA START MEÐ
EXIDE-RAFGEYMUM

15%
afsláttur

Upplýsingar í síma 515 1100
Sendið pantanir á pontun@olis.is

Eigum fyrirliggjandi mikið úrval rafgeyma frá Exide, ýmsar 
stærðir og gerðir fyrir bíla, báta og önnur tæki. Gæðafram-
leiðsla sem reynst hefur afar vel við íslenskar aðstæður. 

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

20°

15°

16°

22°

15°

15°

20°

18°

15°

15°

20°

14°

15°

28°

13°

17°

17°

11°

Á MORGUN 
Víðast 3-8 m/s.

MÁNUDAGUR 
8-13 m/s á Vest-

fjörðum, annars 5-10 m/s.

ÁGÆTAR 
HELGARHORFUR  
Þessa helgina horfi r 
vel með veður. Vind-
ur hægur af suðri í 
dag og milt. Einhver 
úrkoma kann að 
falla sunnan til og 
vestan en allt bendir 
til að það verði 
lítilsháttar og dragi 
úr úrkomulíkum 
eftir því sem líður á 
daginn. Á sunnudag 
verður svipað veður 
nema að þá snýst 
hann í norðaustan á 
Vestfjörðum og við 
það kólnar.      
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Olíufélögin þrjú, Ker, 
Skeljungur og Olíuverslun Íslands, 
voru í gær dæmd til að greiða 

Vestmannaeyja-
bæ tíu milljónir 
króna í skaða-
bætur vegna 
verðsamráðs við 
útboð bæjarins 
í olíukaup árið 
1997. „Þetta er 
fyrst og fremst 
viðurkenning á 
því hversu frek-

lega var brotið gegn okkur,“ segir 
Elliði Vignisson bæjarstjóri.

Bærinn fór fram á tæplega 
sautján milljónir króna í bætur 

en fékk sem áður segir aðeins tíu, 
með vöxtum og dráttarvöxtum 
frá febrúar 2004. „Þetta er heldur 
lægri upphæð en skaði okkar var,“ 
segir Elliði. „En upphæðin er svo 

sem ekki stóra málið í þessu. Mór-
alska hliðin finnst mér ekki skipta 
minna máli en þessar krónur. “

Jafnframt segir í dómnum að 
telja megi að tjón Vestmannaeyja-
bæjar af ótvíræðu samráðinu hafi 
í raun verið meira en hagnaður 
olíufélaganna af því.

Elliði segir niðurstöðuna traust-
vekjandi. „Í þessum væringum í 
viðskiptalífinu eftir bankahrunið 
er líka gott að sjá að það er hægt 
að treysta dómskerfinu til að tak-
ast á við mál af þessu tagi,“ segir 
hann.

Elliði á fastlega von á því að 
málið verði áfrýjað til Hæsta-
réttar.  - sh

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmir Vestmannaeyjabæ skaðabætur:

Olíufélögin borgi tíu milljónir

ELLIÐI VIGNISSON

SKAÐABÓTASKYLD Olíufélögin þrjú 
höfðu með sér víðtækt samráð um 
margra ára skeið eins og samkeppnis-
yfirvöld komust að á sínum tíma.

STJÓRNMÁL L-listi fullveldissinna 
hefur hætt við að bjóða fram til 
Alþingis í komandi kosningum. 
Þetta var ákveðið á fundi hreyf-
ingarinnar í gær. 

Fulltrúar listans treysta sér 
ekki til að uppfylla skilyrði sem 
ólýðræðislegar aðstæður skapa 
nýjum framboðum, og nefna í því 
samhengi þaulsetu Alþingis, sem 
skapi sitjandi þingflokkum óeðli-
legt forskot, fimm prósenta þrösk-
uldinn svokallaða og kröfuna um 
126 frambjóðendur í öllum kjör-
dæmum. Enn fremur hafi þeir 
átt von á kúvendingu sjálfstæðis-
manna og vinstri grænna í afstöð-
unni til Evrópusambandsins.  - sh

Þingframboðum fækkar:

L-listinn hættir 
við framboð sitt

BANKAHRUNIÐ Einkahlutafélög í 
eigu nokkurra æðstu stjórnenda 
Landsbankans fengu lánað til 
hlutabréfakaupa í bankanum. 
Þetta kemur fram í ársreikningi 
bankans frá 2007. Mun minna fé 
mun vera um að ræða en Kaup-
þing og Glitnir lánuðu til sinna 
starfsmanna, eða rúmlega 100 
milljónir króna. Lánin runnu til 
framkvæmdastjóra innan bank-
ans, en bankastjórarnir Halldór 
J. Kristjánsson og Sigurjón Árna-
son voru ekki í þessum hópi.

Stefán Már Stefánsson, laga-
prófessor við Háskóla Íslands, 
telur að stjórnir bankanna 
þriggja hafi brotið lög með lán-
veitingum til einkahlutafélaga í 
eigu starfsmanna.  - shá

Landsbankinn:

Bankastjórar 
tóku ekki lán til 
hlutabréfakaupa

DÓMSMÁL Lögfræðingurinn Borg-
ar Þór Einarssonar tapaði í gær 
máli sem hann höfðaði gegn 

Skattstjóran-
um í Reykjavík 
vegna árlegrar 
framlagningar 
álagningarskrár 
þar sem upplýs-
ingar um tekju-
skattgreiðslur 
hans og annarra 
eru til sýnis.

Borgar telur 
að þótt kveðið 

sé á um það í lögum að leggja skuli 
skrána fram á hverju ári gangi það 
samt gegn stjórnarskrárákvæðum 
um friðhelgi einkalífs. Dómurinn 
telur rétt að birting skráarinnar 
geti falið í sér skerðingu á frið-
helgi einkalífs, en engu að síður sé 
slík skerðing heimil löggjafanum. 
Borgar segist munu áfrýja málinu 
til Hæstaréttar.  - sh

Álagningarskrár áfram birtar:

Skattstjóri sigr-
ar Borgar Þór

BORGAR ÞÓR 
EINARSSON

ORKUMÁL Bryndís Hlöðvers dóttir, 
aðstoðarrektor Háskólans á Bif-
röst, er nýr stjórnarformaður 
Landsvirkjunar. Á aðalfundi 
fyrir tækisins, sem fram fór í 
gær, var kjörin ný stjórn þess 
til eins árs. Bryndís tekur við af 
Ingimundi Sigurpálssyni, for-
stjóra Íslandspósts, sem verður 
almennur stjórnarmaður.

Aðrir í stjórn Landsvirkjunar 
eru Sigurbjörg Gísladóttir, efna-
fræðingur við Umhverfisstofnun, 
sem verður varaformaður, Páll 
Magnússon, bæjarritari í Kópa-
vogi, og Stefán Arnórsson, próf-
essor við Háskóla Íslands.   - shá

Landsvirkjun:

Breytingar 
gerðar á stjórn 

MENNING „Það ber að hneigja sig 
og beygja fyrir fyrirtækjum 
sem gleyma ekki mikilvægi 
menningar starfsemi á tímum 
sem þessum,“ segir Jón Þór Þor-
leifsson, skipuleggjandi tónlistar-
hátíðarinnar Aldrei fór ég suður 
sem verður haldin á Ísafirði í 
sjötta sinn um næstu helgi.

Dagskrá hátíðarinnar var 
kynnt í gær með plokkfisksveislu 
á veitingastaðnum Karamba 
við Laugaveg. Sérstaklega voru 
teknar fram þakkir til aðal-
styrktar aðilanna; Vodafone og 
Flugfélags Íslands. - kg

Aldrei fór ég suður:

Kynning með 
plokkfisksveislu

KYNNING Gestir gæddu sér á plokkfiski 
og öðrum veigum á Karamba í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SJÁVARÚTVEGUR Verulegur ágrein-
ingur er um hina svokölluðu 
fyrningarleið milli stjórnarflokk-
anna og útgerðarmanna. „Ég bara 
trúi því ekki að þeir muni fara 
þessa leið, ég hef meiri trú á skyn-
semi sjávarútvegsráðherra en 
svo,“ segir Friðrik J. Arngríms-
son, framkvæmdastjóri Landsam-
bands íslenskra útgerðarmanna 
(LÍÚ).

Spurður hvort LÍÚ muni 
bregðast við með einhverjum 
aðgerðum verði þessi leið farin 
segir hann: „Já, við munum örugg-
lega gera það en ég á bara alls 
ekki von á því að nokkur ábyrgur 
stjórnmálamaður muni láta verða 
af þessu.“

Formenn og aðrir fulltrúar 
þingflokkanna ræddu hver á eftir 
öðrum við stjórnarmenn LÍÚ og 
Samtaka fiskvinnslustöðva (SF) 
á fundum í gær og gerðu grein 
fyrir stefnum sínum í sjávar-
útvegsmálum. 

Báðir stjórnarflokkarnir hafa 
lýst því yfir að þeir stefni að því 
að innkalla aflaheimildirnar en 
LÍÚ hefur sagt slíkt ríða sjávar-
útvegsfyrirtækjunum að fullu 
og jafnvel svo að bankarnir fylgi 
með í fallinu.

„Við höfum ekkert útfært þetta í 
smáatriðum hvað varðar upphæð-
ir né annað,“ segir Guðbjartur 
Hannesson, þingmaður Sam-
fylkingar og fulltrúi flokksins á 
fundinum í gær, aðspurður hvaða 
áhrif hann teldi innköllun þessa 
hafa á greiðslugetu sjávarútvegs-
fyrirtækjanna. „Enda teljum við 
að hvorki ég né einstakir þing-
menn Samfylkingar séum bestu 
menn til að úfæra þessi smá-

atriði, það verður að gera það í 
sátt við alla aðila, banka og með 
samvinnu bestu sérfræðinga. Það 
sem við höfum hins vegar gert er 
að verða við kröfu fólks um að 

reyna að koma á sátt um fiskveiði-
kerfið.“ 

Einar Valur Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Hraðfrystihússins 
Gunnvarar í Hnífsdal, sagði í sam-
tali við Fréttablaðið að aðgerðir 
sem þessar væru aðför að lands-
byggðinni og að þeim myndi fylgja 
miklar bætur til þeirra sem verða 
af heimildunum. Guðbjartur úti-
lokar ekki að útgerðarmönnum 
verði greiddar bætur við innköll-
un aflaheimildanna. Ekki náðist 
í Steingrím J. Sigfússon sjávar-
útvegsráðherra eftir fundinn.  
 jse@frettabladid.is

LÍÚ mun bregðast 
við með aðgerðum
Framkvæmdastjóri LÍÚ trúir ekki að stjórnarflokkarnir láti verða af hugmyndum 
sínum um afturköllun aflaheimilda. Geri þeir það grípi útvegsmenn til aðgerða. 
Samfylkingin hefur ekki útfært hugmyndir sínar en vill ná sátt um kerfið.

GERT AÐ ÞEIM GULA Sjómenn eru samtaka þegar þeir gera að þeim gula en miklar 
deilur eru um það hvernig staðið skuli að því að sækja hann.  FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

FRIÐRIK J. 
ARNGRÍMSSON

GUÐBJARTUR 
HANNESSON

GENGIÐ 03.04.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

194,7375
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 118,77  119,33

 175,34  176,2

 159,52  160,42

 21,416  21,542

 18,056  18,162

 14,734  14,82

 1,1885  1,1955

 178,1  179,16

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



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

OpnunartOpnunartími umími um
páskana...páskana...

Skírdagur: 10.00 - 21.00
Föstudagurinn langi: Lokað
Laugardagur: 10.00 - 21.00
Páskadagur: Lokað
Annar í páskum: 10.00 - 21.00

komnar!komnar!
GarðrósirnarGarðrósirnar

Myndasýningar úr fallegum 
görðum á Íslandi, Frakklandi 
og Japan

Dýrahjálp Íslands verður 
með ættleiðingardaga frá

Páskaleikur barnanna 
– Páskegg í verðlaun

Ís og blöðrur fyrir börnin

Kaffi og kleinur í 
boði Garðheima

Trjáklippingar
Ingólfur á Engi verður með ráðgjöf 

milli 14.00 – 16.00 laugardag
fáðu góð ráð hjá Garðabræðrum

Kryddjurtir 

– auðveldara en þið haldið!
Ræktið sjálf í salatið Lífrænt – holltLífrænt – hollt

Premier | Helga Premier | Helga
Rauðar | GullaugaRauðar | Gullauga

KartöfluKartöfluútsæðiðútsæðið
komið!komið!

– gott fyrir budduna!– gott fyrir budduna!

 Garðrósum 
 Garðplöntum
 Garðstyttum
 Garðhúsgögnumúsgögnum
 Mold
 Áburði
 Trjáklippum
 Casoron
 Silkiplöntum
 Páskaskrauti 
 o.fl.

Vorgleðitilboð Vorgleðitilboð á:

VORGLEÐI GARÐHEIMAVORGLEÐI GARÐHEIMA
er laugardag og sunnudager laugardag og sunnudag

PáskatúlipanarPáskatúlipanar

afslafsláttur

Lærið að búa til Lærið að búa til

Við gefum gVið gefum góðu ráðin!óðu ráðin!

Páskagreinar

Páskaskraut

20%20%
af ölluaf öllu

páskaskrautiáskaskrauti

3 greinar3 greinar

645kr

10stk10stk

990kr

5kg5kg

895kr

2020% 5050%
tiltil

einfalda vermireiti!einfalda vermireiti!

KristjKristján og Ingvarán og Ingvar
SkrúðgarðyrkjufræðingarSkrúðgarðyrkjufræðingar

kl. 13.00 - 17.00 
laugardag og sunnudag



6  4. apríl 2009  LAUGARDAGUR

EFNAHAGSMÁL „Með þéttingu gjald-
eyrishaftanna hafa Íslending-
ar sjálfir viðurkennt að krónan 
er ekki gjaldgeng í alþjóðavið-
skiptum,“ segir Finnur Oddsson, 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. 

Hann bætir við 
að hagkerfinu 
sé í æ meiri 
mæli stefnt inn 
á braut efna-
hagslegrar ein-
angrunar sem 
get i  rey nst 
sársaukafullt að 
brjótast út úr. 

Viðskiptaráð 
sendi í gær frá sér harðorða skoð-
un þar sem segir að staðan í gjald-
eyrismálum sé óviðunandi. Þar 
segir að krónan sé rúin trausti 
á alþjóðlegum fjármálamörkuð-
um eftir þrot bankanna í fyrra og 
með inngripi stjórnvalda á gjald-
eyrismarkaði með setningu víð-
tækra hafta.

Höftin takmarki verulega 
umsvif íslenskra fyrirtækja 
erlendis og getu landsins til 
utanríkis viðskipta. Þá sé ekki 
ljóst hvernig krónan verði losuð 
úr viðjum þeirra án þess að því 
fylgi verulegt gengisfall með til-
heyrandi áföllum fyrir hagkerfið. 
Lausn á vandamálinu sé mikil-
vægasta viðfangsefnið í dag enda 
muni örlög heimila og atvinnulífs 
að miklu leyti ráðast af gengis-
þróun næstu missera. 

Viðskiptaráð telur haftastefn-
una ekki duga til að koma í veg 
fyrir fjármagnsflótta. Máli skipti 
að sannfæra innlenda aðila um 
að betri tímar séu fram undan. 
Stjórnmálamenn gegni lykilhlut-
verki til að skapa trúverðuga 
og ákjósanlega framtíðarsýn í 
efnahags málum.

Upptaka annarrar myntar hér 
á landi, í fullri sátt og samráði 
við alþjóðasamfélagið, geti orðið 
verulega til bóta fyrir innlend-
an efnahag, jafnt til skemmri og 
lengri tíma. „Í raun stendur valið 
ekki lengur á milli áframhaldandi 

sjálfstæðrar peningastefnu og 
upptöku annarrar myntar, heldur 
má færa gild rök fyrir því að valið 
standi einfaldlega á milli upptöku 

annarrar myntar eða framhalds á 
núverandi stöðu,” segir Viðskipta-
ráð.  

 jonab@markadurinn.is

Krónan rúin trausti
Viðskiptaráð segir gjaldeyrishöftin stefna þjóðinni inn á braut einangrunar. 
Sársaukafullt getur reynst að brjótast undan þeim, segir framkvæmdastjórinn. 
Ráðið telur haftastefnuna ekki duga til að koma í veg fyrir fjármagnsflótta.

FINNUR ODDSSON

„Ég deili þessari skoðun með Viðskiptaráði. Við verðum 
að brjótast út úr gjaldeyrishöftunum sem allra fyrst. Til 
að það sé hægt verður að létta þrýstingi af krónunni,“ 
segir Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokks-
ins. Hann gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir að 
hafa ekkert orðið ágengt í þeim brýnu efnahagslegu 
aðgerðum sem hún boðaði við stjórnarskiptin. Þvert á 
móti hafi aðstæður þróast á verri veg. „Ég geri orð Við-
skiptaráðs frá 2006 að mínum: Við eigum enga valkosti 
í gjaldmiðilsmálum fyrr en við náum hér stöðugleika og 
jafnvægi,“ segir Bjarni.

BJARNI 
BENEDIKTSSON

SÖMU SKOÐUNAR OG VIÐSKIPTARÁÐ

UMRÆÐUR Á ALÞINGI Í vikunni samþykkti Alþingi ný lög sem herða á gjaldeyris-
höftunum. Lögunum er ætlað að tryggja styrkingu krónunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Telur þú að hvalveiðar muni 
eyðileggja uppbyggingu hvala-
skoðunarfyrirtækja?
Já  24,3%
Nei  75,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að einelti í íslenskum 
grunnskólum sé vanmetið 
vandamál?

Segðu skoðun þína á vísir.is

FÓLK Rauðri málningu var í gær 
skvett á hús Hannesar Smára-
sonar á Fjölnisvegi. Sjálfur var 
Hannes ekki heima þegar spjöllin 
voru unnin en starfslið hans kall-
aði skjótt til málara til að lagfæra 
skemmdirnar.

Við Fréttablaðið kvaðst starfs-
liðið telja að síður bæri að greina 
frá þessum atburði opinberlega 
þar sem það virtist einmitt vera 
það sem skemmdarvargurinn von-
aðist eftir.

Eins og kunnugt er hefur Hann-
es ásamt fleirum kaupsýslumönn-
um legið undir ámæli í opinberri 
umræðu eftir hrun íslenska fjár-
málakerfisins.  - gar

Skemmdarverk unnið á einbýlishúsi fyrrverandi milljarðamærings á Fjölnisvegi:

Málningu skvett á hús Hannesar

Á FJÖLNISVEGI Málari var strax fenginn 
að húsi fjölskyldu Hannesar Smárasonar 
á Fjölnisvegi til að afmá rauða málningu 
sem skvett var á húsið. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

OPNUM Í DAG
KOSNINGAMIÐSTÖÐ
Í TRYGGVAGÖTU 11,

REYKJAVÍK.
Kaffi og kökur

Frambjóðendur taka á móti gestum
kl. 16-18.

Ellen Kristjánsdóttir syngur.

ALLIR VELKOMNIR

OPNUM SUNNUDAG
KOSNINGAMIÐSTÖÐ

Í KRAGANUM,
HAMRABORG 1-3,

KÓPAVOGI.
Kaffi og kökur

Frambjóðendur taka á móti gestum
kl. 14-16.

Guðrún Gunnarsdóttir syngur.

ALLIR VELKOMNIR

KOSNINGAR Á kjörskrá vegna 
alþingiskosninganna í apríl eru 
227.896 kjósendur, þar af eru 
konur 114.295 en karlar 113.601. 
Konur eru því 694 eða 0,6 pró-
sentum fleiri en karlar, að því er 
fram kemur í tölum frá Hagstof-
unni. Í kosningunum 2007 voru 
221.330 á kjörskrá. Fjölgunin 
nemur 3,0 prósentum. 

Kjósendur með lögheimili 
erlendis eru 9.924 og hefur þeim 
fjölgað um 1.131 frá síðustu 
alþingiskosningum eða um 12,9 
prósent. Þeir sem vegna aldurs 
fá nú að kjósa í fyrsta sinn til 
Alþingis eru 9.398 eða 4,1 prósent 
af kjósendatölunni. - kg

Kosningatölur frá Hagstofu:

700 fleiri konur 
á kjörskránni

BANKAHRUNIÐ Útlán til hundrað 
stærstu skuldara föllnu viðskipta-
bankanna var um helmingur heildar-
útlána þeirra. Því er ljóst að um 300 
aðilar hafa fengið að láni þúsundir 
milljarða í því ljósi að heildar eignir 
bankanna, sem að stórum hluta eru 
útlán, námu tífaldri landsfram-
leiðslu þegar mest var. 

Rannsóknarnefnd Alþingis 
vinnur nú  að frekari greiningu á 
útlánum bankanna og þróun þess-
ara lána með tilliti til trygginga og 
í hvað verið var að lána. 

Þetta og önnur vinna nefndar-
innar var kynnt forseta Alþingis, 
formönnum flokkanna og forsætis-
nefnd Alþingis í gær. 

Nefndin hefur aflað gagna frá 
bönkunum og Fjármálaeftirlit-
inu og fengið skýrslur frá endur-
skoðendum sem falið var að skoða 
starfsemi bankanna síðustu misser-
in fyrir hrun þeirra. 

Er nú unnið að frekari greiningu 
á útlánum og annarri fyrirgreiðslu 
sem bankarnir veittu, sérstaklega 
á árunum 2007 og 2008 eða fram að 
falli þeirra.

Rannsóknin beinist bæði að fyrir-
greiðslu sem veitt var hér á landi 
og í útibúum og dótturfélögum sem 
tilheyrðu viðkomandi samstæðu í 
öðrum löndum.

Rannsóknarnefndin hefur, auk 
þess að athuga sérstaklega við-
skipti með hlutabréf og stofnfjár-
hluti í fjármálafyrirtækjum, lagt 
grunn að því að gera með rafrænum 
hætti úttekt á hlutabréfaviðskiptum 
í Kauphöll Íslands á síðustu árum.
 - shá

Stærstu skuldarar gömlu viðskiptabankanna fengu helming heildarútlána:

Fáir fengu þúsundir milljarða

RANNSÓKNARNEFND ALÞINGIS Tryggvi 
Gunnarsson, Páll Hreinsson og Sigríður 
Benediktsdóttir.

KJÖRKASSINN



fyrir páskana
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Heilbrigðisþjónusta á tímamótum:
Ný viðhorf - nýjar lausnir – aukinn jöfnuður

Vinnudagur á Hótel Nordica, þriðjudaginn, 7. apríl kl. 15-18

Heilbrigðisráðherra, í samstarfi  við félög fagstétta í heilbrigðisþjónustu, 
boðar starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar til opins vinnudags 7. apríl 2009, 
á alþjóðlega heilbrigðisdeginum. Heilbrigðisþjónustan stendur frammi fyrir 
mörgum áskorunum á komandi misserum og tilgangurinn með vinnudegi-
num er að gefa öllu heilbrigðisstarfsfólki færi á að tjá skoðanir sínar á því 
sem framundan er. Til að tryggja megi góða heilbrigðisþjónustu á erfi ðum 
tímum þurfa allar fagstéttir, jafnt sem heilbrigðisráðuneytið, að ganga í takt. 

Dagskrá
15:00  Ögmundur Jónasson, heilbrigðisráðherra, opnar fundinn 
15:10  Halla Gunnarsdóttir, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra, gerir grein     
           fyrir vinnunni sem að baki liggur og markmiðum með vinnudeginum
15:30  Almennar umræður – hámarksræðutími 3 mínútur
16:10  Málstofur

Handleggsbrot og mæðravernd: Forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni
Málstofustjóri: Guðrún Sigurjónsdóttir, verkefnisstjóri í heilbrigðisráðuneyti 
Samráð og samstaða: Krafan um lýðræðisleg vinnubrögð
Málstofustjóri: Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi 
Með verk fyrir hjarta: Samspil hins andlega og hins líkamlega 
Málstofustjóri: Andrés Magnússon, geðlæknir 
Gengur kapallinn upp? Heilbrigðisþjónusta á krepputímum
Málstofustjóri: Sigurður Guðmundsson, forseti heilbrigðisvísindasviðs 
Háskóla Íslands

17:30  Samantekt
18:00  Vinnudagsslit og léttar veitingar

Vinnudagurinn er öllu heilbrigðisstarfsfólki opinn en nauðsynlegt er að skrá 
sig til þátttöku hjá Guðrúnu Gunnarsdóttur: gudrun.gunnarsdottir@hbr.stjr.is 

Félag 
geislafræðinga

Auglýsingasími

– Mest lesið

MENNTUN Samræmdu prófin falla 
niður í tíunda bekk í vor, sem þýðir 
að nemendur sem eru að ljúka 
tíunda bekk taka engin samræmd 
próf. Fyrstu samræmdu prófin 
í tíunda bekk verða lögð fyrir í 
haust. Þetta liggur fyrir eftir að 
Alþingi samþykkti nýlega að fella 
brott bráðabirgðaákvæði í lögum 
sem heimilaði fyrstu samræmdu 
prófin samkvæmt nýja kerfinu í 

tíunda bekk í 
vor.

Jú l íu s  K . 
Björnsson, for-
stöðumaður 
Námsmatsstofn-
unar, segir að í 
fyrra hafi fyrir-
komulagi sam-
ræmdra prófa 
verið breytt 
þannig að þau 
séu ekki lengur 
lokapróf held-
ur svokölluð 
könnunarpróf. 
Samkvæmt því 
eigi ekki lengur 
að halda próf-
in í lok tíunda 
bekkjar að vori 
heldur strax að 
hausti þannig 
að nemendur 

fái stöðumat á því sem þeir eigi að 
hafa lært fyrstu níu árin og þeim 
gefist ráðrúm til að bæta sig með 
aðstoð kennara.

Í lögunum, sem voru samþykkt 
í fyrra, var bráðabirgðaákvæði 
um það að könnunarprófin yrðu 
í fyrsta skipti haldin vorið 2009. 
„Það voru heilmiklar efasemd-
ir um hvort það væri skynsam-
legt því þá væri ekki ráðrúm til að 
laga neitt og engin efni til að nota 
þessi próf eins og gömlu prófin. 

Þess vegna var ákveðið á þingi í 
síðustu viku að fella brott þetta 
bráðabirgðaákvæði sem þýðir að 
það verða engin samræmd próf í 
vor,“ segir Júlíus.

Krakkarnir sem ljúka tíunda 
bekk í vor sleppa við samræmd 
próf en krakkarnir sem byrja í 
tíunda bekk í haust taka samræmd 
próf um miðjan september. Búið 
er að fækka samræmdu prófunum 
úr sex í þrjú þannig að þau taka 
aðeins samræmt próf í íslensku, 
ensku og stærðfræði.

Framhaldsskólarnir geta ekki 
lengur farið eftir einkunnum úr 
samræmdum prófum við val inn 
í skólana. Ingi Ólafsson, skóla-
meistari Verzlunarskólans, segir 

að nemendur verði teknir inn eftir 
skólaeinkunnum í íslensku, stærð-
fræði, ensku og dönsku. Meðal-
tal verði reiknað en íslenska og 
stærðfræði fái tvöfalt vægi. 
Megin þorri nemenda verði tekinn 
inn á þessum forsendum. Nefnd 
fari síðan yfir hinar umsóknirn-
ar og skoði aðra þætti, til dæmis 
mætingu.

Námsmatsstofnun er tilbúin 
með samræmd könnunarpróf fyrir 
tíunda bekk og ætlaði að prufu-
keyra þau á rafrænu formi í vor. 
Aðstæður hafa hins vegar gjör-
breyst þannig að samræmd könn-
unarpróf verða ekki prufukeyrð og 
nýtt fyrr en í haust. 
 ghs@frettabladid.is

JÚLÍUS K. 
BJÖRNSSON

INGI ÓLAFSSON

Sleppa við að taka 
samræmdu prófin
Samræmd próf verða ekki haldin í tíunda bekk í vor og sleppur því árgangur-
inn sem nú er í tíunda bekk alfarið við samræmd próf. Framhaldsskólarnir 
hafa ekki lengur samræmdar einkunnir til að fara eftir við val inn í skólana.

FLESTIR FARA EFTIR SKÓLAEINKUNN Framhaldsskólarnir geta ekki lengur farið eftir 
samræmdum einkunnum þegar þeir velja inn í skólana fyrir næsta vetur. Verzlunar-
skólinn ætlar að velja meginþorra nemenda eftir skólaeinkunn.

VEÐURFAR Sigurður Þ. Ragnars-
son veðurfræðingur segir von á 
hæglátu páskaveðri en þó ekki 
sérlega hlýju þar sem við siglum 
í næstu viku í kaldara loft eftir 
að hafa notið vorviðrisdaga. „En 
hér sunnanlands verður meira að 
segja hægt að næla sér í sólbrúnku 
ef einlægur vilji er fyrir hendi,“ 
segir hann kankvís. Aðeins dregur 
fyrir sólu á suðurhluta landsins á 
laugardag fyrir páska en páska-
vikan verður nokkuð þungbúnari 
norðanlands. Á suðurhluta lands-
ins ætti hitastigið, að sögn Sigurð-
ar, að haldast fyrir ofan frostmark 
en fer líklegast lítillega undir það 
norðanlands.

„Það verður sem sagt hæglætis-
veður en það mikilvægasta er að 
geðslag landsmanna verður með 

afbrigðum gott,“ segir hann. 
„Þannig er mál með vexti að 

loftþrýstingurinn verður hár eða 
yfir þúsund millibörum.“ Sigurð-
ur hefur safnað upplýsingum um 
þetta og segir það alveg ljóst að 
bein tengsl séu á milli loftþrýstings 
og lundarfars fólks. „Þegar loft-
þrýstingur er fallandi líður fólki 
verst, þá er dumbungur í veðri 
og lundarfari. Fólk fær þá jafnvel 
hausverk og önnur óskemmtileg-
heit. En þegar hann er hár er stutt 
í brosið og góða skapið. Það verð-
ur því brosað breitt þessa helgina. 
Geðvísitalan er há, og ekki veitir 
af í þessu ástandi,“ segir hann. 
 - jse

Hár loftþrýstingur um páskana sem þýðir að sögn veðurfræðings létt lundarfar:

Léttskýjað og létt lund um páska

SIGURÐUR Þ. RAGNARSSON

FRIÐARMÁLÞING 
VINSTRI GRÆNNA
Í tilefni af 60 ára veru Íslands í hernaðarbanda- 
laginu NATO efna Vinstri græn til málþings um 
friðarstefnu, andstöðu við hernaðarbandalög 

og tækifæri Íslendinga í utanríkismálum.

Málþingið verður haldið í Tryggvagötu 11 í Reykjavík,
kl. 13.00 í dag, laugardag.

Stefán Pálsson, sagnfræðingur og formaður Samtaka 
hernaðarandstæðinga:

Ísland og „seinni“ inngangan í Atlantshafsbandalagið

Ásta María Sverrisdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur: 
Hernaðarbandalag í tilvistarkreppu

Árni Þór Sigurðsson, formaður utanríkismálanefndar:
Ný sýn í öryggis- og friðarmálum

Fundarstjóri: Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,
oddviti VG í Suðvesturkjördæmi

SAMFÉLAGSMÁL Tveir Pólverjar 
greiddu séreignarsparnað í lífeyris-
sjóðinn Vista í sex mánuði. Þau ætl-
uðu aldrei að greiða í séreignar-
lífeyrissjóð á Íslandi og snarhættu 
þegar þau uppgötvuðu mistökin. 
Hugsanlegt er að þau tapi pening-
unum.

Eva Margrét Einarsdóttir var að 
gera skattframtal fyrir Pólverjana 
þegar hún rak augun í þetta. „Þau 
vissu ekki betur, mállaus og nýkom-
in til landsins,“ segir hún. „Þau 
hættu um leið og þeim var bent á 
að greiðslurnar væru óskynsamleg-
ar. Þau gerðu sér enga grein fyrir 
því hvað þau voru að gera.“

Eva Margrét fékk það svar hjá 
Vista að fyrstu tveir mánuðirnir 
færu í bónusgreiðslu sem fengist  

út við sextugt ef áfram yrði greitt 
í sjóðinn. Næstu fjórir mánuðir 
færu í kostnað. „Þau ættu því ekk-
ert inni hjá sjóðnum,“ segir hún og 
óttast að fleiri geti verið í svipuð-
um sporum.

Eva Margrét bendir atvinnurek-
endum á að sjá til þess að farand-
verkamenn greiði ekki í séreignar-
lífeyrissjóð og starfsmönnum 
lífeyrissjóða að hafa samband við 
viðskiptavini þegar þeir sjá erlent 
nafn og kennitölu.

Arnaldur Loftsson, starfsmaður 
hjá Kaupþingi, segir um misskiln-
ing að ræða. Greiðslur í bónussjóð-
inn greiðist út við sextugt óháð því 
hvað greitt sé síðar. Sjóðurinn taki 
inngreiðslur næstu sex mánuði í 
kostnað fyrir sölu og ráðgjöf. Sjóð-
félagar skrifi undir staðfestingu á 
pólsku um að þeir geri sér grein 
fyrir kostnaðinum. Pólskur starfs-
maður hringi í alla og fari yfir regl-
urnar. Ef mistök hafi átt sér stað sé 
sjálfsagt að skoða málið.  - ghs

Pólverjar greiddu séreignasparnað án þess að vita hvað þau voru að borga:

Tapa séreignasparnaðinum

VISSU EKKI BETUR „Þau vissu ekki 
betur,“ segir Eva Margrét Einarsdóttir um 
pólska vini sína.
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• Nýir tímar, nýjar hugmyndir www.or.is
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Þinn styrkur
– okkar
framlag

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir umsókn-

um um styrki til mannúðar- og samfé-

lagsmála, menningarmála, umhverfis- og 

útvistarmála og til íþrótta- og æskulýðsmála, 

þ.m.t. styrkjum til afreksfólks. 

Við vekjum sérstaka athygli á að eingöngu er hægt að sækja 

um styrk á vef Orkuveitu Reykjavíkur, www.or.is

Sækja skal um styrk fyrir 30. apríl næstkomandi.

76.398kr.
á mann m.v. 2 með 2 börn í eina viku. Brottför 7. ágúst. 

Gisting Four Views Monumetal Lido Junior Svíta með 

morgunverði. Ef 2 ferðast saman 92.991.- 

Verð frá:Madeira

72.175 kr.
á mann m.v. 2 með 2 börn í eina viku. Brottför 

10. ágúst.  Gisting Residence Angeli í íbúð m/ 1 

svefnherbergi. Ef 2 ferðast saman 93.550.-

Verð frá:Rimini Ítalía

SumarPlús2009

8kr
NÝTT
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BORGARSTJÓRN Langholtssöfnuði 
verða gefnar eftir 16,7 milljónir af 
49,8 milljóna eftirstöðvum skuldar 
við Reykjavíkurborg. Borgarráð 
staðfesti samkomulag þess efnis á 
fimmtudaginn.

Gengið var frá samkonu-
lagi borgaryfirvalda og Lang-
holtskirkju á fundi Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur borgarstjóra með 
fulltrúum safnaðarins fyrir um 
mánuði. Málið varðar skuldabréf 
sem gefið var út í apríl 2005.

Auk þess sem borgin gefur eftir 
þriðjung af skuld safnaðarins mun 
Jöfnunarsjóður sókna og kirkju-
ráðs greiða borgarsjóði þriðjung 
af skuldinni. Útbúið verður nýtt 

skuldabréf til fimm ára fyrir þeim 
þriðjungi sem eftir stendur, 16,7 

milljónum króna, og mun Lang-
holtssöfnuður greiða af því bréfi. 

Nýja lánið ber þriggja prósenta 
vexti og er verðtryggt.

Helgi Kristinsson, gjaldkeri 
sóknarnefndar Langholtskirkju, 
segir upphaflegu skuldina til-
komna vegna lóðarframkvæmda 
við kirkjuna. „Borgin þrýsti á 
okkur að ganga frá lóðinni og 
það má enda segja að frágangur 
hennar hafi hvorki verið boðleg-
ur gagnvart íbúum hverfisins né 
öðrum. Eins og oft er vatt kostn-
aðurinn mikið upp á sig frá upp-
haflegu áætluninni,“ segir Helgi, 
sem kveður nýja samkomulagið 
létta söfnuðinum mikið róðurinn. 
„Nú sjáum við fram á að geta ráðið 
við þetta.“   - gar

Kostnaður við lóðafrágang var að sliga þjóðkirkjusöfnuð í Vogahverfinu:

Langholtskirkju gefnar 17 milljónir króna

BORGARSTJÓRN Þrátt fyrir að nýjar reglur um lóða-
úthlutanir séu ekki enn tilbúnar verður komið til 
móts við lóðaumsækjendur í Reykjavík með gildis-
töku nokkurra undantekningaákvæða frá núver-
andi úthlutunarreglum.

Samkvæmt erindi framkvæmda- og eignasviðs 
til borgarráðs hafa borist nokkrar fyrirspurnir 
um íbúðarhúsalóðir í Úlfarsárdal og Reynisvatns-
ási. Verið sé að endurskoða skilmála fyrir úthlut-
anir en að ekki sé gert ráð fyrir að þeim breyting-
um verði lokið fyrr en um næstu mánaðamót. Þá á 
að auglýsa eftir almennum umsóknum.

Meðal þeirra undantekninga sem borgarráð 
hefur nú samþykkt að gera á úthlutunarreglunum 
er að fyrirtæki megi kaupa allt að fjórar einbýlis-
húsa- og parhúslóðir. Þeir sem fengið hafa lóðir og 
skilað þeim til baka á síðustu fjórum árum geta 
ekki fengið lóð. Þá geta lóðarhafar nú ekki ákveðið 
einhliða að skila henni aftur og fá endurgreiðslu.

Verðið fyrir byggingarréttinn er það sama 
og það var í árslok 2007. Hægt verður að greiða 
90 prósent af lóðargjöldunum með verðtryggðu 
skuldabréfi til fimm til átta ára. Vextirnir eru 

fjögur prósent. Einnig er hægt að fá styttri lán 
þar sem vextirnir miðast við 4. kjörvaxtaflokk hjá 
Landsbankanum. Þeir vextir eru í augnablikinu 
22,7 prósent.  - gar

Borgin vill greiða götu þeirra sem sýna lóðakaupum áhuga þrátt fyrir kreppuna:

Félög mega kaupa einbýlishúsalóðir

NÝJAR LENDUR Margir hafa guggnað á lóðakaupum í 
kreppunni en þeir eru þó til sem gjarnan vilja lóðir undir 
íbúðarhús í Reynisvatnsási og Úlfarsárdal.

LAFÐADAGUR Klæðskiptingur er hér 
á meðal fínna frúa á „Lafðadegi“ á 
Aintree-veðreiðunum í Liverpool á 
Englandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LANGHOLTSKIRKJA 
Framkvæmdir við 

bílastæði og fleira á 
lóðinni kostuðu um 

sextíu milljónir króna 
og söfnuðurinn var 
hættur að ráða við 
afborganir af láni.
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SAMFÉLAGSMÁL Veruleg uppstokk-
un á sér stað á stjórn Íslenskrar 
ættleiðingar þessa dagana. For-
maður félagsins náði ekki endur-
kjöri á aðalfundi sem haldinn var 
nýlega. Þá hafa tveir stjórnarmenn 
sagt sig úr stjórn og öllum trún-
aðarstörfum fyrir félagið. Annar 
stjórnarmaðurinn segir af sér þar 
sem hún sér sér ekki fært að starfa 
innan hinnar nýju stjórnar, sam-
kvæmt fundargerð félagsins, og 
telur sig ekki njóta trausts félags-
manna, hinn segir af sér af per-
sónulegum ástæðum.

Boðað hefur verið til aukaaðal-
fundar félagsins 21. apríl. Hörð-

ur Svavarsson, formaður félags-
ins, segir að þetta sé gert þar sem 
stjórnin sé ekki lengur fullskipuð. 
Á aukaaðalfundinum verði þess 
freistað að fá tvo menn til viðbót-
ar kjörna í stjórn í stað þeirra sem 
hafa sagt af sér.

Stjórn Íslenskrar ættleiðing-
ar hefur ákveðið að hækkanir á 
biðlista- og lokagreiðslum, sem 
ákveðnar höfðu verið af fyrri 
stjórn, komi ekki til framkvæmda 
í þeirri mynd sem félagsmönnum 
var tilkynnt með bréfi um miðjan 
mars heldur teknar til endurskoð-
unar og niðurstaðan kynnt síðar 
á árinu. Hörður segir að þetta sé 

gert vegna óvissunnar í efnahags-
málum þjóðarinnar og óvissu í 
greiðslugetu fjölskyldnanna í land-
inu.

Fyrri stjórn hafði borist bréf frá 
umsækjendum þar sem óskað var 
eftir rökstuðningi fyrir hækkun 
ættleiðingargjalda auk þess sem 
fjallað var um hana á aðalfund-
inum. Óánægja hefur verið með 
hækkunina og hvernig staðið var 
að henni hjá fyrri stjórn.   - ghs

MÓÐIR OG BARN Tveir stjórnarmenn 
hafa sagt sig úr stjórn Íslenskrar ættleið-

ingar, annar vegna þess að hún getur 
ekki starfað með nýrri stjórn.

Uppstokkun í stjórn Íslenskrar ættleiðingar og boðað til aukaaðalfundar:

Tveir hafa sagt sig úr stjórninni
DANMÖRK Karen Jespersen, ráð-
herra velferðarmála í Danmörku, 
hefur dregið sig í hlé þar sem of 
margir og mismunandi mála-
flokkar heyra undir ráðuneytið. 
Þetta hefur hún tilkynnt Anders 
Fogh Rasmussen, forsætisráð-
herra Danmerkur, að sögn Berl-
ingske Tidende.

Velferðarráðuneytið var stofn-
að í nóvember 2008 þegar slegið 
var saman félags- og jafnréttis-
ráðuneytinu, innanríkisráðuneyt-
inu og hluta af fjölskylduráðu-
neytinu. Karen segist ekki vera 
hætt í stjórnmálum eða á þingi 
þó að hún hætti sem velferðar-
ráðherra.  - ghs

Ráðherra segir af sér:

Ráðuneytið 
of viðamikið

BORGARSTJÓRN Hjón sem eiga 
1.750 fermetra spildu í Úlfarsár-
dal fá henni skipt í byggingarlóð 
fyrir einbýlishús. Spilda hjón-
anna er nokkuð austan við íbúðar-
byggðina sem Reykjavíkurborg 
hefur skipulagt og geta þau því 
ekki reist einbýlishús á sinni lóð. 
Nú hefur borgarráð samþykkt að 
kaupa spilduna af hjónunum og 
láta þau í staðinn fá 750 fermetra 
einbýlishúsalóð á Haukdælabraut 
á Reynisvatnsási. Viðskiptin eru 
metin á 11,4 milljónir króna og 
má byggja 375 fermetra hús á lóð-
inni. Ef hjónin selja hins vegar 
lóðarréttindin innan sex ára 
þurfa þau að greiða borginni sex 
milljónir.  - gar

Landeigendur í Úlfarsárdal:

Byggingarlóð 
fyrir landskika

REYNISVATNSÁS Hjón fá lóð hér í skipt-
um fyrir skika í Úlfarsárdal.

SRÍ LANKA, AP Yfirvöld á Srí Lanka 
segja að lögreglumenn hafi ráðist 
gegn hópi Tamíltígra og drepið 
þrettán þeirra í skotbardaga sem 
braust út í austurhluta landsins 
í gær. 

Bardaginn braust út degi eftir 
að herinn sagðist hafa fellt 31 
skæruliða í norðurhluta landsins.

Stjórnvöld á Srí Lanka sögðust 
hafa rekið tígrana frá austurhluta 
landsins fyrir tveimur árum en 
það hefur ekki fengist staðfest. 

Sameinuðu þjóðirnar telja 
að hátt í tvö hundruð þúsund 
almennir borgarar, flestir tam-
ílar, séu fastir inni á svæði 
tígranna og lendi á milli stríðandi 
fylkinga.  - kh 

Bardagar geisa á Srí Lanka:

Lögreglan drap 
13 skæruliða

PEKING, AP Heilbrigðisyfirvöld í 
Kína hafa fyrirskipað að gerð 
skuli ítarleg rannsókn í Shandong-
héraðinu í austurhluta landsins 
til að reyna að stemma stigu við 
útbreiðslu handa-, fóta- og munn-
sjúkdóms sem geisað hefur á 
svæðinu og dregið að minnsta 
kosti níu börn til dauða á tveimur 
vikum. Sjúkdómsins hefur ekki 
áður orðið vart á svæðinu. 

Heilbrigðisyfirvöld ætla að láta 
rannsaka að minnsta kosti 600 
þorp í Shandong-héraðinu. Þar 
að auki verður gerð rannsókn í 
öðrum héruðum en að minnsta 
kosti nítján börn hafa látið lífið af 
völdum sjúkdómsins um allt land 
frá því í lok síðasta mánaðar.  - kh

Heilbrigðisyfirvöld í Kína:

Sýking banar 
níu börnum
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HAAG, AP Dómari hjá stríðsglæpa-
dómstólnum í Haag hefur hafn-
að því að falla frá máli er snýr 
að þremur króatískum hershöfð-
ingjum sem eru sakaðir um að 
hafa myrt, ofsótt og hrakið Serba 
úr Króatíu árið 1995. 

Hershöfðingjarnir Ante Got-
ovina, Mladen Markac og Ivan 
Cermak eru álitnir hetjur í 
heimalandi sínu fyrir framgöngu 
sína í Júgóslavíustríðinu. Sak-
sóknari við stríðsglæpadómstól-
inn er hins vegar á öndverðum 
meiði og segir þá hafa átt þátt í 
að myrða og hrekja úr landi þús-
undir Serba. 

Verjendur þremenninganna 
fóru fram á að málin yrðu látin 
niður falla þar sem saksóknari 
hefði ekki náð að koma fram með 
nægar sannanir á því ári sem 
liðið er frá því að réttarhöldin 
hófust.   - kh

Stríðsglæpadómstóll SÞ:

Ekki fallið frá 
máli Króata

FRÍTT PÁSKAEGG!TTTT

EFNAHAGSMÁL Hætt hefur verið 
við að koma fasteignaveðlánum 
hjá bönkum og lífeyrissjóðum í 
skjól hjá Íbúðalánasjóði eins og 
rætt var um í vetur. Í staðinn er 
búið að samræma úrræði fyrir 
einstaklinga og heimili í greiðslu-
erfiðleikum vegna fasteignaveð-
lána. Nú á að vera tryggt að allir 
lántakendur fasteignaveðlána 
njóti sambærilegra úrræða vegna 
greiðsluerfiðleika og Íbúðalána-
sjóður veitir.

Sex úrræði verða nú virk fyrir 
þá sem eiga í greiðsluerfiðleik-
um vegna fasteignaveðlána hjá 
bönkum og lífeyrissjóðum. Þetta 
fólk getur samið um dreifingu á 
vanskilum í allt að einu og hálfu 
ári, tekið verður aukið tillit til 
aðstæðna við rýmingu í kjölfar 
nauðungarsölu og veittur rým-
ingarfrestur allt að þremur mán-
uðum frá söludegi. Með frystingu 
greiðslna vegna sölutregðu verð-
ur komið til móts við þá sem hafa 
keypt fasteign en ekki getað selt 
fyrri eign, með skuldbreytingu 
vanskila verður hægt að bæta 
vanskilum við höfuðstól eða með 
því að gefa út nýtt skuldabréf. Þá 
getur lántakandi fengið frest á 
greiðslum í allt að eitt ár í senn 
með möguleika á framlengingu 
í allt að þremur árum auk þess 
sem mögulegt verður að lengja 
lánstíma.

Gylfi Magnússon viðskipta-
ráðherra segir að brýnt sé að 
taka á vanda heimilanna og telur 

að þessi samræmdu úrræði séu 
gott og ábyrgt skref í þá átt. 
Þetta skref stefni ekki stöðug-
leika eða afkomu lánastofnana í 
hættu. „Þótt ég sé almennt ekki 
hlynntur samráði fyrirtækja get 
ég ekki annað en verið hlynntur 
þessu samkomulagi,“ segir hann 
og telur líklegt að samkeppnis-
yfirvöld samþykki þetta „óvenju-
lega skref. Ég get ekki ímyndað 
mér annað,“ segir hann.

Samkomulag um samræmd 
úrræði var undirritað í gær. Gylfi 
segir að það nái ekki til myntkörfu-
lána. „Unnið er að hliðstæðu 

samkomulagi sem tekur á vanda 
þeirra sem eru með myntkörfulán. 
Það hefði verið gott að geta undir-
ritað það í dag en ég á von á að það 
geti orðið á næstu dögum.“

Guðmundur Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, 
segir að samkomulagið komi ekki 
í veg fyrir að Íbúðalánasjóður 
kaupi skuldabréf af bönkum, 
sparisjóðum eða lífeyrissjóðum 
ef áhugi er fyrir hendi. Sjóðurinn 
hafi til að mynda nýlega keypt 
bréf af Sparisjóður Keflavíkur. Sá 
möguleiki haldist opinn áfram. 
 ghs@frettabladid.is

Samræmd úrræði í 
greiðsluerfiðleikum
Hætt hefur verið við að koma fasteignaveðlánum í skjól hjá Íbúðalánasjóði. Í 
staðinn er búið að samræma úrræði fyrir fólk í greiðsluerfiðleikum. Unnið er 
að samræmingu vegna myntkörfulána og verður hún kynnt á næstu dögum.

Í ÞJÓÐMENNINGARHÚSINU Samkomulag um samræmd úrræði vegna fasteigna-
veðlána var undirritað af ráðherrunum Ástu R. Jóhannesdóttur, Gylfa Magnússyni, 
Guðmundi Bjarnasyni, framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs, Jónu Björk Guðnadóttur 
frá Samtökum fjármálafyrirtækja, Hrafni Magnússyni, framkvæmdastjóra Landssam-
taka lífeyrissjóða, og Hlyni Jónssyni, formanni skilanefndar SPRON. FRÉTTBLAÐIÐ/PJETUR

VILJA NATO Á BÁL SÖGUNNAR Grímu-
klæddir menn kynda bál á götu í Strass-
borg í mótmælaaðgerðum gegn sextíu 
ára afmælisleiðtogafundi NATO. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSTÓLAR Enn hefur enginn sótt 
um greiðsluaðlögun til Héraðs-
dóms Reykjavíkur á grundvelli 
nýrra laga sem Alþingi sam-
þykkti á þriðjudag. Eins og komið 
hefur fram telur dómsmála-
ráðuneytið að umsækjendur um 
greiðsluaðlögun byggða á þessum 
tilteknum lögum verði á bilinu 
100 til 200. Er það mat byggt á 
fjölda gjaldþrotaúrskurða hjá ein-
staklingum. Þess má geta að þótt 
slíkir úrskurðir hafi aðeins verið 
198 talsins á árinu 2008 voru svo-
kölluð árangurslaus fjárnám 26 
falt fleiri eða alls 5.200. Dóms-
málaráðuneytið segir mat sitt á 
væntanlegum fjölda umsækjenda 
óbreytt. Þessi lög ná til þeirra 
sem eru alls ófærir um að borga 
af fasteignalánum og er þeim 
skipaður umsjónarmaður.  - gar

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Engir enn sótt 
um aðlögun

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR
Úrskurð dómara þarf fyrir greiðslu-
aðlögun.

Samíska í hættu
Samísk tungumál eru á lista Samein-
uðu þjóðanna yfir tungumál í hættu, 
þar af teljast þrjú samísk tungumál 
í alvarlegri hættu. Þetta eru austur-
samíska og lulesamíska. Verst stendur 
þó pitesamíska þar sem aðeins eru 
eftir tuttugu einstaklingar sem tala 
það mál.

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

Blómstrandi

Útsæði Gullauga
5 kg. í poka

10220610

Helga
5 kg. í poka

10220611

Premiere
5 kg. í poka

10220612

Rauðar íslenskar
5 kg. í poka

10220612

899kr/kg
899kr/kg
899kr/kg
899kr/kg

í Húsasmiðjunni um land allt

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

Krýsi
979kr

Páska-
skreytingar

990kr
Páskaliljur

í potti

399kr
potthlíf fylgir ekki með

Tilboð
Blómavals
gilda einnig í

Húsasmiðjunni
um land allt

Gildir laugardag og sunnudag

Páskagreinar

699kr

Sýpris
1.499kr

ÚTSALA

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
70%

SKÚTUVOGI

100 sm



páskar

Omega 200
6.2Kw
Grillflötur 48x36 sm
Tvískiptur brennari
Flame tamer hlíf yfir brennara
Emeleruð grillgrind
Hitagrind, hliðarborð,
neistakveikja, þrýstijafnari. 
Gaskútur fylgir ekki
3000235

FRÁBÆRT VERÐ

í Húsasmiðjunni

um land allt

GULRÓTARKAKA 
& KAFFI
190 kr.

í Skútuvogi

KJÖTSÚPA
190 kr
11:30-14:00

Hydropool rafhitaðir pottar
á tilboði í apríl, takmarkað magn.
VERÐDÆMI:

BRJÁLAÐ TILBOÐ!!!

Nuddpottur
Hydropool
8085266-70

670.000
790.000

Nuddpottur
Hydropool
8085288

790.000
889.000

1 stk.
takmarkað magn

Nuddpottur
Hydropool
8087100-02

880.000
1.090.000

3 stk.
takmarkað magn

3 stk.
takmarkað magn

fullt verð

fullt verð

fullt verð

verð frá

670.000

Trampólín
13 ft, 88 sm á hæð.
3900563

Ódýrt

16.990

Frábært
verð

27.990

Rafmagns keðjusög
Ikra, 2000W - 40 sm blað.
5083541

Háþrýstidæla
Nilfisk Alto, 100 bör, vönduð dæla 
sem dælir allt að 440 ltr/klst, fyrir 
bílinn, stéttina o.fl., 5 m slanga
og 5 m rafmagnssnúra
5254240

Frábært
verð

11.999

1.299

Pallurinn klár!
FÁÐU TILBOÐ Í PALLINN

Timburráðgjöf Grafarholti, 
Skútuvogi og í verslunum 

okkar um land allt.

Klippur

5084669

5084672

5084660

1.499
1.699

55 sm

12.999
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 24 Velta: 44,5 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
215 -0,63% 634 -0,99%

MESTA HÆKKUN
CENTURY ALU. +33,12%
FØROYA BANKI +1,21%
ÖSSUR +0,66%

MESTA LÆKKUN
ICELANDAIR -28,55%
BAKKAVÖR -10,64%
MAREL -2,31%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic 
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,26 -10,64% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 126,00 +1,21% ... Icelandair Group 5,00 
-28,55% ... Marel Food Systems 42,30 -2,31% ... Össur 91,60 +0,66%

„Vinna okkar síðustu mánuði hefur 
snúist um hagsmuni lánardrottna. 
Gjaldþrot Stoða hefði valdið þeim 
meiri skaða,“ segir Júlíus Þor-
finnsson, upplýsingafulltrúi Stoða 
(áður FL Group). 

Félagið óskaði í gær eftir heim-
ild Héraðsdóms Reykjavíkur til 
að leita nauðasamninga við kröfu-
hafa. 

Í nauðasamningunum felst að 
núverandi hlutafé verður afskrif-
að og eignast lánardrottnar 86 pró-
sent í félaginu. Öllum kröfuhöfum 
verður greidd ein milljón króna 
og má gera ráð fyrir að þeim sem 
eiga lægri kröfur á hendur félag-
inu fækki við það. Þeir sem eiga 
hærri kröfu en eina milljón fá 
fimm prósent af eftirstöðvum 
breytt í hlutafé.

Markaðsverðmæti tuttugu 
stærstu hluthafa Stoða hljóðaði upp 

á rúma 86 milljarða króna áður en 
félagið var tekið af markaði um 
mitt síðasta ár. Gömlu bankarnir 
voru þar á meðal en bæði þeir og 
nýju bankarnir verða á meðal hlut-
hafa ásamt þýskum bönkum sem 
áttu hlut að sambankaláni félags-
ins. Fulltrúar bankanna og aðrir 
kröfuhafar hafa setið í kröfuhafa-
ráði Stoða frá byrjun árs.  

Áætlað er að skuldir Stoða 
hljóði upp á 287 milljarða króna. 
Við ríkis væðingu Glitnis í fyrra-
haust gufaði eigið fé félagsins upp 
og óskaði félagið eftir heimild til 
greiðslustöðvunar. Þá voru eignir 
nokkurn veginn á pari við skuld-
ir, að sögn Júlíusar. Síðan þá hafa 
aðstæður breyst til muna og nemur 
eignaverð allt að áttatíu milljörð-
um króna. Það jafngildir um fjórð-
ungi til þrjátíu prósentum af skuld-
um.   jonab@markadurinn.is

HÚSNÆÐI STOÐA Kröfuhafar hefðu borið meiri skaða af færi félagið í þrot, að sögn 
upplýsingafulltrúa Stoða.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kröfuhafar taki 
Stoðir upp í skuld
Eign núverandi hluthafa félagsins verður að engu 
samkvæmt hugmyndum um endurskipulagningu. 

Stór fyrirtækjakaup heyra sögunni til í 
bili og hafa fjárfestingarsjóðir í Evrópu 
beint sjónum sínum í auknum mæli að 
fjár festingum í sprota- og nýsköpunar-
fyrirtækjum. Þetta segir Kimberly Rom-
aine, ristjóri breska tímaritsins Unquote.

Tímaritið sérhæfir sig í umfjöllun um 
einkaframtaks- og áhættufjárfestingar-
sjóði í Evrópu og víðar. 

Kimberly, sem hélt erindi um fjárfest-
ingarsjóðina á sprotaþingi Seed Forum í 
gær, sagði fjárfestingarsjóði hafa safnað 
dágóðum skildingi upp á síðkastið þrátt 
fyrir efnahagskreppuna.  

Aldrei hafa fleiri fjárfestar verið skráð-
ir á þingið, að sögn Eyþórs Ívars Jónsson-
ar, stjórnarformanns Seed Forum hér á 
landi.Sex íslensk fyrirtæki kynntu sig og 
vörur sínar fyrir fjárfestum, viðskipta-
englum, sem margir hverjir hafa ára-
langa reynslu af rekstri sprotafyrirtækja. 

Á meðal fyrirtækja sem kynnt hafa starf-
semi sína á þinginu á liðnum árum eru 
CCP, Gogoyoko og Orf líftækni.  - jab

VIÐSKIPTARÁÐHERRA Í PONTU Gylfi Magnússon 
viðskiptaráðherra opnaði sprotaþingið í gær en þar 
kynntu sex íslensk fyrirtæki starfsemi sína.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fleiri fjárfesta í sprotafyrirtækjum

■ Stoðir (áður FL Group) tapaði 67 
milljörðum króna árið 2007, sem 
var mettap í íslenskri fyrirtækja-
sögu.

■ Hannes Smárason hætti sem for-
stjóri og Jón Sigurðsson tók við. 
Veruleg breyting varð á hluthafa-
lista síðla árs 2007.

■ Stærsta eign var 32 prósenta hlut-
ur í Glitni. Markaðsverðmæti nam 
75 milljörðum króna þegar ríkið 
tók bankann yfir síðasta haust. 

■ Stoðir áttu í um ár stóra hluti í 

bandarísku flugrekstrarsamstæð-
unni AMR og þýska bankanum 
Commerzbank. Eignirnar voru 
seldar með milljarðatapi. 

■ Helstu eignir í dag eru 99 prósent 
í Tryggingamiðstöðinni og 49 
prósent í evrópska drykkjarvöru-
framleiðandanum Refresco. 
Aðrar eignir eru í Landic Property, 
verktakafyrirtækinu Bayrock og 
matvörukeðjunni Iceland Foods. 

■ Sjö starfa hjá Stoðum í dag, allir á 
uppsagnarfresti.

STOÐIR Í HNOTSKURN

Eik fasteignafélag tapaði 31,6 
milljónum króna á síðasta ári 
samanborið við 1,7 milljarða 
króna hagnað í hittiðfyrra. 

Í uppgjöri félagsins kemur 
fram að reksturinn hafi gengið 
mjög vel þrátt fyrir mjög erfið 
skilyrði.  

Eigið fé nam 20,2 milljörðum 
króna í lok síðasta árs og var arð-
semi eiginfjár neikvæð um 1,25 
prósent. 

Tvö kúlulán hvíla á félaginu 
upp á 509 milljónir króna og á 
gjalddaga í júní og 523 milljónir 
sem dreifast á árið allt. Viðræður 
standa yfir um endurfjármögn-
un vegna þessa, að því er fram 
kemur í uppgjörinu.  - jab

Eik tapar 
31 milljón

Atvinnuleysi mældist 8,5 prósent 
í Bandaríkjunum í síðasta mán-
uði, samkvæmt tölum bandarísku 
vinnumálastofnunarinnar, sem 
birtar voru í gær. Þetta er í sam-
ræmi við spár. 

Til samanburðar mældist 
atvinnuleysi hér 8,2 prósent í 
febrúar. 

Þetta er fjórði mánuðurinn í röð 
sem atvinnuleysi eykst vestanhafs 

og getur aukið líkurnar á því  að 
frekar dragi úr einkaneyslu, að 
sögn Bloomberg-fréttaveitunnar. 

Tölurnar jafngilda því að 5,1 
milljón Bandaríkjamanna hafi 
verið án atvinnu í mars en fjöld-
inn hefur ekki verið meiri í um 26 
ár, eða frá 1983 þegar Bandaríkin 
voru að koma upp úr niðursveiflu-
skeiði. Þá fór atvinnuleysið hæst 
í ellefu prósent. Haft hefur verið 

eftir Ben Bernanke, bankastjóra 
bandaríska seðlabankans, að í 
versta falli geti atvinnuleysi farið 
í svipaðar hæðir nú og þá.

Bloomberg segir þróun mála 
geta gert Barack Obama forseta 
erfitt fyrir en hann hefur lagt 
áherslu á að hið opinbera grípi 
til aðgerða til að fjölga störfum 
og koma hjólum efnahagslífsins í 
gang á ný.  - jab

Mikið atvinnuleysi í Bandaríkjunum

MORGUNÞING UM EFNAHAGSMÁL

ÚRRÆÐI LÍTILLA
HAGKERFA Í KREPPU

Dagskrá

Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst, setur fundinn.
Tamir Agmon, Chair, Department of Finance and International Business, 
Graduate School of Business, the College of Management, Israel:
„The crisis causes and remedies, an application for small and open economies“.
Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „The U-turn“.
Arnar Þór Másson, staðgengill skrifstofustjóra í Fjármálaráðuneytinu:
„The Icelandic way regarding the build-up of an asset management company“.
Þórður Pálsson, sérfræðingur NKB: „NKB Business as unusual“.
Pallborðsumræður.

Fundarstjóri: Ásta Dís Óladóttir, forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst.
Morgunverðarveitingar. Allir velkomnir. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á www.kaupthing.is

Háskólinn á Bifröst, í samstarfi við Kaupþing, efnir til morgunþings 
um efnahagsmál mánudaginn 6. apríl nk. kl. 8:30–10:30
í Kaupþingssalnum, Borgartúni 19. Sérstök áhersla verður lögð á 
eignaumsýslufélög í eigu ríkisins og fjallað um þau út frá mismunandi 
sjónarhornum. Fundurinn fer fram á ensku.

Hvaða úrræði hafa lítil hagkerfi á tímum sem þessum? 
Hvert á hlutverk ríkisins á að vera? Hversu mikil eiga ríkisafskipti 
að vera? Hvaða leið hafa íslensk stjórnvöld farið? 
Hvaða leið hafa stjórnvöld í Ísrael farið? Hvað tekur við?

Vöruskipti voru jákvæð um 8,3 
milljarða króna í mars, samkvæmt 
bráðabirgðatölum Hagstofunnar. 

Verðmæti vöruútflutnings nam 
34,9 milljörðum króna á óbreyttu 
gengi í mánuðinum en verðmæti 
innflutnings 26,6 milljörðum króna 
á sama tíma. 

Þetta er svipuð útkoma og í 
mánuðinum á undan og hefur ekki 
verið lægra í einum mánuði í þrjú 
ár, að sögn Hagstofunnar. Afgang-
ur af vöruskiptum í febrúar nam 
5,9 milljörðum króna. 

Hagstofan bendir á að inn-
flutningur á hrá- og rekstrar-
vörum hafi verið með minnsta 
móti í mánuðinum en það bendi 
til að heimsmarkaðsverð á áloxíði 
sé mjög lágt um þessar mundir. 
Nokkur aukning er aftur á móti 
í innflutningi á hálf-varanlegri 
neysluvöru, svo sem  fatnaði.

Á móti hafi verðmæti sjávar-
afurða aukist lítillega. Það sé þó 
lágt miðað við lok síðasta árs, að 
sögn Hagstofunnar. 

 - jab

Jákvæð vöruskipti



FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ
FYRIR
OKKUR
ÖLL

FRAMSÓKN

Opnum kosningaskrifstofu okkar
í Borgartúni 28, í dag, laugardaginn 
4. apríl kl. 14.00-16.00

Kaffi, kökur, pylsur og gosdrykkir verða í boði

      Hoppukastalar fyrir börnin

      Sirkus Íslands skemmtir kl. 15.00

Allir velkomnir

Frambjóðendur Framsóknarflokksins í Reykjavík



SKÝRING

Ávöxtun í töflunni hefur verið staðfest af viðkomandi aðilum. Ávöxtun Allianz einnig staðfest af óháðum þýskum greiningaraðilum,
m.a. Versicherungs Journal, Assekurata og Map-Report. 

Meðaltal er rúmfræðilegt meðaltal (geometric mean) fyrir árin sem sýnd eru í tilviki hvers sjóðs. m
n
 = (( 1 + m

1
 )( 1 + m

2
)…( 1 + m

n
))1/n – 1

Tölur eru leiðréttar með vísitölu neysluverðs til verðtryggingar (VNV) skv. Hagstofu Íslands og einnig gengisleiðréttar þar sem við á.
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Á meðan flest þróuð ríki keppast 
við að lækka stýrivexti niður 

að núll prósentum til að blása lífi 
í efnahagslífið heldur Seðlabanki 
Íslands stýrivöxtum í sautján pró-
sentustigum.

Rök Seðlabankans fyrir háum 
vöxtum eru helst þau að það verji 
gengi krónunnar. Nánar tiltekið 
telur bankinn að ávöxtun á íslensk-
um markaði þurfi að vera ásættan-
leg miðað við áhættu þegar gjald-
eyrishöftunum verður aflétt til að 
sporna við útflæði gjaldeyris. Með 
öðrum orðum verða Íslendingar að 
borga háa vexti til að erlendir aðil-
ar skipti ekki út íslenskum verð-
bréfum fyrir erlenda mynt þegar 
gjaldeyrishöftunum verður aflétt.

Í fyrsta lagi eru vextir undan-
þegnir gjaldeyrishöftum og því má 
skipta vaxtagreiðslum beint yfir 
í erlenda mynt miðað við núver-
andi reglur. Samkvæmt heimildum 
Seðlabankans eiga erlendir aðil-
ar ríkisverðbréf að upphæð 400 
milljörðum og þar af má ætla að 
um 150-200 milljarðar séu á fljót-
andi vöxtum. Samkvæmt munn-
legum heimildum markaðsaðila 
nýta þessir aðilar sér reglulega 
að skipta vaxtagreiðslum fyrir 
erlendan gjaldeyri. Hærri vextir 
valda því meira útflæði gjaldeyr-
is. Meira útflæði gjaldeyris veik-
ir krónuna. Til að setja hlutina í 
samhengi mun hvert prósentu-
stig minnka útflæði vegna fljót-
andi vaxta um 1,5 til 2 milljarða 
á ársgrunni. Tveggja prósentu-
stiga lækkun þýðir því sparnað 
fyrir ríkið sem samvarar áætl-
uðum tekjum af hátekjuskatti. 
Heildarvaxtagjöld miðað við 17% 
vexti og 150-200 milljarða skuld 
eru 26-34 milljarðar á ári sem 
aftur má skipta í gjaldeyri.  Þetta 
útflæði samsvarar nettó gjaldeyris-
áhrifum af þorskveiði núverandi 
fiskveiðiárs. Lægri vextir munu 
því draga markvert úr útstreymi 
gjaldeyris við núverandi aðstæður.

Í öðru lagi endurspeglar 

íslenska krónan íslenskt efnahags-
líf. Fyrirtæki og heimili eru nú í 
sárum eftir bankahrunið, gengis-
fall, tilheyrandi verðbólguskot, 
almennan samdrátt, eignatap og 
tapað lánstraust erlendis. Á sama 
tíma og spáð er 10% samdrætti í 
landsframleiðslu, áður óþekktu 
atvinnuleysi og tímabilum verð-
hjöðnunar er fráleitt að ætla að 
efnahagslífið geti staðið undir 
vöxtum nálægt 20%. Lægri vextir 
munu aftur á móti styrkja efna-
hagslífið og hvetja til fjárfestinga 
með tilheyrandi atvinnusköpun.  
Slíkur raunverulegur stuðningur 
við efnahagslífið eykur síðan aftur 
tiltrú á gjaldmiðlinum sem endur-
speglar grundvallar efnahags-
aðstæður.

Í þriðja lagi virðist Seðlabankinn 
byggja á forsendunni um að það 
verði hægt að aflétta gjaldeyris-
höftunum í náinni framtíð og því 
sé þess virði að borga háa vexti 
í skamman tíma með von um að 
fljótlega verði hægt að lækka þá 
þegar tiltrú erlendra aðila á hag-
kerfinu hefur aukist.  Þessi for-
senda verður að teljast veik því 
líklegt er að höft verði til staðar í 
marga mánuði og jafnvel ár til við-
bótar til að verja gengi krónunn-
ar. Fyrir þessu eru ýmsar ástæð-
ur. Miðað við gengi krónunnar 
utan Íslands er hæpið að hægt sé 
að aflétta höftunum í bráð án þess 
að fjármagn flæði úr landi þar til 
jafnvægi næst á gengi krónunnar. 
Erlent fjármagn, sem bundið er í 

íslenskum skuldabréfum (sem er 
bein afleiðing hávaxtastefnu Seðla-
bankans undanfarin ár), er svo 
mikið að það er ekki raunhæft að 
gefa kost á því að það fari í gegn-
um gjaldeyrismarkaðinn án þess 
að valda umtalsverðri veikingu 
krónunnar. Eins og áður hefur 
komið fram eiga erlendir aðilar 
ríkisverðbréf að upphæð 400 millj-
arðar. Þessi upphæð er mjög há 
samkvæmt öllum mælikvörðum.  
400 milljarðar eru 1,6 sinnum 
heildarvelta á gjaldeyrismarkaði á 
ársgrunni (miðað við veltu síðustu 
fimm mánuði), 400 milljarðar eru 
þrisvar sinnum byggingarkostnað-
ur Kárahnjúkavirkjunar, 400 millj-
arðar eru nokkru hærri en gjald-
eyrisvaraforði Seðlabanka Íslands 
(341 milljarðar) og jafngilda 
erlendum eignum allra íslenskra 
lífeyrissjóða (424 milljarðar). 400 
milljarðar samsvara nettó inn-
streymi gjaldeyris vegna veiða 
á 2 milljónum tonna af þorski! 
Af þessu leiðir að það er næstum 
óhugsandi að höftunum verði aflétt 
án þess að semja sérstaklega við 
erlenda kröfuhafa (og viðhalda 
þar með ákveðnum höftum) og 
því verður núverandi vaxtastefna 
fyrst og fremst að byggja á þeirri 
forsendu.

Rök fyrir því að Seðlabankinn 
heldur vöxtum háum til að styrkja 
gengi krónunnar þola illa nánari 
skoðun. Þvert á móti eru sterk 
rök fyrir hinu gagnstæða. Rök-
rétt væri því að horfast í augu við 
þá staðreynd að ef markmiðið er 
að halda gengi krónunnar sterku 
þurfa gjaldeyrishöftin að vera til 
staðar í einhvern tíma í viðbót og 
því er eðlilegt að miða vaxtastefn-
una fyrst og fremst við núverandi 
ástand efnahagsmála í landinu líkt 
og gert er í öðrum löndum.

Jón Helgi er verkfræðingur. Kári 
er með doktorspróf í fjármálum 

og gegnir lektorsstöðu við Háskól-
ann í Reykjavík.

Háir vextir veikja krónuna

JÓN HELGI EGILSSON OG KÁRI SIGURÐSSON

Í DAG |  Stýrivextir 

UMRÆÐAN
Kjartan Magnússon 
skrifar um barna- og 
unglingastarf.

Í pistli í Fréttablaðinu 
sl. föstudag fjallar Sóley 
Tómasdóttir, fulltrúi 
Vinstri grænna í íþrótta- 
og tómstundaráði (ÍTR), 
um tvö atriði, sem varða 
barna- og unglingastarf á vegum 
borgarinnar og fullyrðir að þau 
séu í uppnámi. Annars vegar nefn-
ir hún svokallaða félagsmiðstöðvar-
hópa fyrir unglinga í sumar og hins 
vegar viðbótarþjónustu á frístunda-
heimilum fyrir hádegi þá daga sem 
frí er gefið í skólum. Sóley veit að 
bæði þessi mál eru til sérstakrar 
skoðunar hjá starfsmönnum ÍTR 
þar sem reynt er að finna á þeim 
farsæla lausn fyrir alla aðila.
Það liggur fyrir að frístunda-
heimili veita börnum umrædda 

viðbótar þjónustu út yfir-
standandi skólaár og bind 
ég vonir við að svo verði 
einnig á næsta skólaári. 
Mun það m.a. ráðast af við-
ræðum, sem standa nú yfir 
á milli Starfsmannafélags 
borgar innar og borgaryfir-
valda um vinnufyrirkomu-
lag starfsmanna á þessum 
dögum. Skilja má grein Sól-
eyjar þannig að til standi 
að loka frístundaheimilum 

alveg á umræddum frídögum en 
sá skilningur er alrangur. Aldrei 
hefur verið hvikað frá því að hafa 
frístundaheimilin opin með eðli-
legum hætti umrædda daga, það 
er einungis viðbótarþjónustan fyrir 
hádegi sem er til skoðunar.

Þá er stefnt að því að á næsta 
fundi ÍTR verði lögð fram tillaga, 
sem tryggja mun starfrækslu 
umræddra félagsmiðstöðvarhópa í 
sumar og að hún muni síðan leiða 
af sér stórbætt starf fyrir 10-12 ára 
börn næsta vetur.

Þannig er unnið hörðum hönd-
um að því við erfiðar aðstæður að 
finna farsæla lausn á þeim málum 
sem Sóley nefnir. Hefði ég talið far-
sælla að kjörnir fulltrúar biðu með 
stóryrði og yfirlýsingar um skerta 
þjónustu og uppnám í barna- og 
unglingastarfi á meðan sú vinna 
stendur yfir. Mikilvægt er að 
starfsmenn borgarinnar fái vinnu-
frið til góðra verka í stað þess að 
reynt sé að setja mál í uppnám og 
valda óvissu meðal notenda þjónust-
unnar og þeirra sem veita hana.

Starfsmenn ÍTR hafa lagt fram 
fjölda tillagna um hagræðingu í 
rekstri sviðsins og eru nú að vinna 
stórvirki með því að hrinda mörg-
um þeirra í framkvæmd. Fyrir það 
vil ég þakka sérstaklega og heiti á 
alla kjörna fulltrúa að taka þátt í 
þeirri vinnu í stað þess að reyna að 
valda uppnámi með ótímabærum 
og illa ígrunduðum yfirlýsingum.

Höfundur er formaður íþrótta- og 
tómstundaráðs Reykjavíkur.

Forgangsraðað í þágu barna

KJARTAN 
MAGNÚSSON

Þrotabú Gólfefna og hurða hf., sem rak 
verslanir Egils Árnasonar í Reykjavík og á 
Akureyri, auglýsir eft ir tilboðum í eignir 
þrotabúsins, þ.m.t. lager og rekstur 
verslana félagsins.

Áhugasamir kaupendur hafi  samband við skiptastjóra 
þrotabúsins, Grím Sigurðsson, hrl., eigi síðar en 
þriðjudaginn 7. apríl nk. kl. 18:00. 

Grímur Sigurðsson, hrl., skiptastjóri.

Köllunarklettsvegi 2
104 Reykjavík
s. 520 2900
grimur@landslog.is

Bless-listinn
L-listinn hefur dregið framboð sitt 
til baka og ekki skortir ástæðurnar 
ef marka má tilkynninguna frá 
listanum. Ólýðræðislegar aðstæður, 
þaulseta Alþingis fram undir kosning-
ar, fimm prósenta múrinn, krafa um 
126 frambjóðendur í sex kjördæm-
um og síðast en ekki síst 
fjölmiðlar sem verða ekki 
við kröfum um jafnræði í 
umfjöllun.
 
Framboð og 
eftirspurn
Fjölmiðlamaðurinn 
Friðrik Þór Guð-
mundsson sem 
liðsinnt hefur 
Borgarahreyfing-

unni segir á bloggsíðu sinni: „Útlitið 
er gott hvað Borgarahreyfinguna 
varðar. Meðmælendur hrannast inn 
og frambjóðendur eru að fylla alla 
lista og boðið verður fram í öllum 
kjördæmum.” Einhverra hluta vegna 
virðist fimm prósenta múrinn, fjöl-
miðlar, 126 frambjóðenda reglan og 
þaulseta Alþingis ekki vera hreyfing-
unni sami fjötur um fót. Þetta eru 
kannski minni vandræði þegar 
eftirspurnin er til staðar.

Kostnaðurinn við 
Davíð

Guðlaugur Þór 
Þórðarson fjallar 
um það á vefsíðu 
sinni hversu 
dýrt ætlar að 

reynast Íslendingum að reka Davíð 
Oddsson úr stóli Seðlabankastjóra. 
Hann bendir á að á þeim rúma 
mánuði sem liðinn er síðan Davíð 
yfirgaf bankann hafi gengi íslensku 
krónunnar fallið um heil tólf prósent. 
Guðlaugur leggur til að norska 
Verkamannaflokknum verði sendur 

reikningur fyrir ósköpunum. 
Aðrir benda hins vegar á að 
á þeim tíma sem Davíð sat í 
Seðlabankanum lækkaði gengi 
krónunnar um tæp 87 prósent. 

„Guðlaugur? Á ég að 
senda reikninginn beint 
til þín eða upp í Val-

höll?“ spyr bloggari 
á vefnum Grettir.net.

 jse@frettabladid.is

 stigur@frettabladid.isF
atan sem sett var undir gjaldeyrishaftalekann fyrr í vik-
unni er frekar sú fyrsta en síðasta. Traustið á krónunni 
féll enn frekar þegar bannað var að eiga í útflutnings-
viðskiptum í íslenskum krónum. Héldu margir þó að 
traustið á gjaldmiðlinum gæti ekki orðið minna. Næsta 

skref í minnkandi trausti á krónunni er ef fyrirtæki og almenn-
ingur fara að gera samninga sín á milli í erlendum gjaldmiðli. 
Það skref hefði mjög líklega þegar verið tekið ef ekki væri fyrir 
verðtrygginguna. 

Þegar gjaldeyrishöftin voru sett á var þáverandi forsætis-
ráðherra, Geir H. Haarde, vongóður um að hægt yrði að slaka 
á þeim innan þriggja mánaða, en þá átti að endurskoða lögin. 
Sannleikurinn er líklega sá að Ísland þarf að búa við einhvers 
konar gjaldeyrishöft um komandi tíð. 

Í komandi kosningum verða stjórnmálaflokkarnir, eins og áður 
hefur verið ítrekað, að útskýra hvernig skorið verður niður á 
fjárlögum. Í því munu koma fram hugmyndir um hvernig nýtt 
Ísland verður og hvert hlutverk ríkisins verður í uppbyggingunni. 
Hitt atriðið sem verður að koma fram er hlutverk gjaldmiðilsins 
í uppbyggingunni. Stöðugleiki efnahagslífsins verður aldrei að 
veruleika með gjaldmiðli eins og íslensku krónunni. Það hafa 
flestir viðurkennt. Fæstir hafa hins vegar komið með lausnir í 
því máli. 

Stefna Samfylkingarinnar er ljós þegar kemur að íslensku 
krónunni. Hún hefur lengi verið að sækja um aðild að Evrópusam-
bandinu og taka upp evru. Sú stefna var reyndar mjög svo gagn-
rýnd þegar krónan var sterk, fyrir það að vera að tala krónuna 
niður. Það hjálpar krónunni ekki að tala um hana sem ónýta. En 
það er ekki raunhæft heldur að tala eins og hún eigi sér lífsvon. 
Hugmyndin um að taka upp svissneska frankann virðist dauð, 
en ungir sjálfstæðismenn lífguðu í gær við hugmyndina um að 
taka upp bandaríska dollarann. Í umræðu leiðtoga flokkanna í 
gær nefndu tveir flokkar einhliða upptöku annars gjaldmiðils. 
Nokkuð ljóst virðist að sá gjaldmiðill verður ekki evra.

Ef valið stendur milli evru og dollara þarf að skoða það í víðu 
samhengi. Skoða þarf hvar utanríkisviðskipti Íslands liggja. 
Einnig þarf að skoða hvort upptaka dollarans leiði til þess að 
hægt sé að leggja af gjaldeyrishöft, eða hvort halda þurfi í höftin 
til að allir dollarar landsins leki ekki út. Þá þarf einnig að hafa 
það í huga hvert þjóðin vilji stefna, í vestur til Bandaríkjanna 
eða til Evrópu. Þrátt fyrir vinsældir Obama, núverandi forseta 
Bandaríkjanna, er ólíklegt að meirihluti Íslendinga líti frekar á 
sig sem Ameríku- en Evrópubúa. 

Hvernig sem gjaldmiðlaumræðan fer eru engar töfralausnir í 
boði. Ísland fer í gegnum djúpa kreppu sem mun lenda á öllum. 
Til framtíðar gæti krónan og trú á henni eitthvað styrkst. Jafnvel 
er fræðilegur möguleiki á að hægt sé að sigla út úr gjaldeyris-
höftum. Reynsla okkar af krónunni ætti hins vegar að vera búin 
að kenna okkur að hún mun ekki verða forsenda stöðugleika eða 
öruggs hagvaxtar. Til þess verður að líta annað. 

Gjaldeyrishöft hverfa ekki af sjálfu sér.

Stefna eða 
stefnuleysi 

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR



með ánægju

Úrslitin í Iceland Express-deildinni

1. leikur
4. apríl: KR – Grindavík kl. 16.00

2. leikur
6. apríl: Grindavík – KR kl. 19.15

3. leikur
9. apríl: KR – Grindavík kl. 19.15

Rimman er hafin
Lokaslagurinn um meistaratitilinn í Iceland Express-deild karla hefst í dag. Til úrslita 
leika KR og Grindavík og byrja Vesturbæingar á heimavelli sem ætla sér ekkert annað 
en heimasigur. En kapparnir suður með sjó hafa allt aðrar hugmyndir. Iceland Express 
er afar stoltur styrktaraðili körfuboltans – og megi betra liðið sigra!

í dag 
kl. 16.00

Fyrsti leikurinn
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Ísland hefur orðið fyrir árás 
– ekki hernaðarárás, heldur fjár-

málaárás. Afleiðingarnar eru jafn 
banvænar þrátt fyrir það. Fleiri 
verða veikir, lifa í örvæntingu og 
deyja fyrir aldur fram ef þjóðin 
neitar ekki að greiða til baka 
megnið af þeim lánum sem prangað hefur 
verið inn á hana á síðustu átta árum. En 
leiðin til bjargar er þyrnum stráð. Vold-
ugir skuldunautar á borð við Bandaríkin 
og Bretland munu siga áróðursmeistur-
um sínum, sem og Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um og Alþjóðabankanum, á Íslendinga 
og krefjast þess að þeir verði hnepptir í 
skuldafangelsi með því að þvinga þá til að 
greiða skuldir sem þessar þjóðir myndu 
aldrei greiða sjálfar.

Til að komast út úr skuldafeninu verða 
Íslendingar að átta sig á hvers konar 
efnahagsástand sjálfseyðingar íslenskir 
bankamenn hafa skapað. Þrátt fyrir að 
hafa eytt nærri hálfri öld í að rannsaka 
þjóðir í erfiðri skuldastöðu hef ég sjaldan 
eða aldrei séð neitt í líkingu við ástandið á 
Íslandi. Hér á landi hafa bankarnir steypt 
sér í svo gríðarlegar skuldir að verðgildi 
krónunnar mun rýrna til frambúðar og 
leiða af sér verðbólgu næstu áratugina.

Skuldaleikurinn
Í gegnum söguna hafa skuldugar þjóðir 
oftast farið þá leið að losa sig við skuld-
irnar með hjálp verðbólgu, þ.e. borgað 
skuldirnar með „ódýrum peningum“. 
Ríkis stjórnir prenta peninga og viðhalda 
fjárlagahalla til þess að hækka verðlag 
og þannig er meira fjármagn í boði, en 
vöruframboð óbreytt. Þessi verðbólga 
og gengis fall minnka skuldabyrðina svo 
framarlega sem laun og aðrar tekjur 
hækka samhliða.

Ísland hefur snúið þessari lausn á hvolf. 
Í stað þess að auðvelda hina hefðbundnu 
skuldaleiðréttingu hefur verið sköpuð 
paradís lánardrottna og hinni sígildu 
flóttaleið skuldsettra þjóða lokað. Þjóðin 
hefur fundið leið til að steypa sér í skuld-
ir með hjálp verðbólgunnar, í stað þess að 
vinna sig úr þeim með henni. Með verð-
tryggingu skulda hefur Ísland komið upp 
einstöku kerfi fyrir banka og aðra lánar-
drottna sem stóreykur tekjur þeirra af 
lánastarfsemi, á kostnað launa og tekna af 
raunverulegri atvinnustarfsemi.

Það er eðlilegt að fólk greiði lán sem 
tekin hafa verið á heiðarlegan hátt. Venju-
lega er gert ráð fyrir að fólk taki lán 
– og bankar láni – til vænlegra fjárfest-
inga, sem skili arði sem síðan er hægt að 
nýta til að greiða lánið til baka auk vaxta. 
Þannig hafa bankar starfað um aldaraðir 
og þannig hefur orðið til ímynd hins var-
kára bankamanns sem neitar fjölmörgum 
þeirra sem sækjast eftir lánum frá honum.

Þannig var það að minnsta kosti einu 
sinni. Fáir sáu fyrir sér að aðgangur að 
lánsfé yrði svo greiður að þau vanskil 
sem við sjáum í dag væru óhjákvæmileg. 
Í Bandaríkjunum er þannig þriðjungur 
þeirra sem tóku húsnæðislán með nei-
kvæða eiginfjárstöðu. Það þýðir að lánin 
eru orðin hærri en virði eignanna sem þau 
hvíla á.

Lausn nýfrjálshyggjunnar á þessu 
vandamáli er að selja eignir með gríðar-
legum afföllum til alþjóðlegra arðræn-
ingja og brjóta niður félagslegt kerfi 

þjóða, einmitt þegar þær þurfa 
mest á því að halda. Þetta gildir 
þó aðeins um litlu þjóðirnar. Þær 
þjóðir sem hæst hrópa á Íslend-
inga að greiða lán spákaupmann-
anna eru undanskildar. Þar eru 
fremstar í flokki þær þjóðir sem 
eru skuldsettastar, Bandaríkin og 
Bretland, undir stjórn manna sem 
dytti aldrei í hug að leggja slíkar 
byrðar á eigin þegna. Um leið og 

þessar þjóðir lækka skatta og auka á fjar-
lagahallann reyna þær að kúga peninga 
út úr smærri og veikburða þjóðum, líkt og 
þær stunduðu gagnvart Þriðjaheimsríkj-
um á 9. og 10. áratug síðustu aldar.

Fjármálastríðið
Á síðustu árum hefur Ísland orðið fyrir 
árásum alþjóðlegra lánardrottna. Þeir 
hafa náð að sannfæra hóp lukkuriddara 
um að leiðin til auðs og hagvaxtar væri í 
skuldsetningu, en ekki ráðdeild. Bankar og 
spákaupmenn í innsta hring alþjóðafjár-
málakerfisins höfðu það að meginstarfi 
að selja skuldir og þurftu að búa sig undir 
það efnahagslega hrun sem sagan sýnir 
að fylgi óhjákvæmilega í kjölfar slíkrar 
ofurskuldsetningar. Það gerðu þeir með 
því að sá fræjum hugmyndafræði sem leit 
á keðjuverkandi skuldsetningu sem góða 
hagstjórn.

Stefna stjórnvalda í Bandaríkjunum er 
að koma á stöðugleika og forðast kreppu 
með því að færa niður skuldir til jafns 
við lækkandi markaðsverð, en ekki síður 
að ná greiðslubyrði húsnæðislána niður 
á viðráðanlegt stig, þ.e. innan við 32% af 
tekjum heimilanna. Í öðrum löndum er 
einnig verið að færa niður skuldir svo fólk 
og fyrirtæki geti staðið í skilum. Á Íslandi 
er verðtryggingin hins vegar að belgja út 
skuldir og steypa húseigendum í neikvæða 
eiginfjárstöðu.

Það fyrsta sem Íslendingar verða að 
gera er að átta sig á að landið hefur orðið 
fyrir efnahagslegri árás útlendinga, sem 
studdir voru af íslenskum bankamönnum. 
Til að hafa sigur reyndu þessir lánar-
drottnar að sannfæra þjóðina um að 
skuldir væru framleiðsluhvetjandi og að 
hagkerfið efldist, þar sem verðmæti þess 
ykist – þ.e. eignir yxu umfram skuldir. 
Þannig var gert ráð fyrir að verð myndi 
aldrei lækka og við myndum aldrei standa 
eftir með skuldirnar einar og neikvæða 
eiginfjárstöðu. Þeir gerðu sitt besta til að 
sannfæra þjóðina um að það væri slys sem 
gerðist aðeins einu sinni á öld eða svo, en 
ekki óhjákvæmileg afleiðing gríðarlegrar 
skuldsetningar með samsettum vöxtum 
án tekjuaukningar sem stæði undir vaxta-
greiðslum.

Þessari hugmyndafræði er nú fylgt eftir 
með því að telja íslenskum almenningi trú 
um að honum standi ekkert annað til boða 
en að borga skuldirnar sem örfáir ein-
staklingar hafa steypt sér í, skuldir sem 
safna vöxtum að öðrum kosti. Þjóðin þarf 
einfaldlega að gera sér grein fyrir því að 
þær skuldir sem krafist er að hún greiði 
eru meiri en hún getur ráðið við.

Hvernig eiga Íslendingar að borga?
Íslendingar verða að gera sér grein fyrir 
því fyrr en seinna að ekki er hægt að 
greiða þessar skuldir og um leið halda uppi 
sanngjörnu samfélagi. Óhjákvæmilegt er 
að afskrifa skuldir á einhvern hátt. Hversu 
mikið er ekki hægt að segja til um fyrr en 
vitað er hver skuldar hverjum og hversu 
mikið. En Ísland er sjálfstætt ríki og getur 

sett hver þau efnahagslög sem því hentar, 
svo framarlega sem þau mismuna ekki 
fólki eftir þjóðerni.

Alþjóðlegir lánardrottnar munu mót-
mæla harðlega. Markmið þeirra er að 
halda fjármálaheiminum utan alþjóðalaga 
og gera innheimtu skulda óháða lýðræðis-
legum reglum. Þannig reyna alþjóðlegar 
fjármálastofnanir að hindra stjórnvöld í 
að koma böndum á óhefta lánastarfsemi og 
eignaupptöku. Málpípur fjármagnseigenda 
saka þannig stjórnvöld um að hefta hinn 
frjálsa markað, þegar þau eru í raun eina 
aflið sem getur komið í veg fyrir að heilu 
þjóðirnar verði hnepptar í skuldafangelsi.

Með því að fara fram á greiningu á því 
hver skuldar hverjum hvað getur Ísland 
komið boltanum í fang lánardrottnanna 
og látið þeim eftir að svara því hvernig í 
ósköpunum Íslendingar eigi að fara að því 
að borga og hverjar efnahagslegar afleið-
ingar þess verði. Hvernig geta Íslending-
ar borgað á næstu árum án þess að lands-
menn tapi unnvörpum eignum sínum og 
félagslega kerfið verði lagt í rúst? Hvern-
ig geta Íslendingar greitt skuldir sínar án 
þess að keyra sig í þrot, leggja niður þjóð-
félag félagslegs jafnréttis og koma hér á 
samfélagi örfárra ofurríkra lánardrottna 
og svo örsnauðs almennings? Það er raun-
veruleg hætta á að hér myndist ný stétt 
fjármagnseigenda sem stjórna muni land-
inu næstu öldina eða svo.

Íslendingar hafa verið prettaðir. Eiga 
þeir að líta á það sem skyldu sína að greiða 
þjóðum sem hafa ekki í hyggju að greiða 
nokkurn tíma sínar eigin skuldir? Svo lán-
ardrottnar fái greitt þurfa þeir að sann-
færa skuldunauta sína um að þeir geti í 
raun og veru borgað, þ.e. borgað án þess 
að leggja samfélagið í rúst, selja auðlind-
ir sínar eða koma á gríðarlegri stéttaskipt-
ingu fjármagnseigenda og skuldara.

Lánin eða lífið?
Íslendingar verða að líta til langs tíma. 
Hvernig á efnahagskerfið að lifa af og 

vaxa til framtíðar? Verðtryggingu lána 
verður að afnema. Gjaldeyrislán verður að 
færa yfir í krónur á lágum, óverðtryggðum 
vöxtum eða afskrifa að hluta eða öllu leyti. 
Markmiðið á að vera að fella niður skuldir 
sem valda efnahagslegu tjóni.

Leiðarljósið er heilbrigt efnahagskerfi 
í heild sinni. Þeir sem heimta mest eru 
ekki þeir sem skulda mest, heldur þeir 
sem hafa lánað mest. Markmið þeirra er 
að tryggja völd sín í samfélaginu. Umfram 
allt vilja þeir hámarka vald skulda 
umfram verðmætasköpun. Þess vegna 
er verðtrygging lána notuð til að tryggja 
að bankarnir hagnist á hruni efnahags-
lífsins, en ekki almenningur, sem greiða 
þarf jafnt skuldirnar sem og kostnaðinn 
af hækkandi verðlagi og hruni krónunnar. 
Lánadrottnar um allan heim eru í óða önn 
að færa niður skuldir í takt við lækkandi 
fasteignaverð. Á Íslandi hafa bankarnir 
hins vegar fengið að hækka skuldabyrðina 
um 14% á síðasta ári, á meðan fasteigna-
verð hefur lækkað um 21%! Því verra sem 
efnahagsástandið er, því sterkari eru lán-
veitendurnir. Þetta er ávísun á efnahags-
legt sjálfsmorð þar sem dýpkandi kreppa 
hneppir æ fleiri í skuldafangelsi.

Ísland getur tekið forystu og orðið fyrir-
mynd annarra þjóða í efnahagslegu jafn-
rétti. Aldrei hefur verið betra tækifæri til 
að taka afstöðu til þess um hvað standa á 
vörð – óyfirstíganlegar skuldir eða fram-
tíð íslensks samfélags? Munu stjórnvöld 
verja þegna sína fyrir afætum fjármála-
heimsins, eða munu þau færa þeim íslenska 
hagkerfið á silfurfati? Það er spurningin 
sem íslensk stjórnvöld verða að svara.

Höfundur er sérfræðingur í alþjóðafjár-
málum, hefur verið ráðgjafi Hvíta húss-

ins, bandaríska innanríkisráðuneytisins 
og varnarmálaráðuneytisins og vinnur að 
tillögu að nýrri skattalöggjöf fyrir Banda-

ríkin. Þetta er fyrri greinin af tveimur eftir 
Hudson sem birtast í Fréttablaðinu. Sú 

seinni birtist innan fárra daga.

Stríðið gegn Íslandi 

MICHAEL HUDSON 
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Icelandair styður og 
flytur út íslenska tónlist

Með Músíktilraunum hjálpum við ungum 
tónlistarmönnum að prófa sig áfram og þróa 
hæfileika sína. Með Iceland Airwaves gefum 
við tónlistarmönnum kost á að koma sér á 
kortið í tónlistariðnaði og Reykjavík Loftbrú 
gerir þeim mögulegt að komast til útlanda 
og sigra heiminn.

Músíktilraunir

Músíktilraunir eru mikilvægur vettvangur 
fyrir unga tónlistarmenn sem eru að stíga 
sín fyrstu skref. Þær eru uppspretta nýrra 
hugmynda og tjáningar. Músíktilraunir 
standa nú yfir og við hvetjum fólk til að 
fylgjast með á Rás 2.

Iceland Airwaves

Icelandair er einn aðalstyrktaraðili Iceland 
Airwaves sem hafa öðlast sess bæði austan 
hafs og vestan sem kraftmikil og litrík 
tónlistarhátíð. Hún hefur laðað til landsins 
yfir 20.000 erlenda gesti og reynst 
íslenskum tónlistarmönnum einstök hjálp 
og hvatning. Hún kemur þeim á framfæri í 
erlendum fjölmiðlum og á meðal fólks í 
tónlistariðnaði alls staðar að úr heiminum. 

Reykjavík loftbrú

Í samstarfi við Reykjavíkurborg, FHF, Stef 
og FÍH hefur Icelandair komið myndarlega 
að verkefninu Reykjavík Loftbrú. Með því 
höfum við styrkt yfir 3.000 íslenska 
tónlistarmenn og hljómsveitir til að hasla 
sér völl með tónleikahaldi erlendis. 



er glæsilegur sportjeppi sem tekið er eftir.  Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum 
evrópskra ökumanna og er útkoman áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbo dísilvél, 5 þrepa sjálfskipting 
og þú getur valið 5 eða 7 manna bíl.  Chevrolet er kominn til þess að vera. Gæðakannanir sýna að Chevrolet 
er ekki einungis með litla bilanatíðni heldur er öll smíði bílsins til fyrirmyndar. Þá sakar ekki að verðið á 
Chevrolet er frábært. Komdu við hjá okkur, við erum á Tangarhöfðanum - Alltaf heitt á könnunni.

Verð kr. 4.782.000
Hluti af staðalbúnað:

Kæling í hanskahólfi Sjálvirkur birtustillir
Áttaviti og útihitamælir

Tenging fyrir MP3 spilara Fjöldiskaspilari
ISOFIX - festing fyir barnastól

L

Chevrolet gæði - frábært verð



LANG
UR

LAUGAR
DAGUR

Verslun okkar að Vagnhöfða 23 býður upp á EINSTÖK afsláttarkjör af frábærum vörum. 

Tilboðshorn í gangi allan tímann þar sem gefi nn verður allt að 80% afsláttur. 

Hljómfl utningsgræjur í bíla á mikið lækkuðu verði. 

Úrval af mótorhjóla-, ferða- og jeppavörum á frábæru verði. 

Meðal annars álstigbretti á jeppa með 45% afslætti.

Rýmingarsala af felgum, dæmi um verð kr. 1.250 stk.

Einstakt  VECTRIX rafmagnsmótorhjól verður í reynsluakstri. 

Komdu og gerðu einstök kaup. Kaffi  og kleinur fyrir alla.

Opið í dag frá kl. 10 til 16.  
Kaffi  og kleinur fyrir alla. 

Bílabúð Benna -Vagnhöfða 23 

590 2000 - www.benni.is

Hágæða dekk

Mikið úrval af mótorhjólavörum. TEMAX drullutjakkar á frábæru verði.

20%20%

20%

20%

20%20%

20%

20%

15%

15%

AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR!

TEMAX drullutjakkar á frábæru verði.

K&N loftsíur spara eldsneyti
K&N loftsíur spara eldsneyti.

IPF ljósavörur - frábær gæði og einstök verð. 

IPF ljósavörur - frábær gæði og einstök verð. 

Mag-lite hágæða vasaljós sem hefur einstakan 

endingartíma. Mikið úrval.
Mag-lite hágæða vasaljós sem hefur einstakan 

endingartíma. Mikið úrval.

DEKA rafgeymar. Viðurkenndir 
Amerískir rafgeymar.
Hátt kaldræsisþol.

15%

15%

Hágæða dekk

Mikið af góðum notuðum 
dekkjum á tilboðsverðum.

DEKA rafgeymar. Viðurkenndir 
Amerískir rafgeymar.
Hátt kaldræsisþol.

Rýmingarútsala af ál- og stálfelgum.Rýmingarútsala af ál- og stálfelgum.

Nú tökum við til á lagernum okkar!
              Mikið af vörum á miklum afslætti!

Mikið af góðum notuðum 
dekkjum á tilboðsverðum.

Hjólakerrur frá North Star á einstökum verðum.
Hjólakerrur frá North Star á einstökum verðum.

Mikið úrval af mótorhjólavörum. 
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UMRÆÐAN 
Ásta Ragnheiður Jó-
hannesdóttir skrifar 
um jafnréttismál

Samningur Sameinuðu 
þjóðanna um afnám 

mismununar gegn konum 
var samþykktur fyrir 
30 árum. Þó að margt 
hafi áunnist í jafnréttisbarátt-
unni er ljóst að jafnrétti er ekki 
að fullu náð. Til þess þarf hugar-
farsbreytingu. Hún verður ekki 
án þess að styrkja grunninn til 
framtíðar með því að fræða börn-
in. Leikskólar og grunnskólar eru 
mikilvægar menntastofnanir. Þeir 
gegna veigamiklu hlutverki í upp-
eldi barna og félagsmótun. Höfuð-
máli skiptir því að áhersla sé lögð 
á fræðslu og umræðu um jafnrétti 
og mannréttindi í öllu skólastarfi,  
þannig er stutt við málaflokkinn 
til framtíðar. 

Í lögum um jafna stöðu og rétt 
kynjanna er kveðið á um að á 
öllum skólastigum skuli nemend-
ur hljóta fræðslu um jafnréttis-
mál. Skal lögð áhersla á að búa 
bæði kynin undir jafna þátttöku í 
samfélaginu, bæði í fjölskyldu- og 
atvinnulífi. 

Stórt skref í þessa átt var stigið 
í fyrra þegar farið var af stað 
með þróunarverkefnið jafnréttis-
fræðsla í leik- og grunnskólum 
en það miðar að því að auka og 
efla jafnréttis- og kynjasjónar-
mið í leikskólum og grunnskólum. 
Að verkefninu standa félags- og 
tryggingamálaráðuneytið, Jafn-
réttisstofa og fimm sveitarfélög: 
Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 
Hafnarfjarðarkaupstaður, Mos-
fellsbær og Akureyrarkaupstaður. 
Menntamálaráðuneytið leggur 
verkefninu lið ásamt Jafnréttisráði 
og mörgum styrktaraðilum. Annað 
markmið verkefnisins er að auka 
samvinnu innan og milli sveitar-

félaga um jafnréttismál, 
auka upplýsingar um 
jafnréttisfræðslu og búa 
til vettvang til að miðla 
reynslunni af verkefninu.

Fimm leikskólar og 
fimm grunnskólar hafa 
í vetur unnið tilrauna-
verkefni á sviði jafnréttis-
mála. Námsstefna þar 
sem þeir kynna verkefnin 
verður haldin 26. maí. 

Nánari upplýsingar um verkefnið 
er að finna á vefsetrinu jafnretti-
iskolum.is. Þar er aðgengilegt 
fjölbreytt efni sem hentar vel til 
jafnréttisfræðslu í skólastarfi. 
Í ár gegnir Ísland formennsku í 
Norrænu ráðherranefndinni og 
er jafnréttisfræðsla í skólum eitt 
af fimm meginjafnréttisþemum 
ársins. Norræn ráðstefna um 
jafnréttis fræðslu í skólum verður 
haldin hér á landi í september 
2009. Fyrirmyndarverkefni 
Norður landanna verða kynnt þar.

Þegar samningur SÞ um afnám 
kynjamismununar var gerður 
bjuggu margar konur við misrétti. 
Enn er hann mikilvægt tæki í jafn-
réttisbaráttunni. Félags- og trygg-
ingamálaráðuneytið útbjó dagatal 
í samstarfi við Jafnréttisstofu, 
Kópavogsbæ og Fljótsdalshérað 
til að marka tímamótin. Í tilefni af 
alþjóðlegum baráttudegi kvenna 
8. mars, færði undirrituð öllum 
bekkjardeildum tólf ára nemenda 
í grunnskólum landsins dagatalið 
sem daglega áminningu um mikil-
vægi jafnréttis. 

Með því að fræða börnin okkar 
um jafnrétti og mannréttindi 
gerum við þau meðvituð um mikil-
vægi þeirra. Með aukinni jafnrétt-
isfræðslu eflum við einnig skiln-
ing barna okkar á því að réttindi 
þessi eru ekki sjálfgefin heldur 
afrakstur langrar baráttu sem enn 
á langt í land víða um heim. 

Höfundur er félags- og 
tryggingamálaráðherra.

Jafnrétti á erindi við börn 

ÁSTA RAGNHEIÐUR 
JÓHANNESDÓTTIR

UMRÆÐAN
Hjörtur Hjartarson 
skrifar um persónukjör

Í kjölfar fjármála- og 
efnahagshruns risu 

örvæntingarfullar og til-
finningaþrungnar kröfur 
almennings um aukið lýð-
ræði. Málsmetandi fólk 
sagði berum orðum að 
„stjórnmálastéttin“ yrði að víkja 
til hliðar. Öllum var ljóst að við lýð-
ræðiskröfunum yrði að bregðast 25. 
apríl. Persónukjör og stjórnlaga-
þing urðu aðalatriði í málefnasátt-
mála ríkisstjórnar Samfylkingar 
og Vinstri grænna, með stuðningi 
Framsóknarflokksins. 

Frumvarpið um persónukjör 
gerir ráð fyrir varfærnu skrefi í átt 

til meiri áhrifa kjósenda í 
alþingiskosningum. Flokk-
arnir geta boðið fram rað-
aða lista eins og venjulega. 
Breytingin felst í því að 
framboðum verður einn-
ig heimilt að bjóða fram 
óraðaða lista sem kjósend-
ur þeirra mega raða ef þeir 
vilja. Það er nú öll bylting-
in. Engu skiptir þótt lokuð 
prófkjör eða forval hafi 

þegar farið fram.
Flokkarnir ákveða sjálfir hvora 

leiðina þeir fara. Þorkell Helgason 
upplýsti að tæknilega væri ekkert því 
til fyrirstöðu að leyfa framboðum að 
viðhafa persónukjör 25. apríl. Með 
því er heldur ekki verið að leggja í 
neina óvissuferð. Í nágrannalöndum 
okkar eru þrautreynd kosningakerfi 
með persónukjöri sem nær öll gera 

kjósendum hærra undir höfði en hér 
þekkist. Getur verið að þingmenn og 
frambjóðendur sem nú hafa tryggt 
sér örugg þingsæti í lokuðum próf-
kjörum flokkanna hafi misst áhuga 
á lýðræðisumbótum? Svo er að sjá. 
Hálmstrá þeirra er að vísa í eina 
mjög ósannfærandi álitsgerð eins 
starfsmanns Alþingis þar sem segir 
að 2/3 hluta atkvæða þurfi til að sam-
þykkja frumvarpið um persónukjör. 
Ríkisstjórnin ætlar að láta það duga 
til þess að hætta við allt saman. Það 
mun hefna sín grimmilega.

Stjórnmálamenn verða að þekkja 
sinn vitjunartíma. Vorið 2009 á 
Íslandi gæti orðið heitt ekki síður 
en haustið 2008, og þá verður erfitt 
að standa uppi með svikin loforð.

Höfundur er í framboði fyrir 
Borgarahreyfinguna.

Sviknir um persónukjör(?)

UMRÆÐAN
Jakob Hrafnsson 
skrifar um menningu

Menningarstefna 
Reykjavíkurborgar 

hefur verið í endurskoðun 
að undanförnu með það 
að markmiði að finna enn 
betri leiðir til að stuðla að 
því að blómleg menning og listir ein-
kenni höfuðborgina áfram. Samstarf 
borgarinnar við tónlistarmenn hefur 
verið gott og hefur Reykjavíkurborg 
um árabil stutt dyggilega við bakið á 
íslenskri tónlist með ýmsum hætti, 
t.d.  með starfssamningum og verk-
efnastyrkjum til allra tegunda tón-
listar og stuðningi sínum við ýmsar 
hátíðir og viðburði tengda tónlist. 
Eitt af betur heppnuðum verkefnum 
á sviði tónlistar er svo útflutnings-
sjóðurinn Reykjavík Loftbrú. Nú er 
gaman að segja frá því að Reykja-

víkurborg, Icelandair, FÍH, 
STEF og SFH hafa endurnýj-
að samstarf sitt um sjóðinn 
Reykjavík Loftbrú en fregna 
af framhaldinu hefur verið 
beðið með eftirvæntingu.

Sjóðurinn hefur verið 
starfræktur frá miðju ári 
2003 og styður framsækið 
tónlistarfólk við að hasla 
sér völl erlendis. Á síðasta 

ári styrkti sjóðurinn 197 verkefni, 
sem á bak við stóðu 497 tónlistar-
menn, tónskáld, textahöfundar og 
útgefendur. Í heildina hefur sjóður-
inn styrkt 536 verkefni frá stofnun 
árið 2003, eða hátt á þriðja þúsund  
einstaklinga.

Útflutningsverðlaun Reykjavík-
ur Loftbrúar voru afhent á Íslensku 
tónlistarverðlaununum fyrir 
skömmu og varð Mugison fyrir val-
inu að þessu sinni. Hann er tvímæla-
laust glæsilegur fulltrúi Íslands og 
íslenskrar tónlistar erlendis.

Með stofnun Reykjavíkur Loft-
brúar felst viðurkenning á hlut tón-
listar og lista í kynningu á Reykjavík 
sem nútímalegrar menningarborgar 
og  spennandi viðkomustaðar ferða-
manna. Markmið styrkveitinga er 
að auka tækifæri íslenskra tónlist-
armanna, tónskálda og útgefenda til 
að sækja á erlenda markaði. Úthlut-
að er úr sjóðnum mánaðarlega og 
er hann vistaður hjá menningar- og 
ferðamálasviði Reykjavíkurborgar 
og eru ný umsóknareyðublöð ásamt 
upplýsingum um breytt fyrirkomu-
lag aðgengileg á vefsíðum aðstand-
enda sjóðsins s.s. á www.reykjavik.
is, www.icelandair.is/loftbru og á 
vefsíður fagfélaga tónlistarmanna 
og útgefenda. Samningurinn gildir 
út árið 2009 og stefnt er að endur-
skoðun og viðræðum um framhaldið 
á haustdögum.

Höfundur er formaður stjórnar 
Reykjavíkur Loftbrúar.

Góðar fréttir af Reykjavík Loftbrú

HJÖRTUR 
HJARTARSON

JAKOB HRAFNSSON

fyrst og fremst ódýr

4x2 l

kippa

Þú kaupir 4x2l Coke eða 

Coke Light og Freyju 

Rísegg nr. 4 saman 

á aðeins

998kr.

FLOTT TILBOÐ
FYRIR PÁSKANA! 
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Þ
að er miðvikudagur í 
Fjölbrautaskóla Vestur-
lands og systkinin standa 
fyrir framan samnem-
endur sína og segja þeim 
sögu sína. Þau draga 

fram myndir úr flóttamannabúðunum 
og segja að þessar myndir og þeirra 
orð, sem túlkur þýðir fyrir bekkinn, 
geti ekki skýrt þann hrylling sem þau 
bjuggu við í búðunum. Mustafa segir 
að henni dygði ekki heilt ár til að lýsa 
aðstæðunum. Þau eru ekki að færa í 
stílinn því að mati Flóttamannastofn-
unar Sameinuðu þjóðanna þykja búð-
irnar bjóða upp á hvað verstu aðstæð-
urnar fyrir flóttamenn í heiminum. 
Tími þeirra í búðunum var ekki langur 
miðað við hve lengi margir þurfa að 
dvelja þar, en sumir hafa verið þar í 
þrjú ár. Enginn velur sér að dvelja á 
svona stað, en þegar aðstæður í heima-
högum eru orðnir eins og þeir voru í 
Bagdad, á fólk engra annarra kosta 
völ. 

Fatlað og veikt systkini
Mustafa var ellefu ára þegar lífið 
breyttist á einni nóttu í Bagdad. Mahal 
bróðir hennar var ári eldri. Þau eru 
Palestínumenn, afkomendur þeirra Pal-
estínumanna sem flúðu Ísrael í átökun-
um árið 1948. Og í Bagdad bjuggu þau í 
hverfi sem nær aðeins Palestínumenn 
bjuggu í, með föður sínum og móður og 
tveimur öðrum systkinum og lífið var 
gott og öruggt að þeirra sögn. Faðir 
þeirra vann sem viðgerðarmaður hjá 
fyrirtæki sem gerði við stærri heim-
ilistæki, svo sem ísskápa, frystikistur 
og slíkt. Bróðir þeirra er þroskaheftur 
og systir þeirra hefur átt við veikindi 
að stríða í gegnum ævina þannig að 
hún þarf að vera undir stöðugu læknis-
eftirliti. Það varð því mikið áfall fyrir 
fjölskylduna þegar faðir þeirra, fyrir-
vinnan, var drepinn.

Palestínumenn ofsóttir
Við setjumst niður eftir tímann og túlk-
ur hjálpar til. Þau eru farin að skilja 
heilmikið í íslenskunni en það er erfið-
ara að tala hana. Þeim finnst tungu-
málið erfitt en vilja leggja sig öll fram 
við að læra það, segja þau. Við byrjum 
í Bagdad. „Ofsóknirnar byrjuðu strax 
eftir að innrásin var gerð. Okkur var 
oft hótað og margir voru reknir af 
heimilum sínum. Ef Íraki kemst að því 
í dag að þú ert Palestínumaður, áttu á 
hættu að vera myrtur.“ Palestínumenn 
eru ofsóttir í Bagdad af ástæðum sem 
rekja má til stuðnings Saddams við 
Palestínumenn. Hann studdi málstað 
þeirra og ýmsir hópar í samfélaginu 
töldu sig því eiga eitthvað sökótt við 
Palestínumenn, héldu þá hafa notið sér-
réttinda. Staðreyndin var hins vegar 
sú að Palestínumenn nutu ekki fullra 
réttinda í Írak, fengu aldrei varan legt 
dvalarleyfi og engan möguleika á að 
sækja um ríkisborgararétt. 

Myrtur í vinnunni
Árið 2003 er talið að um 40.000 Pal-
estínumenn hafi verið í Írak. Nú séu 
kannski um 10.000 eftir. Ýmist hafa 
þeir verið myrtir eða reknir á brott frá 
heimilum sínum. Flóttamannabúðirnar 
í Al Waleed urðu til þegar fólk reyndi 
að flýja yfir landamæri Íraks til Sýr-
lands. Landamærunum var lokað og 
fólk komst heldur ekki til baka þaðan 
sem það var að flýja. Mustafa og Mahal 
urðu að flýja eftir að faðir þeirra var 
myrtur. Nokkrum dögum fyrir morðið 
hafði hann verið handtekinn, en írask-
ir lögreglumenn áreittu Palestínumenn 
daglega. Honum var sleppt, beðinn 
afsökunar á handtökunni og fjölskyld-
an hélt að þeim væri óhætt. „Hann var 
að klára vinnudaginn og var að loka 
fyrirtækinu, átti bara eftir að gera við 
einn ísskáp. Ég var í heimsókn hjá vini 
mínum þarna við hliðina á þegar við 
heyrðum skothvell. Ég kom að honum 
liggjandi í götunni,“ segir Mahal.

Besti vinurinn skotinn
Þetta var ekki í eina skiptið sem Mahal 
upplifði að einhver svona náinn honum 
var drepinn. Hann var á gangi heim 
úr skólanum með bestu vinum sínum 
þegar skothríð hófst í hverfinu þeirra. 

Einn besti vinur hans, sem átti að fara 
að gifta sig daginn eftir, var myrtur. 

Að lokum fór svo að fjölskyldunni var 
ekki lengur vært í borginni. Þau yrðu 
að komast burt. „Við höfðum sótt um að 
komast burt og einn daginn komu nöfn-
in okkar upp á lista yfir fólk sem mögu-
lega gat komist til Íslands. Við urðum 
að flytjast í Al Waleed-flóttamanna-
búðirnar frá Bagdad vegna þess.“ 
Mustafa reynir að útskýra hvernig Al 
Waleed-búðirnar eru. „Ímyndið ykkur 
stað þar sem ekkert er. Bara eyðimörk. 
Hvert sem þú lítur er eyðimörk. Það er 
ekkert, ekki eitt tré til að skýla sér bak 
við. Bara tjöld. Og hitinn er kannski 
48 gráður. Í þessum búðum hefur fólk 
dvalið í jafnvel þrjú ár.“

Vatnsleysi erfiðast
Í búðunum var ekki alltaf vatn. Vatns-
skorturinn var svo mikill suma daga 
að fólk kom sér í mikla lífshættu þegar 
það fór út á veg til að betla vatn, þrátt 
fyrir að vita að kannski yrði það drep-
ið. Mustafa segir að vatnsskortur-
inn hafi verið erfiðastur. Einnig var 
hreinlætisaðstaða engin og daunn frá 
rusli sem enginn gat hirt um. Malah 
segir salernisaðstöðuna hafa verið 
hrikalega, skítuga og ógeðslega og 
konur hafi verið feimnar við að nota 
hana því karlmenn og konur hafi átt 
að nota sömu aðstöðu. Margir í búðun-
um voru veikir að þeirra sögn. Læknis-
hjálp þurfti að sækja í 150 kílómetra 
fjarlægð og mjög hættulegt að ferðast 
þangað. Fólk dró það því í lengstu lög 
því ef rútan var stöðvuð á leiðinni og 
íraska lögreglan komst að því að við-
komandi var Palestínumaður, var hætt 
á að viðkomandi yrði drepinn. 

Sandstormar og snákar
Í eyðimörkinni geisuðu miklir sand-
stormar, á nokkurra daga fresti. Rokið 
sem við þekkjum hér á landi er víst eins 
og væg gola miðað við hvernig blásið 
gat í eyðimörkinni. Þegar stormurinn 
var yfirstaðinn voru tjöldin oft fokin út 
í veður og vind. „Við höfðum ekkert til 
að skýla okkur á bak við. Við kviðum 
oftast nóttinni. Myndi koma stormur 
eða kannski einhver dýr úr eyðimörk-
inni, snákar eða annað slíkt? Margt var 
að hræðast þarna, líka nærveru banda-
rískra og íraskra hermanna. Maður var 
aldrei öruggur.“ Aðgerðaleysið var að 

Skilaboð frá þeim sem eftir eru
Systkinin Mustafa Jamal Saeed og Mahal Jamal Saeed lifðu ofurvenjulegu lífi í Bagdad til ársins 2003 þegar ráðist var inn í 
Írak. Eftir það og þar til þau komu til Íslands síðastliðið haust hafa þau lifað það að sjá föður sinn myrtan og besti vinur Mahals 
var skotinn til bana þegar þeir voru á gangi heim úr skólanum. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti systkinin sem voru heppin. 
Þau komust burt úr flóttamannabúðunum Al Waleed sem þykja bjóða upp á hvað verstar aðstæður í heiminum.  

ERU HRIFIN AF NÁTTÚRU ÍSLANDS Systkinin Mustafa Jamal Saeed og Mahal Jamal Saeed hafa eytt síðustu árum við erfiðar aðstæður í Írak. Þau hlakka til að eiga framtíð 
á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BÚSTAÐUR FJÖLSKYLDUNNAR Fyrir miðju má sjá tjaldið sem fjölskylda systkinanna hafðist við í. 
Tjöldin fuku á nokkurra daga fresti í sandstormum.

þeirra sögn afar erfitt enda lítið sem 
ekkert að hafa fyrir stafni. „Það er erf-
itt að geta ekkert gert nema hanga og 
það er líka mjög erfitt fyrir fólk sem 
þarna bíður og bíður og veit ekki hvort 
það á framtíð. Við erum heppin að hafa 
komið hingað en við viljum færa skila-
boð frá fólkinu sem er þarna eftir. Það 
er að deyja í eyðimörkinni.“

Íslenskunámið í fyrsta sæti
Mustafa og Malah segjast hafa nú 
dvalið á Akranesi síðan í september 
með móður sinni og systkinum og þau 
eru hrifnust af náttúrunni hér, fjöll-

unum og öllu sem þau segja afar ólíkt 
því sem þau þekkja. Íslenskan er erfið 
en þau vonast til að geta lært ensku og 
íslensku betur. Kuldanum er erfiðast 
að venjast. Þau eru brosmild þegar þau 
tala um það sem fram undan er. „Fyrst 
og fremst núna erum við að hugsa um 
íslenskunámið. Við þurfum að læra 
hana vel. Og við hlökkum til að eiga 
framtíð á Íslandi. Við sjáum það fyrir 
okkur að geta átt mjög gott líf hérna.“

Ofsóknirnar 
byrjuðu 
strax eftir að 
innrásin var 
gerð. Okkur 
var oft hótað 
og margir 
voru reknir 
af heimilum 
sínum. Ef 
Íraki kemst 
að því í dag 
að þú ert 
Palestínu-
maður áttu 
á hættu að 
vera myrtur.
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EFTIR STORMINN Sandstormar feykja bústöðum flóttamannanna til á nokkurra daga fresti.
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MIKIÐ OG GOTT VERK AÐ BAKI Anna Lára Steindal, verkefnastjóri Rauða kross-deildarinnar á Akranesi, og Atli Viðar Thorstensen, 
verkefnastjóri Rauða krossins á Íslandi, unnu hörðum höndum að því að koma 29 flóttamönnum frá einum verstu flóttamanna-
búðum heims, Al Waleed í Írak. Fyrir það fékk Akranesdeildin Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Talið er að á bilinu 30-40 milljónir 
manna séu á flótta í heiminum, 
sumir segja allt að 100 milljónir. Þar 
af eru um ellefu milljónir manna 
sem eru skilgreindar sem flóttamenn 
samkvæmt flóttamannasamningi 
Sameinuðu þjóðanna. Sá tæplega 
þrjátíu manna hópur Palestínumanna 
sem kom til Íslands síðastliðið haust 
frá Írak tilheyrir þeim hópi. Atli Viðar 
Thorstensen, verkefnastjóri hjá Rauða 
krossi Íslands, sagði frá því í stuttu 
máli hvernig flóttamönnum er veitt 
hæli í öðrum löndum.

Fæstir fá hæli á 
Vesturlöndum
„Þvert á það sem margir halda, 
leita langflestir flóttamenn fyrst til 
nágrannaríkjanna. Þannig liggur 
straumur fólks sem þarf að flýja 
heimaland sitt fyrst til þeirra landa 
sem liggja hvað næst stríðshrjáðum 
löndum en ekki hingað til Vestur-
landa. Þegar fólk er komið í annað 
land eru þrjár leiðir mögulegar til að 
leysa vanda þess. Í fyrsta lagi getur 
fólk snúið til sinna heima ef ástand-
ið lagast. Ef það gengur ekki getur 
fólk reynt að aðlagast því ríki sem 
það flúði til. Þriðja úrræðið, er algert 
neyðarúrræði, og snýst um það, eins 
og í tilfelli þessa fólks, að flytja það til 
þriðja ríkisins. Það verkefni er undir 
hatti Sameinuðu þjóðanna og það 
er Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna sem metur hverjir það eru 
sem eru í hvað mestri hættu og í 
hvað brýnustu þörf fyrir að komast 
í öruggt land.“ Talið er að innan við 
1 prósent flóttamanna fái griðland 
í þriðja ríki með þessum hætti, eða 
um 60-70 þúsund flóttamenn á ári. 
Bandaríkin taka á móti langflestum 
flóttamönnum.

Yfirlýsing frá 2007
Flóttamannastofnun biður önnur ríki 
um að veita fólki hæli innan sinnan 
landamæra og á þeim lista eru um 
15-20 ríki. Ísland hefur verið á lista 
ríkja sem aðstoða flóttamenn síðan 
árið 1956 og hefur tekið á móti 

flóttamönnum nokkuð reglulega frá 
1996. Það var þó ekki fyrr en vorið 
2007 sem gefin var út yfirlýsing þess 
efnis að tekið skyldi árlega á móti 
flóttamönnum. „Flóttamannastofnun 
tekur saman skjöl um fólkið sem þarf 
að komast í burtu eins skjótt og má 
verða og sendir til flóttamannanefnd-
ar. Í flóttamannanefnd sitja fulltrúar 
félagsmálaráðuneytisins, dómsmála-
ráðuneytisins, utanríkisráðuneytisins 
og Rauða krossins. Þessi nefnd vinnur 
mjög náið með Flóttamannastofnun 
og eftir samráð við stofnunina leggur 
flóttamannanefndin fram tillögu til 
ríkisstjórnar Íslands um móttöku 
flóttamanna og frá hvaða svæði það 
skal vera. Flóttamannanefndin er 
þannig milligönguliður milli Flótta-
mannastofnunar og ríkisstjórnar. 
Tillögur flóttamannanefndar um að 
taka á móti hópi Palestínumanna frá 
Írak kom heim og saman við áherslur 
Flóttamannastofnunar sem ríkisstjórn-
in svo samþykkti.“

Nokkrir kjósa að yfirgefa 
ekki búðirnar
Í framhaldi fær flóttamannanefnd 
sendan forvalslista og les gögn um 
flóttafólk. Sendinefnd frá flótta-
mannanefnd fer svo út og tekur 
viðtöl við fólkið. Í sendinefndinni voru 
fulltrúar félagsmálaráðuneytis, Útlend-
ingastofnunar og Rauða krossins. „Við 
fórum út í júní í fyrra og vorum í byrj-
un með um 50 manns á lista. Í sam-
vinnu og samráði við Flóttamanna-
stofnun var svo hluta þess boðið að 
koma til Íslands. Nokkrir kjósa að 
yfirgefa búðirnar ekki ef þeir eiga þar 
stóra fjölskyldu. Þess í stað kjósa þeir 
að deila örlögum sínum með hinum 
fjölskyldumeðlimunum sem eiga að 
vera eftir, í þeirri von að það leysist 
úr málum allra.“ Flóttamannastofnun 
tilkynnir flóttafólkinu um hverjum 
býðst að koma og í framhaldi fer í 
gang ferli við að útvega ferðaskilríki, 
bóka flug, sem er mikið púsluspil og 
tekur nokkra mánuði. Á meðan undir-
býr sveitarfélagið komu fólksins. Lítill 
hópur fer frá Íslandi og tekur á móti 
fólkinu á flugvelli í Evrópu og fylgir því 
síðasta spölinn til landsins. Þá tekur 
við starf hjá sveitarfélaginu, Akranesi 
og Rauða kross-deildinni þar. 

STÓRT SAMSTARFSVERKEFNI
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Rauði krossinn á Akranesi hlaut 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í 
flokknum Til atlögu gegn fordómum. 
Verðlaunin hlaut deildin fyrir hlutverk 
sitt við góða aðlögun hóps palestínsks 
flóttafólks að samfélaginu á Akranesi. 
Verðlaunin í þessum flokki eru veitt 
einstaklingi eða félagasamtökum sem 
hafa unnið ötullega að því að eyða 
fordómum í samfélaginu. 

Akraneskaupstaður undirbjó komu 
29 palestínskra flóttamanna, þar á 
meðal Mustafa og Malah, á síðasta 
ári, en alls var um að ræða átta 
fjölskyldur. Anna Lára Steindal, verk-
efnastjóri Akranesdeildar Rauða kross 
Íslands, tók við Samfélagsverðlaunum 
Fréttablaðsins fyrir hönd deildar sinn-
ar en hún segir verkefnið hafa gengið 
ótrúlega vel. „Þessar konur og börnin 
þeirra eru ótrúleg. Þær hafa kennt 
okkur öllum mikið og jú, ég held það 
sé alveg hægt að segja að þær hafi 
þjappað sveitarfélaginu betur saman,“ 
segir Anna Lára. „Okkar verkefni 
var að undirbúa komu þeirra, finna 
húsnæði og standsetja það, undirbúa 
íslenskunám og skólagöngu þeirra 
sem á skólaaldri eru, finna stuðnings-
fjölskyldur og ótal margt fleira. Fólkið 
kom hingað og þekkti engan þannig 
að það að búa til gott stuðningsnet 

og viðhalda því er einna mikilvægast.“ 
Anna Lára segir að einungis sé 

einn túlkatími í mánuði fyrir hvern og 
einn þannig að deildin hafi þurft að 
leggja sig alla fram um að nota leik, 
arabískar orðabækur og allt sem hægt 
var að gera til að auðvelda tjáskiptin. 
Hún segir að það hafi komið þeim á 
óvart hve vel þeim miðar öllum áfram 
með íslenskunámið. „Það sem er svo 
skemmtilegt er að við höfum líka lært 
heilmargt af þeim. Til dæmis ætla þær 
að kenna okkur að elda arabískan 
mat. Þær hafa mikla sjálfsbjargar-
viðleitni enda hafa þær lifað margt. 
Frumkvæði þeirra er aðdáunarvert 
og þær hafa ríka þörf fyrir að gefa á 
móti,“ segir Anna Lára.

Hún segir að óánægjuraddir 
hafi koðnað niður fljótlega eftir að 
bæjarbúum var skýrt frá því hvernig 
aðstæður voru í flóttamannabúðun-
um og að fólkið sem kom til Akranes 
hafi alls ekki getað dvalið áfram á 
sínum heimaslóðum nema hætta 
lífi sínu. „Í umræðunni í vor voru 
einhverjir sem töldu að verið væri að 
sólunda fjármunum og það ætti að 
hjálpa fólki þar sem það væri búsett. 
Fólk sá hins vegar fljótt að það var 
engin leið. Þú ferð ekki með neinar 
milljónir og hjálpar fólki í tjaldi í 

eyðimörk. Sá valkostur var ekki raun-
verulegur.“  

KONURNAR ERU ÓTRÚLEGAR

Það sem er svo 
skemmtilegt er að 
við höfum líka lært 
heilmargt af þeim. 
Til dæmis ætla þær 
að kenna okkur að 
elda arabískan mat. 
Þær hafa mikla sjálfs-
bjargar viðleitni enda 
hafa þær lifað margt.

ERFIÐ BIÐ Krakkarnir í flóttamannabúðunum Al Waleed vita ekki hvort eða hvenær 
þeir komast burt úr eyðimörkinni. MYND/UNHCR

ENGIN HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA Í búðunum er enginn sem getur aðstoðað sjúka og því þurfa þeir sem þurfa læknisþjónustu að 
fara um 150 kílómetra vegalengd til læknis. Flestir draga það því sú leið er mjög hættuleg og ekki víst að ferðalangar snúi aftur. 

MYND/UNHCR 

VATNSSKORTURINN VERSTUR Vatnið kláraðist fljótt og marga daga var ekkert vatn til. 
Þessi tankur geymdi vatnið en þegar hann var orðinn tómur fóru flóttamennirnir í 
hættuför út á veg að betla sér vatn.
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L
eiðtogar hinna 28 
aðildarríkja Atlants-
hafsbandalagsins eru 
nú saman komnir í 
Strassborg við Rín til 
að fagna sextíu ára 

afmæli bandalagsins. 
Þessi afmælisfundur leið-

toganna fer reyndar fram báðum 
megin Rínarfljóts, það er báðum 
megin landamæra Frakklands 
og Þýzkalands. Er það gert til 
að leggja áherzlu á þann árang-
ur sem bandalagið hefur náð í að 
tryggja frið í Evrópu. Um aldir 
var Elsass-hérað, hvers höfuð-
borg Strassborg er, bitbein sem 
tekizt var á um í stríðum milli 
Þjóðverja og Frakka. Nú hefur 
ríkt friður á þessum gömlu víg-
stöðvum í meira en sextíu ár. 

Táknrænt staðarval
Það má líka segja að þetta stað-
arval afmælisfundarins sé til að 
hnykkja á því að sá frasi sem á 
tímum kalda stríðsins var gjarn-
an hafður eftir til að lýsa tilgangi 
NATO sé nú endanlega úreltur: 
samkvæmt þessum frasa var til-
gangur bandalagsins að „halda 
Rússum úti, Könum inni og Þjóð-
verjum niðri“. 

Staðarvalið gefur einnig Nicol-
as Sarkozy Frakklandsforseta 
tækifæri til að fylgja á heima-
vettvangi eftir ákvörðuninni um 
að Frakkar gangi aftur til liðs 
við herstjórnarkerfi NATO eftir 
43 ára fjarveru. Þessi ákvörð-
un er almennt túlkuð þannig að 
Frakkar gefi með henni upp á 
bátinn tilraunir sínar til að gera 
varnar samstarf í nafni Evrópu-
sambandsins að alvöru keppinaut 
við NATO; með öðrum orðum: 
Frakkar hætti að reyna að stofna 
til meginlands-evrópsks varnar-
samstarfs þar sem Frakkar hefðu 
forystuhlutverki að gegna en 
Bandaríkjamenn engu. 

Obama lætur ljós sitt skína
Fundurinn gefur hinum nýja 
forseta Bandaríkjanna, Barack 
Obama, tækifæri til að koma 
nýjum áherzlum sínum varð-
andi stríðsreksturinn í Afganist-
an milliliðalaust á framfæri við 
hina NATO-leiðtogana. 

Geta NATO til að ná áþreifan-
legum árangri í því verkefni sem 
það sinnir nú í Afganistan er álit-
in ein helzta prófraunin á mátt 
bandalagsins og vægi. 

NATO hefur nú þegar misst 
mikið af mikilvægi sínu sem vett-
vangur stefnumótunar milli Evr-
ópu og Bandaríkjanna. Heims-
kreppan er mál G20-hópsins, 
valinn hópur sex ríkja fæst við 
hættuna af kjarnorkuvígvæð-
ingu Írans, öryggi orkusölu frá 
Rússlandi á Evrópusambandið 
betra með að annast, og söfnun 
leyniþjónustuupplýsinga í tengsl-
um við varnir gegn hryðjuverka-
ógninni er skipulögð tvíhliða 
milli ríkja, án aðkomu NATO. 
„Hernaðar aðgerðir eru orðnar 
okkar til vistarréttlæting [raison 
d‘étre],“ hefur The Economist 
eftir ónafngreindum háttsettum 
manni í höfuðstöðvum NATO í 
Brussel. Hann umorðar þetta líka 
svo: „Ég stunda hernaðaríhlutun, 
þess vegna er ég.“ 

Í þessa stöðu er bandalagið 
komið í framhaldi af þeirri stefnu 
sem tekin var á tíunda áratugn-
um, sem var orðuð í frasanum 
„utan svæðis eða verkefnalaus“ 
(„out of area or out of business“). 
Með þessu var átt við að breytti 
NATO ekki frá því að vera ein-
göngu hefðbundið landvarna-
bandalag, eftir að kalda stríðinu 
var lokið, og beindi hernaðar-
mætti sínum í stað þess að því 
að stilla til friðar á átakasvæð-
um „utan svæðis“, þ.e. utan lög-
sögu aðildarríkjanna sjálfra, þá 
stefndi það í að úreldast. 

Í stríð „fyrir slysni“
Þegar hernaðarmætti NATO 
var beitt til að hrekja serb-
neska herinn frá Kosovo árið 

1999 renndu fáir í grun að her-
menn NATO yrðu innan fárra 
ára farnir að berjast austur við 
rætur Hindúkush-fjalla. Það má 
reyndar segja að NATO hafi ratað 
í mestu hernaðarátök sögu sinn-
ar nærri því fyrir slysni. Þegar 
flugránsárásirnar voru framd-
ar á Bandaríkin í september 
2001 virkjuðu aðildarríki NATO 
5. greinina í fyrsta sinn – það 
er þá grein Atlantshafssáttmál-
ans sem kveður á um að árás á 
eitt aðildarríki jafngildi árás á 
þau öll. En þáverandi ráðamenn 
í Washington kærðu sig ekki um 
að starfsreglur varnarbandalags-
ins flæktu þær aðgerðir sem þeir 
töldu rétt að ráðast í. Þess í stað 
handvöldu þeir ákveðna þætti úr 
því sem hernaðarmáttur banda-
lagsins byggist á og notuðu til að 
hrekja stjórn talibana frá völdum 
í Afganistan. Það var ekki fyrr 
en síðar, þegar athygli Banda-
ríkjamanna beindist að Írak, 
sem NATO tók formlega yfir 
stjórn íhlutunarinnar í Afgan-
istan. Skæruhernaður talibana 
hefur orðið skæðari með hverju 
árinu síðan. Obama Bandaríkja-
forseti segir NATO ekki vera að 
vinna þetta stríð og hefur boðað 
mikla fjölgun í bandaríska herlið-
inu. Hann vill að evrópsku banda-
mennirnir leggi líka meira af 
mörkum; trúverðugleiki banda-
lagsins og jafnvel sjálf framtíð 
þess sé í húfi. 

Tvenns konar klofningur
Ágreiningur um Afganistan-verk-
efnið hefur opinberað tvenns 
konar innri klofning í bandalag-
inu. Fyrsta klofningslínan liggur 
milli þeirra sem telja það þjóna 
tilgangi að halda áfram að mæta 
talibönum með hernaðarmætti – í 
þessum hópi eru aðallega Banda-
ríkin, Kanada, Bretland, Holland 
og Pólland – og allra hinna aðild-
arríkjanna. Hin klofningslínan 
liggur jafnvel á milli „vígfúsustu“ 
ríkjanna, þar sem einn ríkjahóp-
ur telur að „hnattrænt heilagt 
stríð“ íslamskra öfgamanna sé 

mesta ógnin sem NATO verði að 
einbeita sér að; hinn hópurinn 
telur aftur á móti að endurvak-
in hernaðarhyggja í Rússlandi 
sé mesta ógnin sem NATO megi 
ekki trassa að mæta með viðeig-
andi hætti. 

Hið stutta stríð milli Rússa og 
Georgíumanna í fyrrasumar vakti 
upp umræðu um það hversu langt 
„út fyrir svæði“ NATO eigi að 
teygja sig. Og að hve miklu leyti 
bandalagið eigi að beina sjónum 

sínum að Rússlandi í stað „ósam-
hverfra“ ógna á borð við hryðju-
verkaöfl. 

Endurmat forgangsröðunar
Það hefur enginn – enn sem komið 
er að minnsta kosti – lagt til að 
NATO hætti öllum afskiptum 
af Afganistan. Og tónninn sem 
hefur verið sleginn í samskiptum 
Obama-stjórnarinnar vestra við 
ráðamenn í Kreml lofar góðu um 
að þau samskipti verði mun upp-

byggilegri en tilfellið var síðustu 
misseri Bush-stjórnarinnar. 

En sérstaklega fyrrverandi 
austantjaldslöndin innan banda-
lagsins vilja að meiri athygli sé 
beint að hefðbundnu landvarna-
öryggi þeirra. Því er gjarnan 
hvíslað að þessar þjóðir hafi geng-
ið í NATO til að komast í öruggt 
skjól undan Rússum, ekki til að 
standa í stríði við Afgana. 

Jafnvel gamlir og tryggir 
bandamenn Bandaríkjamanna á 

© GRAPHIC NEWS

Gamlar ógnir, nýjar áskoranir fyrir NATO
NATO á sextíu ára afmæli um þessar mundir. Á fundi sem haldinn er í Frakk-
landi og Þýskalandi verður þess freistað að endurskilgreina hlutverk bandalags-
ins. Einnig verður tekið á fjölmörgum málum sem snúa að framtíðarstækkun-
aráformum, samskiptum við Rússland, eldflaugavörnum, orkuöryggi, sjóránum, 
glæpum á netinu og stríðinu í Afganistan. 

1. ALBANÍA / 2. KRÓATÍA
Báðum löndunum verður veitt innganga í 
NATO á fundinum. 

3. FRAKKLAND

Verður aðili að herstjórnarkerfi 
NATO á ný eftir 43 ára fjarveru. 

4. MAKEDÓNÍA 

Grikkland beitir neitunar-
valdi til að hindra inn-
göngu Makedóníu, vegna 
ágreinings um nafngift 
landsins. 

5. BOSNÍA / 
6. SVARTFJALLALAND

Bæði lönd vonast eftir 
að verða boðin áætlun 
um aðildarundirbúning 
– vegvísi að fullri innöngu 
í NATO. 

7. KOSOVO

NATO fer fyrir tíu ára friðar-
gæsluliði sem telur nú um 
15.000 hermenn.

8. SERBÍA

Sækist ekki eftir inngöngu 
eftir að NATO tók undir sjálf-
stæðisyfirlýsingu Kosovo. 

9. RÚSSLAND

Í ljósi batnandi samskipta 
við NATO leyfa Rússar nú 

birgðaflutninga um yfir-
ráðasvæði sitt til herliðsins í 

Afganistan. 

10. ELDFLAUGAVARNIR 
Bandaríkin endurskoða 

ef til vill áætlanir um eld-
flaugavarnir í Evrópu, sem 

Rússar mótmæla harðlega. 

11. ÚKRAÍNA/ 
12. GEORGÍA

Sækjast bæði eftir inngöngu í 
NATO en nálægðin við Rússland 

gæti varnað þeim að verða boðin 
áætlun um aðildarundirbúning.

13. AFGANISTAN
Bandaríkin bregðast við auknum ófriði 
með því að senda viðbótarherafla við 

55.000 manna setulið, auk þess að 
kanna önnur úrræði. 

14. SÓMALÍA

NATO sker upp aðra herör gegn 
sjóránum við Adenflóa. 

Verðandi 
aðildarríki

NATO-ríki
Bandaríkin 
og Kanada 
sjást ekki.
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Tekizt á um framtíð NATO
Er Atlantshafsbandalagið á villigötum með stríðsrekstri af því tagi sem það stendur nú í austur í Afganistan? Á það frekar að einbeita 
sér að hefðbundnum vörnum aðildarríkjanna? Á 60 ára afmælisleiðtogafundi NATO er tekizt á um þetta, skrifar Auðunn Arnórsson. 

ATHYGLIN Á OBAMA Angela Merkel kanslari, Barack Obama forseti, Michelle Obama og Joachim Sauer, eiginmaður Merkel, í Baden-Baden í Þýzkalandi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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borð við Norðmenn telja að það sé 
kominn tími til að endurmeta for-
gangsröðunina. „NATO virðist í 
augum almennings vera stofnun 
sem tekur syni okkar og sendir þá 
til Afganistans,“ hefur The Econ-
omist eftir Espen Barth Eide, 
aðstoðarvarnarmálaráðherra 
Noregs. Að beina meiri athygli 
að verkefnum á og nær heima-
velli gæti bætt tengsl NATO við 
hinn almenna borgara í Evrópu, 
og aukið í framhaldinu stuðning 
við verkefni „utan svæðis“, að 
mati Barths Eide. 

Slíkir „ný-hefðarsinnar“ vilja 
að stefnumótendur í hernaðar-
höfuðstöðvum NATO í Belgíu, 
SHAPE (Supreme Headquart-
ers Allied Powers Europe), setji 
saman trúverðugar áætlanir um 
varnir landamæra Evrópu og loft- 
og hafsvæðanna í kring. 

Norðurslóðamál á dagskrá?
Norðmenn, ásamt Íslending-
um, Dönum og fleiri bandalags-
þjóðum með hagsmuni í Norður-
höfum, eru mjög áfram um að 
slíkar áætlanir séu til fyrir 
norður slóðir, þar sem ísbráðnun, 
hugsanleg opnun nýrra skipa-
leiða og aðgengi að olíu- og gasl-
indum kalla á grundvallarendur-
mat á hernaðarlegu mikilvægi 
þessa svæðis fyrir bandalagið í 
heild. Á NATO-þingi sem fram 
fór í Reykjavík í vetur kom fram 
mikill vilji til að NATO gæfi norð-
urslóðum meiri gaum. Athyglis-
vert verður að sjá hvort þess mun 
sjá merki í lokaályktun afmælis-
leiðtogafundarins í dag. 

Sumir innan bandalagsins óttast 
að slíkar ályktanir myndu minna 
um of á „víglínur“ kalda stríðsins 
og yrðu af hálfu Rússa túlkaðar 
sem ögrun. Að mati Barths Eide 
eru slíkar áætlanir og heræfing-
ar á grunni þeirra hins vegar til 
þess fallnar að hindra NATO í að 
bregðast of hart við ef til spennu-
ástands skyldi koma. 

Fjallað verður um jafnvæg-
ið milli verkefna NATO heima 
fyrir og „utan svæðis“ í „Álykt-
un um öryggi bandalagsins“ sem 
á að samþykkja á leiðtogafundin-
um í dag. Þessi ályktun á að skapa 
grunninn að betur útfærðri áætl-
un um varnarkerfi NATO sem 
síðan á að leggjast fyrir næsta 
leiðtogafund að ári. 

Óbreytt aðdráttarafl
Rússneski forsetinn Dmítrí Med-
vedev, sem Obama og fleiri af 
voldugustu NATO-leiðtogunum 
hittu á G20-fundinum í Lundún-
um, varaði þá við því að opna á 
frekari stækkun NATO. Það fer 
ekkert á milli mála að með þessu 
er átt við að Rússar muni taka því 
mjög illa ef frekari skref skyldu 
verða stigin í átt að því að veita 
fyrrverandi Sovétlýðveldun-
um Úkraínu og Georgíu aðild að 
bandalaginu. 

Hvað sem ákveðið verður í því 
efni þá mæta leiðtogar tveggja 
annarra fyrrverandi austurblokk-
arlanda, Albaníu og Króatíu, sem 
fulltrúar nýrra NATO-ríkja á leið-
togafundinn. 

Viðvarandi aðsókn nýrra ríkja 
inn í bandalagið virðist því stað-
festa að það er enn eitt af kjöl-
festusamtökum vestræns sam-
starfs, þótt hlutverk þess sé 
orðið óskýrara en það var í upp-
hafi kalda stríðsins fyrir sex ára-
tugum. 

Á VAKT VIÐ HINDUKUSH Áhöfn bandarísks herjeppa á vakt við veg í Nuristan-sýslu í 
Afganistan í gær. Hjálparstofnanir vöruðu við því að fyrirhuguð fjölgun bandarískra 
hermanna í Afganistan myndi sennilega leiða til fleiri dauðsfalla meðal óbreyttra 
borgara.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Anders Fogh Rasmussen, forsætisráðherra 
Danmerkur, staðfesti í gær að hann gæfi kost á 
sér til að taka við embætti framkvæmdastjóra 
Atlantshafsbandalagsins. Þar með batt hann 
enda á vangaveltur sem staðið hafa yfir vikum 
saman. Þar sem Fogh virðist vera án keppinauta 
um hið áhrifamikla embætti hafa líkur aukist til 
muna á því að hann verði formlega útnefndur 
arftaki Hollendingsins Jaap de Hoop Scheffer á 
afmælisleiðtogafundi NATO í Strassborg í dag. 

Það sem helst stendur í vegi fyrir því er að ráða-
menn í Tyrklandi eru ósáttir við framboð hans. Er þá 
óánægju Tyrkja að rekja til þess er hann neitaði í nafni 
tjáningar frelsis að beita ríkisvaldinu til að banna birtingu 
skopteikninga af Múhameð, spámanni múslima, í dönsku 
dagblaði, og neitaði að biðja múslima heims afsökunar á 
að hið danska dagblað skyldi hafa birt teikningarnar. Þá 
er Tyrkjum einnig uppsigað við Fogh fyrir að hann skyldi 

ekki vilja verða við beiðni Tyrklandsstjórnar um 
að banna útsendingar kúrdískrar útlagasjón-
varpsstöðvar frá Danmörku. Í þriðja lagi eru 
Tyrkir ósáttir við að Fogh skuli hafa gagnrýnt 
horfur á að Tyrkir fengju aðild að Evrópusam-
bandinu. 

Vangaveltuvélin um valið á eftirmanni Jaap 
de Hoop Scheffers bendir líka á að val Foghs 
í embætti kynni að falla illa í kramið í Kreml 
og þannig ekki vera til þess fallið að hjálpa til 

við að bæta samskipti NATO við Rússa. Ástæðu þess er 
að rekja til þess að Fogh neitaði að framselja téténskan 
uppreisnarmann, sem sótti ráðstefnu í Kaupmannahöfn 
haustið 2002. Vladimír Pútín, núverandi forsætisráðherra 
Rússlands og þáverandi forseti, brást við með því að 
aflýsa áformaðri heimsókn til Kaupmannahafnar, þar sem 
til stóð að hann mætti á leiðtogafund ESB. Sá fundur var 
því færður til Brussel. 

➜ ANDERS FOGH Í FRAMKVÆMDARSTJÓRANN

ANDERS FOGH 
RASMUSSEN

www.kaupthing.is

Til fyrrum viðskiptavina 
SPRON og Netbankans

Ágæti viðskiptavinur

Fjármálaeftirlitið yfirtók SPRON vegna fjárhagsörðugleika 21. mars 2009 og setti skilanefnd yfir rekstur 
SPRON. Samhliða yfirtökunni gerðu stjórnvöld samkomulag við Nýja Kaupþing um að innlánsreikningar
fyrrum viðskiptavina SPRON og Netbankans færðust yfir til Nýja Kaupþings. Ég vil því bjóða fyrrum 
viðskiptavini SPRON innilega velkomna í hóp viðskiptavina Nýja Kaupþings.

Yfirfærsla innlánsreikninga tókst vonum framar
Starfsfólk Nýja Kaupþings hefur lagt nótt við nýtan dag til að tryggja að fyrrum viðskiptavinir SPRON og 
Netbankans verði sem minnst varir við þessa yfirfærslu. Það hefur tekist vonum framar. Nýir viðskipta-
vinir bankans hafa t.d. getað notað greiðslukort sín og haft fullan aðgang að netbönkum. Þá hefur Nýja 
Kaupþing ráðið til sín um tuttugu fyrrum starfsmenn SPRON.

Ákvörðun skilanefndar SPRON
Til að tryggja viðskiptavinum heildstæða þjónustu lagði Nýja Kaupþing áherslu á að fá einnig að þjónusta 
þau útlán sem SPRON og Netbankinn höfðu veitt viðskiptavinum sínum. Til að sinna útlánaþjónustu þarf 
aðgang að ákveðnum upplýsingakerfum. Því miður hafnaði skilanefnd SPRON beiðni Nýja Kaupþings um 
slíkan aðgang en gerði þjónustusamning vegna útlána við þriðja aðila. Við í Nýja Kaupþingi teljum þetta 
miður og hörmum að ákvörðun hafi ekki verið tekin með heildarhagsmuni fyrrum viðskiptavina SPRON 
og Netbankans að leiðarljósi.

Meginmarkmið okkar er að tryggja rétt til eðlilegra bankaviðskipta
Nýja Kaupþing hefur lagt kapp á að finna farsæla lausn með stjórnvöldum. Það er meginmarkmið okkar 
að nýjum viðskiptavinum Nýja Kaupþings verði tryggður réttur til eðlilegra bankaviðskipta og þeir verði 
fyrir sem minnstum óþægindum vegna breyttra aðstæðna á íslenskum fjármálamarkaði.    

Reykjavík, 4. apríl 2009

Með góðri kveðju,

Finnur Sveinbjörnsson,
bankastjóri Nýja Kaupþings banka
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að lýsa yfir stríði á hendur þeim. Helgi 
telur að neysla á fíkniefnum eigi ekki 
endilega heima innan refsilöggjafar-
innar. Hún virðist frekar vera félags- 
og heilbrigðismál.

Reynsla Hollands og Ameríku
„Við höfum reynsluna frá Bandaríkjun-
um þar sem um fimmtán ríki breyttu 
lögum um neyslu kannabisefna milli 
1970 og 1980, þannig að neytendur fóru 
ekki á sakaskrá. Þá varðaði þetta ekki 
lengur við refsilög, heldur var gert að 
minni háttar broti, sem var sektað fyrir 
eins og fyrir umferðarlagabrot eða slíkt. 
Þessi afglæpun hafði ekki áhrif á neyslu 
þessara efna. Hún jókst ekki sérstak-
lega, heldur þróaðist með sama hætti og 
í öðrum ríkjum,“ segir Helgi og bætir 
við að í Hollandi séu kannabisefni ekki 
lögleg, heldur sé neysla þeirra bundin 
skilyrðum og við ákveðna sölustaði. Fá 
lönd uppræti til að mynda jafn mikið af 

ólöglegum fíkniefnum og Holland.
„Það sem kemur í ljós þar er að það 

er hugsanlegt að heldur fleiri hafi 
einhvern tíma prófað þessi efni en 
í öðrum löndum. Ef við tökum hins 
vegar vananeytendur eða misneyt-
endur er lítið sem bendir til þess að 
Holland standi síður en önnur lönd, 
heldur jafnvel þvert á móti. Áhættu-
þættirnir og misnotkunin fara eftir 

einhverju öðru en löggjöfinni,“ 
segir Helgi. Að hans sögn eru 
áherslubreytingar víða í Evr-
ópu í þessum málum. Lögreglan 
dragi úr því að eltast við neyt-
endur og veikari efni. Hún ein-
blíni frekar á sölu harðari efna.

Bann getur klofið samfélagið
Spurningin um lögleiðingu 
kannabisefna er pólitísk og afar 
viðkvæm, segir Helgi, og erfitt 
að svara henni án þess að vita 
nákvæmlega við hvað sé átt; 
hvernig eigi að framkvæma 
slíka lögleiðingu.

„Menn verða að skoða þetta í 
mikilli yfirvegun og íhuga ólíkar 

leiðir, út frá því hvað er í húfi. Við lög-
leiðingu má búast við að þessi mál komi 
meira upp á yfirborðið, sem gæti verið 
jákvætt. Í dag eru þessir einstaklingar 
í felum. Með ríkjandi stefnu eigum við 
á hættu að ýta þessum hópum út í jaðar 
samfélagsins og þar grasserar ýmis-
legt sem við vitum ekkert af og fáum 
kannski í bakið á okkur síðar. Þessu 
fylgja afbrot og ofbeldi og fleira. Þar 
er til dæmis verið að bítast um sölu-
svæði og ef þú telur þig hlunnfarinn er 
hringt í handrukkara og slíkt. Svo er 
engin neytendavörn. Það eru fleiri nei-
kvæðir fylgifiskar bannstefnunnar og 
með lögleiðingu myndum við vissulega 
draga úr þeim. Hins vegar ber að fara 
mjög varlega í þeim efnum.“

Lögleiðing leiðir til meiri neyslu
„Síðan er spurningin um mat á skað-
semi. Það er búið að sýna fram á að 
kannabisefni eru skaðleg og að ein-
staklingar fari illa út úr ofneyslu. En 
spurningin er hversu mikil skaðsemin 
sé, til dæmis í samanburði við tóbak og 
áfengi.

Við lögleiðingu er einnig hætta á að 
fleiri einstaklingar neyti þessara efna 
og misnoti þau og það viljum við vita-
skuld ekki sjá. Aukin notkun er þó ekki 
alveg sjálfgefin, eins og framangreint 
dæmi frá Hollandi sýnir,“ segir Helgi. 

Engin einföld svör séu við þessum 
spurningum.

Fræðsla frekar en uppræting
Helgi telur að fræðsla og forvarnir geti 
gert meira gagn en bannstefnan. Ekki 
sé raunhæft að uppræta efnin, heldur 
eigi að leita leiða til að einstaklingar 
fari sér ekki að voða við neyslu þeirra.

„Opinbera stefnan er sú að engin 
svona neysla eigi að vera í samfélaginu 
og það er nánast tabú að ræða um hana. 
En þessi efni eru þarna og það þýðir 
ekkert að loka augunum fyrir því. Með 
leiðbeiningum getum við jafnvel dregið 
úr skaðsemi þeirra. Þetta er spurning 
um hvaða skilaboðum við getum komið 
til neytendanna.“

Um útbreiðslu kannabisefna tekur 
hann dæmi af um hundrað manna 
hópum nemenda sinna í Háskólanum. 
Hann spyrji þá öðru hvoru hvort erf-
itt sé að nálgast þessi efni. Yfirgnæf-
andi meirihluti nemanna rétti upp hönd 
og segi að það sé litlum vandkvæðum 
bundið.

„Það er því tímabært að kanna vel 
hversu mikil þessi neysla er meðal 
fullorðinna, því við vitum ekki nægi-
lega mikið um það. Maður hefur á til-
finningunni að það sé mikið af efnum í 
umferð en að það sé um leið bannað að 
ræða hvað beri að varast.“

Vímuefni 
eru hluti 
samfélagsins 
hvort sem 
fólki líkar 
betur eða 
verr.

Ísland stefnir í sama farveg og Bandaríkin í fangelsismál-
um, hvað varðar þróun í fjölda fanga sem sitja inni fyrir 
innflutning og sölu efnanna, segir Helgi. Um helmingur 
fanga þar afpláni vegna fíkniefnabrota.
„Nú er hlutfall fíkniefnafanga komið í um þriðjung hér á 
landi, en fyrir fimmtán árum voru þeir undir tíu prósent-
um. Landslagið í löggæslu- og réttarvörslukostnaði er 
því talsvert breytt.“

Hann rifjar upp ástand mála á áfengisbannárunum. 
„Litla-Hraun var stofnað 1929 og þá voru fimm, sex 
ár eftir af bannárum. Þá sat helmingur fanga inni fyrir 
áfengislagabrot og við erum á leiðinni í sömu átt með 
fíkniefnabrotin,“ segir hann. Þá hafi verið starfræktar á 
Íslandi áfengissérsveitir lögreglu sem unnu gegn fram-
leiðslu, smygli og dreifingu áfengis. 

Áfengi var bannað hér á landi árið 1915, en sala 
léttvína leyfð að nýju árið 1922. Annað áfengi, fyrir utan 
bjór, var svo leyft aftur árið 1935. Bjórinn var ólöglegur 
allt til ársins 1989.

Áfengissérsveitir lögreglu

K
annabisræktun virðist í 
miklum vexti hér á landi, 
miðað við að lögregl-
an finnur nokkur slík 
gróður hús í viku hverri. 
Helgi Gunnlaugsson, 

prófessor í afbrotafræði við Háskóla 
Íslands, telur þetta benda til að spurn 
eftir þessum vímugjafa hljóti einnig að 
vera töluverð. Dýrara sé að kaupa inn-
flutta vöru en áður og erfitt að verða 
sér úti um gjaldeyri til að kaupa hass 
erlendis. Því fari fólki út í innlenda 
framleiðslu. 

Fréttablaðið spurði Helga hvern-
ig hann teldi að bregðast ætti við því 
sem virðist vera mikil neysla og mikill 
hvati til lögbrota, en hann gaf út bók í 
fyrra þar sem segir meðal annars að 
hertar aðgerðir virðist ekki slá á neyslu 
þessara efna og að „afglæpun“ á neyslu 
kannabisefna erlendis hafi heldur ekki 
ýtt undir notkunina þar. Vímuefni séu 
hluti samfélagsins, hvort sem fólki 
líki betur eða verr. Nauðsynlegt sé að 
borgar arnir taki upplýstar ákvarðanir 
um þessa neyslu og að reynt sé að draga 
úr áhættuhegðun ungmenna, í stað þess 

Margt neikvætt fylgir banninu
Lögreglan hefur lagt hald á þúsundir kannabisplantna á árinu og ljóst að einhver spurn er eftir þeim. Viðskiptin fara öll fram 
í undirheimum þar sem ofbeldi tíðkast og harðari efni fást. Helgi Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði, segir í samtali við 
Klemens Ólaf Þrastarson að stjórnvöld þurfi að íhuga stefnu sína í vímuefnamálum hverju sinni, og fordómalaust.

HELGI GUNNLAUGSSON Prófessorinn telur óheilbrigt að næstum sé bannað að ræða kosti og galla löggjafar, sem virðist ekki skila miklum árangri. Hann hvetur til þess að sem flestir möguleikar verði skoðaðir, en að 
farið sé með ýtrustu gát þegar ákvörðun er tekin.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hátt í sjöunda þúsund manna hafa skráð 
sig í nýjan þrýstihóp, sem kallast Lögleið-
um kannabis og skattleggjum neysluna. 
Hópurinn telur að með því að koma 
böndum á fjárhagslega veltu af sölu 
kannabisefna, og skattleggja hagnaðinn, 
megi meðal annars styrkja heilbrigðis-
kerfið myndarlega. „Björgum fjárhag 
heilbrigðiskerfisins, lögreglunnar og fang-
elsismálastofnunar og hættum að henda 
fjármunum út um gluggann. Lögleiðum 
kannabis og skattleggjum neysluna,“ 
segir á Facebook-síðu hópsins.

Nýr skattstofn?
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V
ið erum bæði mjög 
ánægð með að fá 
tækifæri til að 
vinna með ungum 
háskóla á uppleið 
og hjálpa til við 

aukna framþróun. Starfsfólk 
skólans vinnur hörðum hönd-
um að þessu markmiði, og það 
er greinilega ekki unnið minna 
hér en í MIT (Massachussetts 
Institute for Technology) þar 
sem ég hef unnið meirihlutann 
af ferlinum. Við fáum iðulega 
símtöl á kvöldin og tölvupósta 
á næturna, því hér eru allir svo 
áhugasamir,“ segir dr. John B. 
Vander Sande, doktor í verk-
fræði og nýr konrektor Háskól-
ans í Reykjavík (HR). 

Skilgreint hlutverk Johns 
innan skólans er að efla enn 
frekar akademíska uppbygg-
ingu HR og gera skólann þannig 
betur í stakk búinn til að láta til 
sín taka í framtíðinni. Marie, 
eiginkona Johns til 37 ára, starf-
ar sem aðstoðarmanneskja hans 
í HR, þrátt fyrir að gegna ekki 
opinberri stöðu hjá skólanum. 
„Reynsla mín gegnir líka hlut-
verki hér í HR, en skólinn fær 
mig frítt með í kaupbæti,“ segir 
Marie og hlær.

Svafa mjög sannfærandi
John fæddist í Baltimore í 
Maryland-ríki árið 1944 og 
útskrifaðist sem doktor í verk-
fræði frá Northwestern-háskól-
anum í Chicago. Hann hefur 
gegnt starfi prófessors við MIT 
síðan 1971, var aðstoðardeildar-
forseti verkfræðideildar skól-
ans í sjö ár og starfandi deildar-
forseti í tvö ár. John gegndi 
einnig stöðu formanns mennta-
nefndar verkfræðideildarinnar, 
en sú nefnd ber mikla ábyrgð 
á stjórnun námsins, bæði á 
grunn- og framhaldsstigi. 

Stór ástæða fyrir ráðningu 
Johns til HR er sú mikla alþjóð-
lega reynsla sem hann býr yfir. 
Hann lék stórt hlutverk í upp-
hafi samstarfssamnings MIT 
við tvo háskóla í Singapúr, þar 
sem MIT hefur rekið nokkurs 
konar útibú í allmörg ár. John 
var einnig fyrsti forstöðumaður 
Cambridge-MIT stofnunarinn-
ar, sem er stórt samstarfsverk-
efni milli Cambridge-háskólans 
í Englandi og MIT. 

Kynni Johns og Marie af HR 
hófust þegar skólinn, í sam-
starfi við Samtök iðnaðarins 
og Viðskiptaráð, gerðist aðili 
að iðnaðarsamstarfsverkefni 

MIT (Industrial Liasion Pro-
gram – ILP) árið 2007. ILP 
þjónar tilgangi snertiflatar 
MIT og viðskiptaheimsins, eða 
fyrirtækja og stofnana sem 
kjósa að nýta sér þá viðamiklu 
rannsóknarvinnu og kennslu 
sem MIT býður upp á. Í kjöl-
far samstarfssamnings HR og 
ILP heimsóttu Svafa Grönfeldt, 
rektor HR, og Gunnar Tómas-
son, deildarforseti Tækni- og 
verkfræðideildar skólans, MIT 
og eyddu nokkrum dögum í að 
ræða við ýmsa aðila innan MIT 
um starfsemi skólanna tveggja 
í víðum skilningi. John segir 
að þessi ferð þeirra Svöfu og 
Gunnars hafi í raun verið farin 
í þeim tilgangi að leita að starfs-
kröftum sem gætu nýst HR, 
þótt sá hafi ekki verið opinber 
tilgangur ferðarinnar.

„Þau voru á höttunum eftir 
fólki sem byggi yfir þeirri 
reynslu og þess háttar per-
sónuleika sem gæti gagnast 
bæði HR og MIT,“ segir John. 
„Án þess að ég vilji hljóma of 
montinn þá trúi ég því að ég sé 
rétti maðurinn í það starf sem 
HR hafði í huga í ráða í. Ég hef 
mikla reynslu á þessu sviði og 
Svafa og Gunnar fræddu mig 

Alltaf hægt að 
gera enn betur
Dr. John B. Vander Sande tók nýlega við stöðu konrektors við Há-
skólann í Reykjavík. Kjartan Guðmundsson hitti doktorinn góða og 
Marie, eiginkonu hans og aðstoðarmanneskju, og ræddi við þau um 
nýja starfið og upplifun þeirra af Íslandi.

HJÓN OG SAMSTARFSMENN John og Marie líkar lífið á Íslandi afar vel. Þau telja landið þarfnast 
öflugrar  ímyndarvinnu á erlendri grund. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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heilmikið um starfsemi HR og 
þann styrkleika sem skólinn býr 
yfir. Ég og Marie urðum fljótlega 
mjög áhugasöm og þannig byrjaði 
það ferli sem skilaði okkur hing-
að til Íslands, í starf konrektors og 
aðstoðarmanns.“

HR og MIT, með þátttöku Johns, 
unnu saman að endurskipulagn-
ingu verkfræðinámsins í HR á 
vordögum 2008. Út frá því starfi 
myndaðist mikill vinskapur milli 
Svöfu og þeirra hjóna, en hún lagði 
að sögn Johns hart að honum að 
taka að sér stöðu konrektors. „Ég 
hef ekki enn fundið aðferð til að 
segja nei við hana Svöfu vinkonu 
mína,“ segir John og skellir upp úr. 
„Hún er svo sannfærandi og full af 
ástríðu fyrir starfi sínu. Ég er ekki 
átján ára lengur og hef lifað tím-
ana tvenna í þessum geira, en hún 
er bara þannig gerð að maður vill 
allt fyrir hana gera.“

Nýjar reglur og aðferðir
Verkefni starfandi konrektors fela 
meðal annars í sér stefnumótun, 

þróun aðgerðaáætlana, uppbygg-
ingu innviða, eflingu rannsókna 
og framþróun námsins í HR. Auk 
þess hefur konrektor yfirumsjón 
yfir leiðsögn við deildarforseta, 
rektor og akademíska starfsmenn, 
uppbyggingu á sterku starfsliði, 
eflingu alþjóðlegra tengsla og 
innra og ytra mati á rannsóknum 
og námi við skólann. 

„Rektorsstarfið er mjög 
umfangsmikið og tímafrekt. Með 
tilkomu konrektors ætti rektor-
inn að hafa meiri tíma til að sinna 

mikilvægum málum af meiri kost-
gæfni. Ég hef verið í starfinu í 
rúmlega tvo mánuði og sá tími 
hefur reynst vel sem eins konar 
reynslutímabil, og deildarforset-
arnir þurfa til að mynda að venj-
ast því að hafa einn stjórnanda til 
viðbótar við rektorinn. Ég mun 
eyða miklum tíma í að hanna nýjar 
reglur og aðferðir, og ætla mér að 
ganga hratt og vel til verks. Þegar 
betur fer að ára í samfélaginu 
verður að tryggja að skólinn sé í 
stakk búinn fyrir nýja tíma. HR 
er ungur háskóli sem er sterkur á 
mörgum sviðum, en það er alltaf 
möguleiki að gera enn betur.“

Ísland þarfnast ímyndarvinnu
Í ljósi efnahagshrunsins spyr 
blaðamaður hvort það hafi ekki 
vaxið þeim hjónum í augum að 
flytjast, að hluta til hið minnsta, 
til Íslands og þeirrar óvissu sem 
ríkir í þjóðfélaginu. Hjónin svara 
því neitandi. „Hingað til höfum 
við aðallega fylgst með þessum 
atburðum úr fjarlægð og erum því 

eins langt frá því að vera sérfræð-
ingar í þessum málum og hugs-
ast getur, ég vil ítreka það,“ segir 
John, „en ég verð að segja eins og 
er, ég finn ekki mikið fyrir þessu 
í daglegu lífi hér á Íslandi. Ég held 
líka að ástæða þess sé ekki sú að 
ég sé ónæmur fyrir slíkum hlut-
um. Fólkið sem ég hef samskipti 
við daglega virkar fremur jákvætt 
og langt frá því að vera dauft í 
dálkinn. Við gerum okkur full-
komlega grein fyrir því að margir 
hafa misst vinnuna, og guði sé lof 

að Íslendingar hafi ekki þurft að 
kljást við slíkt ástand fyrr. En við 
finnum fyrir mikilli jákvæðni allt 
í kringum okkur, til dæmis þegar 
við ferðumst um í leigubílum eða 
förum út að borða á veitingastaði 
sem eru fullir af fólki,“ segir John. 
„Og það eru ekki bara útlending-
ar sem borða á þessum stöðum,“ 
bætir Marie við.

„Leigubílaferðir eru reyndar 
mjög mikilvæg upplýsingaveita í 
hverju landi,“ segir John. „Þegar 
ég verð forsætisráðherra Íslands 
ætla ég að senda alla leigubílstjóra 
á námskeið í sögu og menningu 
landsins. Eða kannski ættu leigu-
bílstjórarnir frekar að uppfræða 
forsætisráðherrann,“ segir John 
og hlær.

„En að öllu gamni slepptu þá tel 
ég, án þess að þykjast vera sér-
fræðingur í þessum málum, að það 
verði nokkuð langur tími þar til 
efnahagslífið nær sér á strik. Lík-
lega heil kynslóð. Það breytir því 
ekki að Ísland býr yfir mörgum 
tækifærum og gríðarlegum auð-

lindum. Hversu mörg lönd myndu 
til dæmis ekki vilja vera í sporum 
Íslands þegar kemur að jarðorku. 
Landið er í svo einstakri aðstöðu 
hvað þetta varðar að það verður 
hreinlega að gera sér mat úr því,“ 
segir John.

„Það má heldur ekki vanmeta 
mikilvægi öflugrar ímyndar-
vinnu,“ bætir Marie við. „Við 
hjónin höfum nánast umbreyst í 
ferðaskrifstofu fyrir Íslands að 
undanförnu því við erum sífellt 
að tala um landið við alla sem 

við hittum. Þegar við minnumst 
á hversu stórfenglegt okkur þyki 
land og þjóð og þessi miklu og 
athyglisverðu samskipti MIT 
og HR þá hvá nánast allir. Utan 
Íslands virðast flestir halda að 
eyjan hafi hreinlega sokkið í sæ 
og hér sé alls ekkert að gerast. 
Þetta er stórt vandamál sem við 
verðum öll að horfast í augu við 
og reyna að breyta. Ísland þarfn-
ast þess meira nú en nokkru sinni 
fyrr,“ segir Marie.

Mikilvægi menntunar
John tekur fram að á tímum sem 
þessum megi mikilvægi menntun-
ar alls ekki gleymast, þótt hart sé 
í ári. „Menntun er jafn mikilvæg 
á Íslandi nú og fyrir hrunið, ef 
ekki enn mikilvægari. Það þarf að 
ganga úr skugga um að þeir mörgu 
sem eru að missa atvinnuna um 
þessar mundir eigi kost á frekari 
menntun ef þeir kjósa svo. Ég er 
ekki að segja að allir þurfi að fara í 
háskóla, en ef fólk hefur til dæmis 

ekki lokið menntaskólaprófi á að 
leita allra leiða til að gera því það 
kleift. Hið sama gildir ef fólk vill 
bæta við mastersgráðum. Ég geri 
mér fullkomlega grein fyrir því 
að þetta er ekki einfalt verkefni, 
en það er engu að síður bráðnauð-
synlegt. Ein af stærstu auðlind-
um landsins er þetta bráðgáfaða 
og nokkuð vel menntaða fólk sem 
það byggir. Það skiptir miklu máli 
að fjárfesta í þessu fólki.“

Ljóðskáld og listamenn
Að sögn Marie líkar þeim hjónum 
lífið á Íslandi afar vel. „Þetta er 
undraverður staður. Mennirnir 
eru sterkbyggðir og kvenfólkið svo 
fallegt að það ætti í raun að vera 
fyrirmynd kvenna um allan heim. 
Okkur virðist sem allir Íslending-
ar séu ljóðskáld og listamenn inn 
við beinið. Það er list úti um allt, 
og landið sjálft er í raun risastórt 
listaverk. Það sjáum við bara með 
því að líta út um gluggann á skrif-
stofunni okkar.“

Menntun er jafn mikilvæg á Íslandi nú og fyrir hrunið, 
ef ekki enn mikilvægari. Það þarf að ganga úr skugga um 
að þeir mörgu sem eru að missa atvinnuna um þessar 
mundir eigi kost á frekari menntun ef þeir kjósa svo.

„Það var mikil heppni fyrir okkur að 
fá John til starfa,“ segir Svafa Grön-
feldt, rektor Háskólans í Reykjavík.

„Við höfum unnið að því að efla 
mjög akademíska uppbyggingu 
HR á undanförnum árum. Ráðning 
hans er liður í að flýta þeirri upp-
byggingu, því á næstu árum munu 
háskólarnir gegna enn þýðingar-
meiri stöðu í samfélaginu en verið 
hefur. Við vildum ekki slá þessu á 
frest eða hætta við þetta, vegna 
þess að nú fremur en nokkru sinni 
fyrr þurfa skólarnir að efla akadem-
ískan styrk sinn,“ segir Svafa.

Hún segir John hafa allt til að 
bera í starf konrektors. „Hann kemur 
hingað með þekkingu og reynslu 
sem við höfum ekki. John vann 
með okkur að því að byggja upp 
verkfræðideildina síðastliðið vor og 
er vel inni í íslensku menntakerfi og 
meðvitaður um stöðu okkar.“

MIKIL HEPPNI AÐ FÁ JOHN TIL STARFA

Dásemdardýrð

Lifðu núna

Fáðu þér flottan tónlistarsíma  í næstu verslun Vodafone

Nokia 5800 XpressMusic
•  12.000 kr. inneign*

•  5 lög í tónlistarverslun Vodafone

5.500 kr. 
á mán. í 12 mán.

Nokia 5310 XpressMusic
•  12.000 kr. inneign*

•  5 lög í tónlistarverslun Vodafone

3.000 kr. 
á mán. í 12 mán.

*1.000 kr. á mán í 12 mán. *1.000 kr. á mán í 12 mán.
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Við höfum unnið hörðum 
höndum að því að umbreyta 
ímynd svæðisins og þeim við-
horfum og væntingum sem 

fólk hefur til uppbyggingarinnar.
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E
itt af því sem hefur 
einkennt þessa vinnu 
er að það hefur vantað 
sameiginlegt heiti yfir 
svæðið og þá þróun 
sem er að eiga sér stað 

hér. Fólk hefur til dæmis verið að 
tala um fyrrum varnarsvæðið, 
varnarsvæðið á Keflavíkurflug-
velli og síðan Keilir hóf starfsemi 
sína hafa margir talað um Keilis-
svæðið. Nýja nafnið, Ásbrú, kemur 
úr goðafræði og fer vel í munni 
Íslendinga og jafnvel útlendinga 
líka, enda er eitt af því sem við 
horfum til að fá hingað erlenda 

fjárfestingu í 
stórum stíl á 
næstu árum,“ 
segir Kjartan 
Þór Eiríksson, 
framkvæmda-
stjóri Kadeco, 
Þróunarfélags 
Keflavíkurflug-
vallar. 

Félagið var 
stofnað síðla 
árs 2006 til að 

bregðast við brotthvarfi varnar-
liðsins, og hefur síðan þá unnið að 
stefnumótun fyrir þróunarsvæði 
sitt á Reykjanesi. Yfirlýst markmið 
er að vinna að þróun og umbreyt-
ingu þessarar fyrrum herstöðv-
ar til borgaralegra nota. Að sögn 
Kjartans hefur starfið mikið til 
gengið út á að greina hvar helstu 
samkeppnisyfirburðir svæðisins 
liggja. „Út frá þeirri vinnu höfum 
við unnið markvisst að stefnumót-
un á uppbyggingu á allt að sjö klös-
um, sem eiga það sameiginlegt að 
byggja á þessum samkeppnisyfir-
burðum. Nú í upphafi leggjum við 
mesta áherslu á tvo slíka; Annars 
vegar orkutengda uppbyggingu og 
hins vegar heilsutengda uppbygg-
ingu.“

Kjartan segir meginstefnuna við 
uppbyggingu og þróun svæðisins 
byggja á tveimur megin stoðum, 
tækifærum tengdum vel staðsett-
um alþjóðaflugvelli á heimsvísu og 
tækifærum tengdum grænni orku. 
„Við höfum unnið hörðum höndum 
að því að umbreyta ímynd svæðis-
ins og þeim viðhorfum og vænting-
um sem fólk hefur til uppbygging-
arinnar. Liður í þeirri vinnu er að 
koma ákveðnum eignum í not og 
sýna fram á að hér sé að rísa sam-
félag sem styður við þá uppbygg-

ingu sem hér á sér stað,“ segir 
Kjartan. 

Hann segir verkefnið hafa geng-
ið mun hraðar en væntingar stóðu 
til í byrjun. „Okkar upphaflegu 
áætlanir gerðu ráð fyrir að hægt 
væri að ná um það bil 1.700 íbúum 
inn á svæðið á fimm árum. Raunin 
er þó sú að einu og hálfu ári eftir 
að við fórum af stað voru íbúarn-
ir orðnir 2.000 talsins. Samhliða 
því hefur byggst upp þjónusta. 
Reykjanesbær hefur byggt upp 
grunn- og leikskóla og verslanir 

og veitingastaðir hafa risið. Öll sú 
þjónusta sem 2.000 manna samfé-
lag þarf á að halda er veitt hér í 
dag. Auk þess eru fjöldi fyrirtækja 
og frumkvöðla að koma sér fyrir á 
svæðinu. Má þar nefna sem dæmi 
Gagnaver Verne, auk fjölmargra 
frumkvöðlafyrirtækja í frum-
kvöðlasetrinu Eldey.“

Kjartan segir að sá hluti Ásbrú-
ar sem áður var herstöð Banda-
ríkjahers sé í raun orðinn að hverfi 
í Reykjanesbæ. „Öll okkar vinna 
hefur frá byrjun gengið út á að 

horfa ekki bara á þetta hverfi held-
ur miklu frekar að horfa almennt 
á tækifærin í kringum flugvöll-
inn og Reykjanesið í heildina. Við 
viljum nýta okkur þau megintæki-
færi sem eru í boði til að byggja 
upp atvinnustarfsemi og laða fólk 
að svæðinu,“ segir Kjartan Þór 
Eiríksson.

Opinn dagur verður á Ásbrúar-
svæðinu laugardaginn 25. apríl 
þar sem almenningi gefst kostur 
á kynna sér helstu atburði og starf-
semi sem þar fara fram.

Úr varnarstöð í vísindasamfélag
Í kjölfar brotthvarfs varnarliðsins í september 2006 var ráðist í umbreytingu herstöðvarinnar á Reykjanesi til borgaralegra nota. 
Svæðið hefur hlotið nafnið Ásbrú. Brjánn Jónasson og Kjartan Guðmundsson kynntu sér stefnumótun og helstu framkvæmdir.

KJARTAN ÞÓR 
EIRÍKSSON

LISTAMENN FRAMTÍÐAR-
INNAR Ballettskóli Bryndísar 
Einarsdóttur er starfræktur á 

Ásbrúarsvæðinu.
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HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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GEYMIÐ BLAÐIÐ

Borgarlukkuleikurinn

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

Þú getur unnið flugferð fyrir tvo

Borgarlukkuleikurinn

Þú getur unnið flugferð fyrir tvo
TAKTU ÞÁTT!

HALIFAX
Frá 24.800 kr.

Elskulegt viðmót, notaleg borg,
skemmtanalíf, frábær matur, góðar verslanir,
sólríkir sumardagar, skemmtilegar ökuleiðir

og ótal útivistarmöguleikar.
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Reykjavík – Halifax
frá 24.800 kr.
Flug aðra leiðina með flugvallarsköttum.
Flogið er 3 sinnum í viku.

Flug til Halifax gefur 3.500–11.200 Vildarpunkta.

Vildarklúbbur

sem koma til Halifax, líkist hún meira smábæ en 
borg með nærri hálfri milljón íbúa. Þið veitið því 
fljótt athygli að ökumenn stöðva bíla sína þegar 
þið gangið nærri gangstéttarbrún og gefið í skyn 
að þið ætlið yfir götuna. Þó að Halifax sé stærsta
borgin í Nova Scotia er hún örugg borg á 
evrópskan og bandarískan mælikvarða.

Gaman að versla
 Í Halifax býðst frábært tækifæri til að versla og 
gera góð kaup. Innan borgarmarkanna er fjöl-
breytt úrval verslana, allt frá litlum, sérhæfðum 
búðum upp í stórar, yfirbyggðar verslana-
miðstöðvar þar sem þekktustu tísku- og 
stórmarkaðsverslanir í Norður-Ameríku eru með
útibú. Látið ekki hjá líða að líta við á Brewery-
bændamarkaðnum á laugardögum. 

Háskólar, krár og næturklúbbar
Halifax er miðstöð mennta, menningar og
skemmtanalífs á suðurströnd Nova Scotia og
þekkt fyrir fjörugt næturlíf, menningarviðburði og 
alls konar afþreyingu. Í miðbænum er iðandi 
mannlíf og á hafnarbakkanum urmull af krám og

MÍN
Ólafur Þorsteinsson

Borgarvirkið – Citadel
Þótt Halifax sé tiltölulega ung borg á evrópskan
mælikvarða er hún fyrsta borgin, sem Bretar
settu á stofn í Kanada, en það gerðist árið 
1749. Borgin breiðir úr sér út frá endurgerðu 
Borgarvirkinu, efst á hæðinni fyrir ofan höfnina. 
Langi þig að fá innsýn í sögu Halifax ættir þú að 
bregða þér í Borgarvirkið á sólríkum morgni. 

Alls konar andlit
Íbúar Halifax, „Haligonians“ eins og þeir kalla
sig á móðurmálinu, eru flestir af evrópskum 
uppruna. Þegar blaðað er í símaskránni sjáum 
við að mikið ber á nöfnum með enskar, keltn-
eskar, þýskar og franskar rætur. Í Halifax eru 
fimm háskólar þar sem stúdentar hvaðanæva úr 
veröldinni stunda nám. Því ætti ekki að koma 
okkur á óvart að sjá Kínverja, Nígeríumann eða 
Kúvæta á götunum.

Gestrisni og vinsemd
Eitt af því fyrsta, sem þið takið eftir þegar þið 
komið til Halifax, er hvað gestkomandi er tekið af 
mikilli hlýju, vinsemd og gestrisni. Í augum flestra, 

HALIFA
næturklúbbum, fyrir utan að sjálfsögðu spilavítis-
höllina þar sem einnig eru í boði fyrsta flokks
tónleikar og kabarettsýningar. Þið megið búast 
við að sjá þarna á götu frægar stjörnur úr 
kvikmyndaheiminum og tökulið á þönum að taka
upp atriði í kvikmynd eða sjónvarpsþátt. Útiatriði 
í mörgum Hollywood-kvikmyndum hafa verið 
tekin í Halifax. 

Bregðið ykkur út fyrir borgina
Ekki þarf að aka langt út fyrir Halifax til að fá 
stórkostlegt útsýni yfir klettaótta ströndina, 
sandfjörur og víðáttumikið Atlantshaf. Mikið er 
um göngustíga og ferðamenn geta notið 
náttúrunnar á landi eða t.d. með því að róa út á 
kajak (ég mæli með því). Í grennd við Halifax eru 
margir góðir golfvellir (ég mæli sérstaklega með
Glen Arbour) og eilítið fjær borginni eru margir 
frábærir golfvellir í heimsklassa. Hafið í huga að
Halifax er á sömu breiddargráðu og sunnanvert 
Frakkland svo að sumrin eru yndislegur tími og 
veðrið sólríkt og hlýtt; reyndar svo gott að 
aðeins klukkustundar-akstur frá Halifax eru ágæt 
vínræktarsvæði.

Golf í Nova Scotia
Nova Scotia og þar með talið næsta nágrenni 
Halifax er sannkölluð paradís fyrir golfara. 
Í Nova Scotia eru meira en 60 golfvellir opnir 
almenningi (public golf courses), margir þeirra í 
undurfallegu umhverfi með fram ströndinni og 
henta bæði þeim sem eru að taka fyrstu skref sín 
í íþróttinni og snillingum í greininni. Ágætar
upplýsingar um golf í Nova Scotia má fá t.d. 
á www.golfnovascotia.com

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

Oak Island Resort
45 MÍN. FRÁ HALIFAX

Þriggja nátta pakki á þessum skemmtilega stað
rétt fyrir utan Halifax. Slökun, spa, siglingar og
fleira spennandi í boði. Möguleiki á að bæta við 
aukanóttum.

Oak Island Resort and Spa er huggulegt hótel 
þar sem margt er í boði. Spa, dekur og slökun, 
fallegt umhverfi, bátsferðir, kajakferðir og margt 
fleira. Nauðsynlegt er að hafa bíl þar sem Oak 
Island er í 45 mínútna akstursfjarlægð frá 
Halifax. Í nágrenni Oak Island er margt að sjá 
eins og Lunenburg, Mahone Bay, Peggys Cove 
og margt fleira. 

Verð á mann í tvíbýli frá 52.900 kr. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í 3 
nætur á Oak Island Resort and Spa og 
morgunverður.

A
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FRAMHALD Á BLS. 6

Pönnukökur á páskunum
Ragnhildur Lára Finnsdóttir 
lumar á uppskrift að ljúf-
fengum blinis-pönnu-
kökum sem henta í öll 
mál og við ýmis tæki-
færi og hátíðleg tilefni 
eins og um páska.

Páskegg 
með konfekti 
Matgæðingurinn Elísa-
bet Guðrún Jónsdóttir 
brá sér á námskeið í 
páskaeggjagerð og 
útbjó egg stútfullt af 
góðgæti. BLS. 4

Litríkt yfir páskana 
Listin við að útbúa litrík egg, saga páska-
hérans og annar skemmtilegur fróðleikur 
sem tengist páskunum.   BLS. 2
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Blinis-pönnukökur eru þeim eigin-
leikum gæddar að þær henta 
jafnt sem forréttur, aðalréttur 

og eftirréttur allt eftir því 
hvað sett er ofan á þær,“ 
segir Ragnhildur Lára 
Finnsdóttir, meistaranemi 

í blaða- og fréttamennsku, 
sem lætur lesendum Frétta-

blaðsins í té hugmynd að 
skemmtilegum eftirrétti sem 
er hægt er að gæða sér á tím-
unum saman. 
„Ég fékk uppskriftina hjá 

fyrrverandi meðleigjanda mínum sem 
er hálfur Færeyingur og hálfur Tékki. 
Hún bar pönnsurnar fram með sultu, 
rjóma, búðingi og niðurskornum ávöxt-
um. Ég týndi  uppskriftinni hennar, sem 
var með bókhveiti, en fann aðra sem 
er líkari hefðbundinni pönnukökuupp-
skrift.“

Ragnhildur segir suma hafa kökurnar 
á stærð við spælegg og að þá minni þær 
mest á lummur. Henni finnst skemmti-
legra að hafa þær minni og miðar frekar 
við tíkall. „Úr verða litlir munnbitar sem 
fólk getur dundað sér við að raða ofan á 

og tína upp í sig langt fram eftir kvöldi.“ 
Ragnhildur hefur líka borið kökurnar 
fram sem forrétt en þá með reyktum sil-
ungi, sýrðum rjóma og dilli.

Ragnhildur hefur gaman af að bjóða 
gestum í mat og hefur sankað að sér 
ótalmörgum uppskriftabókum. Þá safn-
ar hún uppskriftum frá ættingjum og 
vinum í stílabók og er sú bók í mestri 
notkun. „Yfirleitt hef ég smakkað þessa 
rétti og veit að þeir virka.“ - ve



2 matur

VERSLUN SÆLKERANS

KRÆSINGAKVEISAN
Ragnheiður Tryggvadóttir skrifar

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

Þe s s a r  er u 
upplagðar í 
hádegis mat 

fyrir þá sem eru í 
ræktinni og fínar 
kaldar líka því 

eggjakökurnar eru prótein- og 
kalkríkar. Það besta við þær er 
að einungis tekur um tíu mínútur 
að hafa allt til í þær og svo fara 
þær beint í ofninn,“ segir Sigrún, 
sem útbjó þessa uppskrift til að 
baka í ofninum og sleppa þannig 
við brasið á pönnunni. 

Hún segir hægt að bæta hrá-
efni út í uppskriftina að vild eins 
og kartöfluteningum, söxuðum 
lauk eða blaðlauk og alls kyns 
kryddi og grænmeti. Einnig megi 
skera niður kjötafganga og setja 
út í. - rat

1 brúnegg 
3 eggjahvítur
50 g rifinn, magur 
ostur
1/4 tsk. basil
1/4 tsk. steinselja
1/4 tsk. salt (Hima-
laja- eða sjávarsalt)
hnífsoddur svartur 
pipar

Einnig má bæta út í 
söxuðum lauk, blað-
lauk, sólþurrkuðum 
tómötum, blómkáli, 
spergilkáli og fleiru. 
Athugið að við það 

verða eggjakökurn-
ar fleiri en sex.

Hrærið saman eggi 
og eggjahvítum. 
Bætið rifna ostinum 
saman við ásamt 
basil, steinselju, 
salti og pipar. Bætið 
einnig öðru hrá-
efni eins og græn-
meti eða öðru sem 
þið viljið. Ef erfitt 
verður að hræra í 
blöndunni, bætið þá 
einni eggjahvítu enn 
saman við.

Smyrjið sex muffins-
form að innan með 
nokkrum dropum 
af kókosolíu. Hellið 
eggjablöndunni út í 
og gætið þess að allt 
hráefni fari jafnt út í 
hvert form og jafnið 
vel út.

Bakið við 180° C í 
um 20 til 25 mínútur.

Berið fram með 
hýðis hrísgrjónum og 
salati.

SEX LITLAR EGGJAMUFFUR

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Emilía Örlygsdóttir 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Anton Brink Pennar: Hrefna Sigurjónsdóttir, Ragnheiður Tryggvadóttir, Sólveig Gísladóttir, 
Vera Einarsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

Hollt
og gott!

Eggjakaka í muffinsformi 
úr brúneggjum eftir 

Sigrúnu Þorsteinsdóttur.
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Fiskikóngurinn
Verslunin Fiskikóngurinn var opnuð á 
Sogavegi 3 í janúar síðastliðnum. Kristj-
án Berg, eigandi verslunarinnar, leggur 
áherslu á ferskan fisk á góðu verði.
„Við bjóðum auðvitað líka upp á fisk í 
maríneringu og sósu en leggjum áhersl-
una á roðlaust og beinlaust og einnig 
steikur sem fólk getur kryddað.“

Kristján segir mikið um að fólk kaupi 
ferskan fisk til að krydda sjálft heima. 
Þó eru kryddlegnu réttirnir mjög vin-
sælir og kryddlegirnir búnir til á staðn-
um. „Ég var sá fyrsti til að koma fram 
með maríneringar á fisk. Þetta eru 
mikið til sömu maríneringar og á kjöt, 
það hafði bara engum dottið í hug að 
nota þær á fisk. Þannig byrjaði þetta. 
Við reynum einnig að hafa úrvalið hér eftir því hvaða tímabil er í fiskinum, ef steinbíturinn er 
góður núna bjóðum við upp á hann og ef einhver tegund veiðist mikið og er ódýr reynum við að 
bjóða upp á hana.“  

Tvennt segir Kristján aldrei breytast hjá Fiskikónginum, plokkfiskinn og fiskibollurnar, en í 
þetta tvennt hefur hann notað sömu uppskriftirnar í tuttugu ár. Hann fullyrðir líka að allt sé gott 
í versluninni. „Það er bara regla hjá mér að setja ekkert í borðið nema mér finnist það sjálfum 
gott.  Ég vil ekki bara hafa þetta í lagi heldur gott og þannig hef ég rekið mína fiskbúð.“

Magapína er fylgifiskur þessa árstíma. Nóg er af tækifærum 
til að eta á sig gat en fermingarveislurnar hellast yfir hver á 
fætur annarri þar sem metnaðarfull hlaðborðin svigna undan 

kræsingum. Þá er erfitt að halda í við sig. Meðal kræsinganna má 
finna listilega skreyttar smurbrauðstertur, dísætar kransakökur, hinn 
klassíska heita fermingarbrauðrétt og hnallþórur, svo ekki sé minnst 
á súkkulaðiterturnar, skinkuhornin eða konfektmolana. Svo styttist 
líka í eitt mesta súkkulaðiát ársins þar sem páskarnir eru rétt handan 
við hornið. Það þýðir því ekkert að spá í línurnar þessa daga og best að 
gefa þeim lausan tauminn.

Páskarnir eru líka tími íslenskrar lambasteikur og timjankryddað-
ur ilmurinn af páskalambinu sem fyllir húsið á páskadag er ómiss-
andi í hugum margra. Þeir sem hafa þann sið að blása úr eggjum til 
að mála og skreyta í öllum regnbogans litum um páskana eiga líka oft 
að venjast heimagerðum ís í eftirmat, þar sem innvolsið úr eggjunum 
er gjarnan nýtt til ísgerðar. Ommelettur rata þannig einnig á morgun-
verðarborðið og á páskum má vel komast upp með að borða súkkulaði í 

morgunmat. Það er í það minnsta æskuminningin, að 
þótt mamma reyndi að ota að mér ristuðu brauði eða 

súrmjólk til málamynda, byrjaði dagurinn á páska-
egginu. 

Ég fæ ennþá nostalgíuhroll niður bakið við 
holt brothljóðið sem heyrðist þegar þykk 

súkkulaðiskelin brotnaði í höndum mínum 
og fjársjóðurinn innan í egginu blasti við. 

Súkkulaðikúlur og karamellur í bland 
við litríkt hlaup hurfu eins og dögg fyrir 
sólu ofan í maga og allur dagurinn fór í 

að vinna sig niður úr skelinni. Stundum 
var því matarlystin á páskalambinu lítil og um 

kvöldið lúrði ég með árvissa magapínuna uppi 
í rúmi og hét því að næst yrði farið hægar í sak-

irnar. Það stóðst þó aldrei og stenst ekki enn.  

S Smáréttir Hvunndags/til hátíðabrigða

EGGJAMUFFUR
Sigrún Þorsteinsdóttir matgæðingur gefur lesendum uppskrift að hollum og 
góðum eggjakökum úr brúneggjum sem hún bakar í muffuformum í ofni.

Hollar og heppilegar



Frábær í ffeerrrmiinnnggguna, maaaattttarrrrbbbooððiið ogg ááá gggggggrrrrrriiiilllliiiðð

Að grilla heilan kalkún 3-5 kg

Fuglinn er ekki fylltur. Takið fuglinn úr kæli einni klst. áður og takið innmatinn úr.
Þerrið fuglinn að innan. Miðað er við að grillið sé á hálfum hita eða 150°C. Hafið 
kveikt á tveimur brennurum. Fuglinn er penslaður og kryddaður að vild og settur á 
álbakka (ekki með götum). Lokið grillinu og grillið í u.þ.b. 50-75 mín. Nauðsynlegt 
er að hafa kjöthitamæli og stinga í þar sem brjóstið er þykkast. Grill geta verið 
misjöfn og því nauðsynlegt að hafa mæli. Þegar mælirinn sýnir 70°C (má ekki vera 
meira) er fuglinn fullsteiktur. Pakkið honum inn og látið standa í 20 mín.

Sjá nánar á kalkunn.is

FFjjöölddii uupppsskkkrrriifftttaaaa ááá kaallkkuunnn..iiss

Íslenskur kalkúnn
Frábær í ferminguna, matarboðið og á grillið
•• Góður hefðbundinn og fylltur

• Tilvalið að grilla og bera fram með eftirlætis meðlætinu

• Góður með indversku ívafi, naan brauði, kaldri gúrkusósu
   og kryddhrísgrjónum með rúsínum og döðlum

•  Nýta má afganga í ýmsa heilsurétti, heita sem kalda, pottrétti,
   salöt, súpur, ofnrétti eða samlokuna

• Hollur og góður við öll tækifæri

Fjöldi uppskrifta á kalkunn.is
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4 matur

Þetta er í fyrsta skipti sem 
ég geri páskaegg en ég fór á 
námskeið hjá Hafliða Ragn-

arssyni súkkulaðimeistara sem 
haldið var hjá Tómstundaskólan-
um í Mosfellsbæ,“ segir Elísabet 
Guðrún Jónsdóttir lögfræðingur. 
„Vinkona mín fór á svona nám-
skeið í fyrra og páskaeggið henn-
ar var svo girnilegt og flott að mig 
langaði að prófa líka.“

Elísabet er mikill matgæðing-
ur og hefur gaman af að elda og 
baka. „Hugmyndin um að útbúa 
mitt eigið páskaegg, stútfullt af 
gómsætu konfekti, heillaði mig. 
Þetta var þó allt gert undir hand-
leiðslu Hafliða, sem sýndi okkur 
réttu handtökin og fræddi okkur 
um súkkulaði. Síðan gerðum við 
líka eftirrétt,“ segir hún áhuga-
söm en námskeiðið kostaði 7.000 
krónur. „Þá var allt efni innifalið 
sem og fræðsla og þótti mér þetta 
hverrar krónu virði,“ segir Elísa-
bet ánægð.

„Við fylltum mótin af súkkulaði 
sem búið var að bræða og tempra. 
Mikilvægt er að láta súkkulaðið 
renna vel út í allar hliðar og búa 
til kanta svo hægt sé að líma eggið 
saman á þeim. Síðan er afgangs-
súkkulaði hellt úr. Svo létum við 

súkkulaðið kólna og kom mér í 
raun á óvart hversu fljótt súkku-
laði storknar. Þegar súkkulaðið 
hafði storknað aðeins létum við 
mótin á hvolf í kæli þannig 
að súkkulaðihelmingarnir 
myndu losna úr. Auk þessa 
útbjuggum við konfekt 
inn í eggið,“ útskýrir 
Elísabet, sem gerði 
t vær  teg u nd i r. 
„Önnur tegundin er 
með ástaraldins-
fyllingu og hin með 
tógabaunafyllingu. 
Þetta eru harðir 
súkkulaðimolar, 
skel með fyllingu 
í,“ segir hún.

Mikilvægt er að 
bræða súkkulaði 
rétt. „Tempra þarf 
súkkulaðið með því 
að hita það fyrst upp 
í 45 gráður, kæla 
það því næst niður 
í 29 gráður og hita 
það svo aftur í 31 
gráðu og þá er það 
tilbúið. Notaður er hita-
mælir til að fylgjast með hita-
stiginu,“ útskýrir Elísabet. Eitt 
mót var notað fyrir eggið sjálft 

og annað fyrir botninn. „Við límd-
um þetta saman með súkkulaði og 
valdi ég ljóst súkkulaði í botninn 
en dökkt í eggið sjálft. Skrautið 

fengum við tilbúið frá Hafliða 
en það er gert með innfluttri 
skrautfilmu. Annars er hægt 

að líma hvað sem er á eggið 
og setja má dót og annað 

smálegt inn í eggið,“ 
segir hún og nefnir að 
páskaeggjamót fáist í 
Te og kaffi. 

„Ég hafði hugsað 
mér að gefa eggið en 
þiggjendurnir vita 
ekki af því ennþá 
þannig að ég er ekki 
tilbúin til að upplýsa 
hverjir þeir heppnu 
eru að svo stöddu,“ 

segir Elísabet kímin 
en ljóst er að enginn 

verður svikinn af 
því að gæða sér á 
súkkulaði egginu 
góða. „Fyrir mér 
eru hins vegar engir 
páskar nema fá Nóa 

og Siríus páskaegg og 
ég næli mér eflaust í eitt slíkt fyrir 
páskana,“ segir Elísabet og hugsar 
sér gott til glóðarinnar.  - hs

Handgert páskaegg 
Elísabet Guðrún Jónsdóttir er mikill matgæðingur og hefur gaman af að útbúa 
ýmiss konar góðgæti. Því er ekki að furða að hún hafi drifið sig á námskeið í 
páskaeggjagerð þar sem hún bjó til sitt eigið egg og fyllti það með sælgæti.

Elísabet gerði fyrsta páskaeggið á nám-
skeiði en treystir sér til þess upp á eigin 
spýtur. „Þægilegast er að bræða súkkul-
aðið í örbylgjuofni en þá má bara hafa það 
smá stund í einu og fylgjast vel með því.”
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AÐ BLÁSA ÚR EGGJUM  Til að blása 
úr eggjum þarf títuprjón til að pota göt í 
eggin að ofan og neðan (aðeins stærra 
gat á breiðari enda eggsins). Síðan er 
blásið úr grennri enda eggsins, yfir skál, 
þannig að eggjahvítan og eggjarauðan 
fái að seytla úr egginu í skálina. Þetta er 
erfitt og ekki á færi lítilla barna. Síðan 
eru eggin skoluð vel og lögð til þerris 
á klút. Að nokkrum klukkutímum liðnum 
er hægt að byrja að mála eggin.

PÁSKAUNGAR  Gulir, bústnir og bollu legir 
páskaungar eru hið prýðilegasta páska-

skraut. Bæði má kaupa þá fyrir pásk-
ana eða safna þeim með tíð og tíma af 
páskaeggjum. Ungunum má raða með 
öðru skrauti, lituðum eggjum, hérum 
og blómum.

PÁSKALILJUR  eru tákn um frjó-
semi jarðar og minna um leið táknrænt 

á upprisuna fyrir kristna menn. Þær eru  af stórri 
ættkvísl sem kallaðar hafa verið 

hátíðarliljur. Þær eru harðgerð-
ar jurtir og eru stóru páskaliljurnar ættaðar úr 
fjalla dölum í suðurhluta Alpanna. Páskaliljur 
eru til í óteljandi tilbrigðum, stórar og smáar. 
 Afskornar páskaliljur geta staðið nokkra daga 
í vasa með köldu, hreinu vatni. Skipta þarf 
um vatn daglega. Páskaliljur eiga ekki að fá 
blómanæringu í vatnið og það er ekki heppi-
legt að hafa þær með öðrum blómum, þótt 
ein og ein trjágrein sé í lagi.

PÁSKAHÉRINN  er lík-
lega upprunninn í 

Þýskalandi. Hann 
kemur með körfu 
fulla af lituðum eggjum sem hann felur í 
görðum fyrir börn sem hafa verið prúð og 
góð. Að morgni páskadags fara börnin út 
í garð og leita eggjanna Hinn þýski páska-

héri hefur með tímanum borist víða um 
lönd. Til dæmis barst sá siður að leita eggja 
sem hérinn skildi eftir með þýskum landnem-
um til Pennsylvaníu í Bandaríkjunum. Siður-
inn hefur þó þróast í þá átt að hérinn skilur 

ekki aðeins eftir lituð egg handa banda-
rískum börnum heldur körfur fullar af 
súkkulaði og sælgæti.

margt smátt
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Steinunn Aldís Helgadóttur nýtur 
lífsins í náttúrufegurð Álftaness.

BLS. 6-7

Á FERÐ UM LANDIÐ 
 Fyrirtækið Síbyr hefur sett 
á markað nýstárlegt 
fatahengi þar sem 

fyrirmyndin er 
landið sjálft. BLS. 2

EINU SINNI ER  Handverk 
og hönnun opnar sýningu í 
Safnahúsinu á Svalbarðs-
strönd í dag. Þar verða til 

sýnis verk eftir 24 lista-
menn. BLS. 4

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

Whirlpool AWOD6730
1400 snúninga og 6kg ÞVOTTA-
VÉL með stafrænu kerfisvali, 
6th Sense sem skynjar óhrein-
indi í vatni og flýtir þvottatíma, 
rafeinda  stýrðum kerfisveljara 
og hitastilli, stafrænni niður-
talningu og ullarkerfi. Íslenskt 
stjórnborð og leiðarvísir.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 124.995

99.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 119.995

89.995

EYRARVEGI 21 SELFOSSI SÍMI 480 3700  -  GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK SÍMI 464 1600  -  GLERÁRGÖTU 36 AKUREYRI SÍMI 460 3380  -  SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK SÍMI 569 1500

ÞVOTTAVÉL MEÐ ÍSLENSKU 
STJÓRNBORÐI OG 

ÍSLENSKUM LEIÐARVÍSI



● Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók mynd á heimili 
Steinunnar Aldísar Helgadóttur Útgáfufélag: 365 miðlar 
ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: 
Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Emilía 
Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur 
Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: Kristín 
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

 HEIMILISHALD 
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N
ýlega festi ég kaup á alveg frábærri bók um mann sem vill koma 
betra lagi á líf sitt og fær þá hugdettu að setja saman verkefna-
lista í því skyni. Í fyrstu hripar hann niður nokkur atriði sem 
hann vill ljúka til að ná settu marki en fyrr en varir hefur list-

inn tekið völdin og lengist úr hófi fram þar til eftir standa 1.271 verkefni. 
Bókin gengur síðan út á glímuna við að ljúka við verkin innan árs og fá 
svo vinina til að meta árangur erfiðisins.

Sjaldan hefur ein bók haft jafnmikil og jafnframt óvænt áhrif á mig. 
Ég lagði hana uppljómaður frá mér að lestri loknum og rifjaði upp þá 
dýrðartíð þegar ég bjó til mína eigin verkefnalista og þá ómældu ánægju 
sem það veitti mér að ljúka við verkefnin á þeim. Velti svo í framhaldinu 

fyrir mér hvort ég byggi enn yfir þeirri staðfestu 
sem þarf til verksins, greip í skyndi penna og 
blað og hófst handa við að útbúa minn eigin verk-
efnalista, algjörlega óviss um hvaða stefnu hann 
kynni að taka.

Fyrst á listann rötuðu nokkrar syndir sem 
höfðu lengi plagað mig. Þannig fór á hann ýmis-
legt sem vinum og vandamönnum 

viðkemur, svo sem loforð um að halda betri tengslum. 
Nokkur stórvirki bókmennta og kvikmynda fengu 
pláss og ýmsir duttlungar eins og heimsókn til spá-
konu, ferð í Fíladelfíu og brasilísk vaxmeðferð. 
Heimilishaldið var svo sérstaklega sett undir smá-
sjá, sem leiddi í ljós að ótrúlegustu hlutir hafa 
setið á hakanum síðustu ár.

Þannig hefur blá tunna ekki enn verið pöntuð 
þrátt fyrir að hafa verið í umræðunni í tvö ár, kjall-
arinn er fullur af drasli sem á eftir að flokka og hluti 
búslóðarinnar er enn í foreldrahúsum, húsráðendum 
til ómældrar gleði. Skammarlegast fannst mér þó að 
uppgötva að frá því að við félagarnir fluttum í húsið 
árið 2001 hef ég ekki í eitt einasta sinn þvegið glugg-
ana, heldur sársaukalaust eftirlátið betri helmingn-
um þetta leiðindaverk. Sem er athyglisvert í ljósi þess að ég 
setti ekki fyrir mig að taka húsið í gegn ásamt eiginmanninum svo inn-
volsið varð nær óþekkjanlegt. Við nánari umhugsun er það kannski það 
afrek sem veldur því að mér gengur illa að takast á við einföld húsverk 
eins og gluggaþvott og verður óglatt af tilhugsuninni einni saman.

En nú á sem sagt að bæta fyrir gamlar syndir, verkefnin liggja fyrir 
og bara spurning um að takast á við þau af þeirri auðmýkt, kjarki og stað-
festu sem til þarf. Og að sjálfsögðu með ælufötuna við hendina.

Íslandslaga fatahengi er hugar-
fóstur húsgagnaframleiðandanna 
í Síbyr. Fatahengið, sem fæst í 
fánalitunum, er þannig úr garði 
gert að hægt er að hengja af sér 
á mismunandi stöðum á landinu. 
Reykjavík, Ísafjörður, Akureyri, 
Egilsstaðir og Höfn eru á meðal 
valkosta og geta áhugasamir skoð-
að fatahengin í Epal.

Fatahengin eru framleidd í 
Vestmannaeyjum og hafa þeir 
Sigurður Gústafsson arkitekt, 
Leifur Ársæll Leifsson smiður 
og Björgvin Björgvinsson tækni-
fræðingur, sem standa að baki 
Síbyr, nýtt sér aðstöðuna í staf-
rænu smiðjunni FAB LAB, sem 
var sett á laggirnar í Vestmanna-
eyjum síðastliðið sumar. Þar 
hafa þeir aðgang að nauðsynleg-
um tölvubúnaði og fræsivélum. Þá 
eru snagarnir framleiddir hjá vél-
smiðjunni Þór og kortin sprautuð 
hjá bílasprautunarverkstæðinu 
Bragganum ásamt því sem tré-
smíðaverkstæðið Tréverk hefur 
lagt hönd á plóg. 

„Við höfum það að markmiði 
að að halda framleiðslunni hér í 
Eyjum, að minnsta kosti fyrst um 
sinn,“ segir Björg-
vin en hann og 
Sigurður hafa 
gengið með 
hugmyndina 
að Síbyr í mag-
anum um nokkurra 
ára skeið. „Við Sig-
urður höfum unnið 
saman við húsbyggingar og 
annað en Sigurður hefur auk þess 
starfað við húsgagnahönnun um 

áratuga skeið. Okkur langaði að 
vita hvort við gætum ekki skapað 

einhvern atvinnugrundvöll með 
frekari samvinnu og erum nú að 
ýta þessu úr vör,“ segir Björgvin 
en Síbyr framleiðir húsgögn, hill-
ur, lampa og fleira. „Um notenda-
væna húsgagna- og húsbúnaðar-
list er að ræða, auðuga að lit og 
lögun.“  - ve

Snagarnir úti um allt land
● Ísland er formfagurt. Það nýta þeir Sigurður, Leifur og Björgvin hjá Síbyr sér til hins ýtr-
asta eins og sjá má á fatahengi þeirra, Íslandi, sem býður upp á skemmtilega möguleika.

Fatahengið tekur sig 
vel út eitt og sér en 

býður gestum og gang-
andi upp á þann mögu-

leika að hengja yfirhöfnina á 
uppáhaldslandshlutann.

Gamlar syndir gerðar upp

...hluti búslóðarinn-
ar er enn í foreldra-
húsum, húsráðend-
um til ómældrar 
gleði.

Þeir Leifur og Björgvin hafa 
ásamt Sigurði einnig leikið sér 
að því að gera „pikkólóa“ sem 

taka við yfirhöfnum gesta.
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SÍGILDUR  Þessi stóll eftir hinn heimsfræga 
hönnuð Arne Jakobsen (1902-1971) nefnist 
Svanur inn (1957) og er meðal hans þekktustu 

verka, ásamt Egginu (1957) og Maurnum (1951).  
Stólinn hannaði hann sérstaklega inn í SAS Royal 

hótelið, sem Jakobsen hannaði jafnframt allt. 

Akralind 9
201 Kópavogur

Sími 553 7100
www.linan.is

VIÐ HÖFUM DREGIÐ SAMAN SEGLIN TÍMABUNDIÐ OG LOKAÐ
VERLSUNINNI Í BÆJARLIND.  VIÐ MUNUM EINGÖNGU SELJA 
VÖRUR OKKAR Á LAGERSÖLU Í AKRALIND 9 
OPIÐ FÖSTUDAGA 14 - 18 OG LAUGARDAGA 12 - 15 
LÍTIL YFIRBYGGING = LÆGRA VERÐ

LAGERSALA  AKRALIND 9

ALLAR VÖRUR Á 40 - 50% AFSLÆTTI

 4. APRÍL 2009  LAUGARDAGUR2



LUX veggljós eru hönnuð af Lumex og framleidd á Íslandi



● heimili&hönnun

1. Ljósfar  heitir 
þetta fallega verk 
eftir þá Pál Garðars-
son og Margréti Jóns-
dóttur. Hinn útskorni 
drengur er hluti af 
stærra verki sem 
myndar ljósakrónu. 

2. Fjallgarður for-
tíðarinnar   er ljós 
úr postulíni eftir þau 
Guðbjörgu Káradótt-
ur og Frosta Gnarr.

3. Ferhyrningur  
kallast þetta trébox 
eftir þau George Hol-
landers og Guðrúnu 
Steingrímsdóttur. Á 
boxinu eru fjögur 
horn.

4. Nói  er askur úr 
áli eftir þá Þorberg 
Halldórsson og Ara 
Svavarsson. 

5. Flökkukindur  
kallast þessar snið-
ugu leirskálar með 
marglitum ullardúsk-
um. Skálarnar eru 
hönnun Sigríðar Ástu 
Árnadóttur og Krist-
ínar Sigfríðar Garð-
arsdóttur. 

6. Fjallaþyrpingar   
eru ílát úr leir sem 
prýdd eru myndum 
af fjallkonum. Höf-
undar ílátanna 
eru Ragn-
heiður 

Ingunn Ágústsdóttir 
og Birna Júlíusdóttir. 

7. Foldarskart  heita 
boxin sem mótuð eru 
úr íslenskum leir 
og birki. Höfundar 
þeirra eru  Lára 
Gunnarsdóttir 
og Sigríður 
Erla Guð-
munds-
dóttir.

Einu sinni er á Svalbarðsströnd

1

6

● Sýning Handverks og hönnunar, Einu sinni er, verður opnuð 
í Safnasafninu á Svalbarðsströnd í dag, laugardaginn 4. 
apríl, klukkan 15. Þar verða til sýnis verk 24 listamanna sem 
hanna undir þemanu „gamalt og nýtt“. Sýningin stendur til 
13. apríl. Nánar á www.handverkoghonnun.is.

5

3

2

7

4

● VERÐI LJÓS  Andagiftin við 
hönnun ýmiss konar lampa og 
ljósa er greinilega mikil hjá hinum 
ýmsu hönnuðum. 

Lampi með hryggjarsúlu eða 
heila, olíuljós í ljósaperu 
og dýrindis Maserati-
lampi gefa glögga 
mynd af þeim 
fjölbreytileika sem 
ríkir í heimi hönnunar. 

hönnun

● T1000 LAMPI  
í líki hryggjarsúlu. 
Hönnun frá Alexand-
er Lervik.

● SERGIO SILVA  blandar 
saman skemmtilegum hugmynd-
um í þessum olíulampa. Þar kall-
ast á ný tækni og gömul.

● LAMPI  með skíra tilvísun til 
Maserati-bílamerkisins.

● LJÓSIÐ 
KVIKNAR  í heil-
anum. Ansi áhuga-
verður lampi eftir 
Alexander Lervik.

 4. APRÍL 2009  LAUGARDAGUR4



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

„Helgin er frekar annasöm, 
aldrei slíku vant,“ segir Ingi-
björg Gréta Gísladóttir, leikkona 
og MsC í nýsköpun og frum-
kvöðlafræðum. „Í gær opnaði 19 
ára frænka mín verslun í Smára-
lind sem nefnist Gossip og svo 
fór ég í boð hjá vinkonum mínum 
í SJÁ-viðmótsprófunum. Í dag 
fer ég síðan í útgáfuhóf í húsa-
kynnum Sambands íslenskra 
myndlistarmanna vegna Kynj-
óttra hvata. Því næst er gleði-
stund með Módelsamtökunum 
og Hollywood-ball á Broadway 
í kvöld með allri sinni dýrð. Á 
morgun er leikur í Reykjavík-
urmótinu í knattspyrnu hjá syn-
inum og afmæli þar á eftir. Ætli 
páskarnir fari ekki í að hvíla sig 

í faðmi fjölskyldunnar,“ segir 
Ingibjörg með bros á vör.

Ingibjörg var á sínum tíma 
í Módelsamtökum Unnar Arn-
grímsdóttur og sýndi meðal ann-
ars á tískusýningum í Holly-
wood. „Ég vann mér inn aur með 
þessu á þeim tíma sem ég stund-
aði nám í Verzlunarskóla Íslands. 
Þetta var ótrúlega skemmtilegur 
tími, enda allir stjörnur í Holly-
wood,“ segir Ingibjörg kankvís 
og heldur áfram: „Við æfðum 
hvað mest fyrir Hollywood-sýn-
ingarnar og stundum settum 
við upp söguþráð í sýninguna 
og bjó ég þá til persónur í kring-
um mínar innkomur. Hollywood 
var eins og félagsmiðstöð, þarna 
gerðust mörg ævintýri og maður 

kynntist fólki sem hefur fylgt 
manni í gegnum tíðina.“

Ingibjörg hefur nú að eigin 
sögn vent kvæði sínu í kross eftir 
atvinnumissi. „Ég er að leggja 
lokahönd á viðskiptaáætlun 
tengdri sölu íslenskrar hönnunar 
í Bandaríkjunum og svo er ég að 
safna sögum og upplýsingum um 
tísku og fleira því tengdu sem ég 
vonast til að gefa út á næsta ári,“ 
segir Ingibjörg áhugasöm og bætir 
við: „Þar fær Hollywood-tímabilið 
að sjálfsögðu sinn heiðurssess. Ég 
hvet alla þá sem luma á einhverju 
skemmtilegu og fróðlegu um tísk-
una, málfarið, staðina, upplifunina 
eða hvað sem þeim dettur í hug að 
senda mér línu á tiska@internet.
is.“ hrefna@frettabladid.is 

Dansað á ný í Hollywood
Ingibjörg Gréta Gísladóttir er önnum kafin um helgina en hún ætlar meðal annars að rifja upp níunda 
áratuginn með Módelsamtökunum og hyggst bregða sér á Hollywood-ball annað kvöld. 

Ingibjörg Gréta ætlar að rifja upp gamla og góða tíma á Hollywood-ballinu um helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VINNUSMIÐJUR VÖRUHÖNNUÐA  verða opnar 

í dag og á morgun á Laugavegi 67 og Laugavegi 40. 

Gestum og gangandi er boðið að fylgjast með hönnuð-

um að störfum og skoða verk þeirra frá klukkan 12 til 18 í 

dag og 12 til 16 á morgun.

Nýttu tímann

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

Kópavogsdeild, Hamraborg 11, sími 554 6626, kopavogur@redcross.is

Námskeið     Fyrirlestrar     Samverur

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 unnið í 
samvinnu við Kópavogsbæ.

Dagskrá

06. apríl      Hreyfing 3 - Tai chi og jóga
07. apríl      Að efla framkomu sína og virkni
08. apríl      Fatasaumur 3 (biðlisti)
15. apríl      Hreyfing 4 - Tai chi og jóga
20. apríl      Fatasaumur 4
21. apríl      Internetið til afþreyingar og skemmtunar
22. apríl      Opið hús - fyrirlestur um heilsufar og matarræði
27. apríl      Ræktun kryddjurta
28. apríl      Stofnun fyrirtækja
29. apríl      Nýsköpun

04. maí        Taflkennsla
05. maí        Óhagganleg lögmál markaðarins
06. maí        Briddskennsla
11. maí        Ljósmyndakennsla
12. maí        Gerð viðskiptaáætlana
13. maí        GPSkennsla - kennsla á GPS-tæki

SUMARHÚS OG FERÐALÖG

   Gaskæliskápar 100 og 180 lítra

Gashellur

Olíu ofn

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-80w

Gasofn

Coolmatic 12v
ísskápar m/ kælipressu

Gas vatnshitarar
5 - 14 l/mín

Kælibox
gas/12v/230v

Gas eldavélar
og helluborð

Sólarrafhlöður fyrir 
húsbíla og fellihýsi.
Þunnar 75 - 130w

B Reykja k Opið virka daga frá kl. 8.15 til 17.30

Útisturta



„Við hefjum ferðina á slóðum land-
námsmanna á níundu öld og þar 
verður skoðað ýmislegt áhugavert 
eins og sverð og kuml með beina-
grindum.“ Þannig byrjar Helga á 
að lýsa göngu sinni um grunnsýn-
ingu Þjóðminjasafnsins með börn-
um á aldrinum fimm til átta ára 
sem boðið verður uppá á morgun 
klukkan 14. Hefð er komin á slíka 
leiðsögn fyrsta sunnudag hvers 
mánaðar, nema yfir sumartímann, 
og er fólki að kostnaðarlausu. Hún 
bendir foreldrum á að fá sér kaffi 
á meðan eða skoða aðrar sýningar 
safnsins. 

Helga segir börnunum sögur sem 
tengjast því sem fyrir augu ber, til 
dæmis um álfapott og gamla hurð 
með útskornum myndum sem líkja 
má við teiknimyndasögur nútímans. 

„Við lítum líka á leikföng sem börn 
léku sér með í gamla daga og ég 
reyni að útskýra fyrir þeim hvern-
ig lífið í baðstofunni var,“ segir hún 
og kveðst bæði sýna þeim mynd úr 
baðstofu og ýmsa hluti sem tengjast 
slíkri vistarveru.“ En fá börnin að 
snerta hlutina sem hún sýnir þeim? 
„Nei og þau eru ótrúlega dugleg að 
stilla sig um það. Við segjum þeim 
frá reglunum og yngri krakkarn-
ir virða þær ótrúlega vel. Auðvit-
að er freistandi að koma við hluti, 
alveg eins og fyrir okkur fullorðna 
fólkið.“

En hvað er það sem börnin 
heillast mest af? „Það eru hinar 
fornu beinagrindur af karli, konu 
og barni og líka 1000 ára gamalt 
skyr sem hefur varðveist í jörð og 
er nú orðið að steingervingum.“ 

Leiðsögnin tekur um 45 mínútur 
að sögn Helgu. Á eftir mælir hún 
með að foreldrarnir gefi sér tíma til 
að fylgja börnunum um ljósmynda-
sýningu sem heitir Þrælkun, þroski, 
þrá og birtir myndir af börnum við 
vinnu, bæði á sjó og landi á árun-
um 1930 til 1950. Einnig bendir hún 
á sýninguna Endurfundir í kjallar-
anum. Þar er afrakstur fornleifa-
funda á kirkjustöðum og klaustr-
um á Íslandi. Sýningin er hönnuð í 
barnahæð, kíkjugöt eru lág og þar 
eru borð sem börn geta setið við, 
búið til líkön af gömlum verslunar-
stað og stimplað nafnið sitt með got-
nesku letri. Í Skemmtimenntuninni 
geta þau svo föndrað, mátað hringa-
brynju og sverð og fleira þannig að 
af nógu er að taka.

gun@frettabladid.is

Fylgt aftur til fortíðar
Beinagrindur, álfapottur og átta hundruð ára gamall skór er meðal þess sem Helga Einarsdóttir safn-
fræðslufulltrúi sýnir börnum sem fylgja henni um Þjóðminjasafnið á morgun klukkan tvö.  

Í baðstofunni var sofið, unnið og leikið eins og Helga lýsir fyrir börnunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KEIKO KURITA  er ung japönsk listakona sem opnar 

sýningu sína tree/sleep í Listasafni ASÍ í dag. Á sýningunni 

eru tíu paraðar ljósmyndir sem fjalla um tré og svefn og hið 

draumkennda ástand sem tengist þessum fyrirbærum.

Gólfdúkur skynsamleg,

-léttur í þrifum
-auðveldur í lögn
-glæsilegt úrval

-fæst í 2, 3 og 4 m rúllum.

FLOORING SYSTEMS

Heimilisdúkur, sígild lausn:

smekkleg og hagkvæm lausn

þægilegt andrúmsloft
Svefnherbergið

hjarta heimilisins
Eldhúsið

einfaldara verður það ekki
Forstofan

SÍÐUMÚLA 14 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 510 5510

Sérverslun með
gólfdúk og teppi

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

HEILSA
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Kópavogsdeild Rauða krossins 
heldur handverksmarkað í 
Hamraborg 11, 2. hæð í dag frá 
klukkan 11 til 16.

Handverksmarkaðurinn er loka-
verkefni nema í Menntaskólanum 
í Kópavogi sem eru í áfanga um 
sjálfboðið starf. Áfanginn er sam-
starfsverkefni MK og Kópavogs-
deildar Rauða krossins.

Hægt er að gera góð kaup á 
markaðnum á alls konar hand-
verki. Þar má nefna prjónaflíkur, 
peysur, húfur, sokka, vettlinga, 
teppi, trefla, handstúkur og fleira 
sem sjálfboðaliðar Kópavogsdeild-
ar í verkefninu Föt sem framlag 

hafa prjónað. Í því verkefni eru 
rúmlega fimmtíu sjálfboðaliðar 
sem prjóna, hekla og sauma allt 
árið um kring.

Barna- og ungmennastarf Kópa-
vogsdeildarinnar hefur einnig 
verið virkjað. Enter-börnin, 9 til 
12 ára innflytjendur sem koma á 
vikulega samveru í sjálfboðamið-
stöðinni, hafa málað á egg sem 
verða til sölu. Þá hafa Eldhugar, 13 
til 16 ára ungmenni, búið til brjóst-
sykur sem einnig verður til sölu.

Helmingur af ágóða markaðar-
ins rennur til vinadeildar Kópa-
vogsdeildarinnar í Maputo-héraði 
í Mósambík. Hinn helmingur ágóð-
ans rennur til verkefnisins Föt sem 
framlag. - sg

Markaður með 
handverk í Kópavogi

Börn í Kópavogsdeild Rauða krossins leggja sitt af mörkum.

Boðið verður upp á fræðslu 
um sólkerfið í skemmtilegum 
göngutúr í miðbænum í dag.

Í tilefni af ári stjörnufræðinnar 
2009 hefur verið hleypt af stokk-
unum verkefninu 100 stundir 
af stjörnufræði. Um er að ræða 
stærsta vísindamiðlunarverkefni 
allra tíma þar sem viðburðir eru 
skipulagðir í yfir 130 löndum og 
áætlað er að um ein milljón manna 
taki þátt með einhverjum hætti. 
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnar-
ness og Stjörnufræðivefurinn sjá 
um skipulagningu verkefnisins hér 
á landi.

Boðið verður upp á stjörnu-
skoðunarkvöld fyrir alla áhuga-
sama. Einnig gefst fólki kostur á 
að feta í fótspor Galíleós með því 
skoða gígana á tunglinu og hringa 
Satúrnusar með stærsta sjónauka 
landsins. 

Boðið verður upp á allsérstæð-
an göngutúr í dag sem hefst á 
Ingólfstorgi klukkan 11 og endar 
á Hlemmi. Á þessi vegarspotti að 
endurspegla sólkerfið og verður 
fræðsla á leiðinni. Strax í kjölfarið 
verður haldinn fyrirlestur í Öskju, 
Náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands, 
um uppruna alheimsins. 

Nánar á www.stjornuskodun.is
- sg

Sólkerfið skoðað í 
miðbæ Reykjavíkur

Stjörnurnar hafa að geyma marga leyndardóma.

EINN
AF RAFTÆKJUM

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

innréttingum í 3 vikur

OPIÐ

www.friform.is

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

INNRÉTTINGATILBOÐ
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Í Garðheimum geta dýravinir 
orðið sér úti um gæludýr um helg-
ina en Dýrahjálp Íslands stendur 
þar fyrir Ættleiðingardögum.

„Við verðum hér í Garðheimum í 
dag og á morgun frá klukkan 12 til 
18 og hingað getur fólk komið sem 
er að leita sér að dýri sem það vill 
veita heimili,“ segir Ásbjörg Una 
Björnsdóttir hjá Dýrahjálp. 

Starf Dýrahjálpar hófst á síð-
asta ári en samtökin vinna að 
því að koma dýrum, sem eru ein-
hverra hluta vegna á hrak hólum, 
til nýrra eigenda. Starfið er algjör-
lega byggt á sjálfboðavinnu. Dýra-
hjálp heldur úti heimasíðu þar sem 
hún auglýsir dýr fyrir fólk en 
einnig eru samtökin með fóstur-
heimili fyrir dýr.

„Við auglýsum á heimasíðunni 
okkar dyrahjalp.org og líka á Face-

book. Stundum getur fólk ekki 
haft dýrið heima hjá sér þang-
að til við höfum fundið því nýtt 
heimili og þá erum við með fóstur-
heimili til dæmis hér í Reykja-
vík, Keflavík, Selfossi og víðar, 
þar sem dýrin geta verið í nokkra 
daga eða vikur. Einnig tökum við 
stundum við dýrum frá dýralækn-
um sem átt hefur að lóga en ekk-
ert amar að.“ 

Ásbjörg segir ýmsar ástæð-
ur fyrir því að dýr lendi undir 
verndarvæng samtakanna. Stund-
um komi upp ofnæmi í fjölskyld-
um fyrir gæludýrinu svo það 
verður að fara, eða í ljós komi að 
fólk hafi hvorki tíma né getu til 
að sinna gæludýri. Einnig segir 
hún reglur um dýrahald í fjöl-
býlishúsum á Íslandi vera mjög 
strangar svo fólk þurfi oft að láta 

gæludýrin frá sér ef það flytur í 
fjölbýli. Frá því að samtökin tóku 
til starfa hefur því fjöldi gæludýra 
fengið nýtt heimili.

„Við útveguðum um 300 dýrum 
nýtt heimili á síðasta ári Ef við 
þurfum að taka dýr í fóstur tökum 
við vaktgjald fyrir það. Stundum 
þurfum við líka að sendast eftir 
dýrinu eða fara með það til dýra-
læknis og þá reynum við að safna 
fyrir því. Um helgina verðum við 
með fjölda dýra sem þurfa heimili. 
Við hvetjum fólk til að koma endi-
lega við og vita hvort það sér ekki 
sætustu kisu í heimi hjá okkur, eða 
myndi einhver tengsl við eitthvert 
dýranna og vilji taka það með sér 
heim. Við erum að leita að fólki 
sem er tilbúið til að veita dýrinu 
heimili til framtíðar.“ 
 heida@frettabladid.is

Nýtt heimili og athvarf
Dýrahjálp Íslands stendur fyrir ættleiðingardögum í Garðheimum nú um helgina. Þar gefst dýravinum 
tækifæri til að eignast dýr sem þarf á heimili að halda en hefur verið í fóstri hjá Dýrahjálpinni.

Ásbjörg Una Björnsdóttir og Helena Rafnsdóttir með hundana sína en Helena fékk einmitt hundinn sinn gegnum Dýrahjálp.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LAUGAVEGUR

Langur
laugardagur

Frábær tilboð
í Ecco búðinni
68994 00222
Litir: Brúnt 
Stærðir: 40-47

Verð: 9.995

68994 00201 
Litir: Svart 
Stærðir: 40-47

Verð: 9.995

68993 00201
Litir: Svart 
Stærðir: 36-42

Verð: 9.995

68973 22152
Litir: Hvítt 
Stærðir: 36-42

Verð: 9.995

68993 02152
Litir: Hvítt 
Stærðir: 36-42

Verð: 9.995

68974 02114
Litir: Brúnt 
Stærðir: 40-47

Verð: 9.995

65383 00101 
Litir: Svart 
Stærðir: 36-41

Verð: 7.995

68973 00201
Litir: Svart 
Stærðir: 36-42

Verð: 9.995

68974 00201
Litir: Svart 
Stærðir: 40-47

Verð: 9.995

65503 00101
Litir: Svart 
Stærðir: 36-42

Verð: 6.995

Auglýsingasími



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

Starfsfólk óskast 
Vinnslustöðin hf. í Vestmannaeyjum auglýsir eftir vönu 
starfsfólki í snyrtingu og pökkun í frystihúsi félagsins.

Upplýsingar gefur Þór Í. Vilhjálmsson, starfsmannastjóri í 
síma 488 8010 eða 897 9615

Areas of responsibility: Required qualifications: General conditions:

magne@fjordshipping.com
Fjord Shipping AS

P.O. Box F
N-6700 Måløy

Norway

Technical Superintendent

Fjordshipping is a management company that is located in Måløy, Norway. 
As of today’s date, the company operates 15 ships, 10 refrigerator ships, 3 
chemical product tankers and 2 self-loaders. Due to an increase in activities 
and internal re-structuring within the company, we are seeking to engage 
a new Technical Superintendent as soon as possible.

Deadline 14.04.09

tækni

Svar tækni leitar að hæfileikaríkum tæknimanni 
á sviði net- og IP símkerfaþjónustu.

Starfið felur m.a. í sér:

Menntun og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 13. apríl 2009.

Hársnyrtideild
Óskar eftir sölu og markaðsfulltrúa til starfa.

Menntunarkröfur:
Umsækjendur þurfa að hafa lokið námi í hársnyrtiiðn.

Hæfniskröfur:
Við leitum eftir einstaklingi með framúrskarandi 

hæfni í mannlegum samskiptum, reynslu af sölu og 
markaðsmálum, ríka þjónustulund, metnað, frum-

kvæði, auk góðrar alhliða tölvukunnáttu.

Umsóknir ásamt ferilskrá og mynd, sendist til:
Halldórs Jónsonar ehf Skútuvogi 11 104 Reykjavík, 

eða í tölvupósti á afgr@hj.is 
fyrir fi mmtudaginn 9.apríl.

Linux kerfi sstjórn
NimbleGen Systems á Íslandi óskar eftir 

að ráða í tímabundið starf

Starfi ð felur í sér rekstur og viðhald á Linux/Unix kerfum 
fyrirtækisins. Þátttaka í uppbyggingu/innleiðingu nýrra 
lausna í Linux umhverfi  til stuðnings framleiðslu auk 
annarra tilfallandi verkefna.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða a.m.k. 
  þriggja ára reynsla í starfi  sem kerfi sstjóri í Linux/Unix  
  umhverfi 
• Góð þekking á rekstri Linux/Unix kerfa í fyrirtækja-
  umhverfi 
• Góð enskukunnátta

Starfsmaður þarf að vera sveigjanlegur og áreiðanlegur 
auk þess að eiga auðvelt með að vinna með öðru fólki. 

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á 
netfangið: reykjavik.jobs@roche.com. Umsóknarfrestur 
er til 20. apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Guðný Einarsdóttir, starfsmanna-
stjóri, gudny.einarsdottir@roche.com, s: 414-2125

NimbleGen Systems útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík
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Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Melabraut 21-27 – Hafnarfi rði  -  www.vhe.is  - vhe@vhe.is

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar í Hafnarfi rði og 
á Reyðarfi rði, óskar eftir að ráða til starfa:

• Vélvirkja

• Rennismiði

• Aðra málmiðnaðarmenn og/eða fólk vant smíðum 

• Rafvirkja - Til að starfa á Reyðarfi rði

Starfsemi Vélaverkstæðis Hjalta Einarssonar er mjög fjölbreytt en fyrirtækið 
sinnir ýmsum smíða- viðhalds- og þjónustuverkefnum ásamt hönnun og smíði 
véla og vélbúnaðar fyrir álver, hér á landi og erlendis.

Óskað er eftir að umsóknir ásamt upplýsingum um umsækjendur 
séu sendar í tölvupósti á  jongt@vhe.is (Austurland)  og  einar@vhe.is (Hafnarfjörður)
 Vinsamlegast endurnýið eldri umsóknir. Upplýsingar í síma 5759700

Laust starf í Húnaþingi vestra

Starf við Félagsþjónustu Húnaþings vestra

Félagsþjónusta Húnaþings vestra óskar eftir að ráða 
starfsmann með menntun sem þroska-,  iðjuþjálfi  eða 
tilsvarandi.

Starfssviðið er fjölbreytilegt með áherslu á ráðgjöf í málefnum fatlaðra. 
Náið samstarf við  fjölskyldur, grunnskóla og leikskóla., sem gerir m.a. 
kröfu um góða samvinnuhæfi leika og skipulag.
Starfsmanni er m.a. ætlað að taka þátt í mótun og uppbyggingu starfs-
ins í faglegu umhverfi .
Ef ekki tekst að ráða fagmenntaðan starfsmann verður litið til annarrar  
menntunnar og persónulegra eiginleika umsækjenda.
Á  Norðurlandi  vestra er sterkt faglegt umhverfi  í málefnum fatlaðra 
og gott samstarf er milli sveitarfélaga og fagfólks á svæðinu.
Í Húnaþingi vestra er mjög fjölbreytt og góð þjónusta fyrir íbúa á 
öllum aldri. Umhverfi ð er öruggt og þetta er fjölskylduvænt samfélag.
Húnaþing vestra, með Hvammstanga sem byggðakjarna, er vel tengt. 
Hér eru tryggar samgöngur með staðsetningu  miðsvæðis milli Reykja-
víkur og Akureyrar. 

Hér er einnig fjölbreytt félags- og menningarlíf og góðir möguleikar til 
útivistar og frístundalífs.
Vegna kynjasamsetningar eru karlmenn hvattir til að sækja um starfi ð.
Í boði er framtíðarstarf í faglegu og spennandi umhverfi . 
Launakjör eru samkvæmt samningum Launanefndar Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Skrifl egar umsóknir ásamt ferilskrá berist fyrir 21.apríl nk. til:
 Félagsþjónustu Húnaþings vestra, Ráðhúsið, Hvammstangabraut 5 , 
530 Hvammstanga.

Nánari upplýsingar veitir Oddur Gíslason, félagsmálastjóri eða 
félagsráðgjafi  Henrike Wappler s. 455 2400 eða á netfanginu 
felagsmalastjori@hunathing.is.  Æskilegt er  að umsækjandi geti 
hafi ð störf sem fyrst.
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www.alcoa.is

Sumarstörf hjá Alcoa Fjarðaáli
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Við leitum að duglegu og áreiðanlegu fólki til sumarstarfa í kerskála, skautsmiðju og 
steypuskála. Störfin eru fjölbreytt og geta veitt góðan undirbúning fyrir framtíðarstörf. 
Unnið er á vöktum sem gefa ágætar tekjur og drjúgan frítíma. 

Starfsmenn þurfa að hafa náð 18 ára aldri og vera komnir með bílpróf. 

Ráðningartími er frá 1. maí eða 1. júní. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl. 

Hægt er að fá nánari upplýsingar 
og sækja um öll störfin á vefsvæði 
Alcoa Fjarðaáls, www.alcoa.is
Upplýsingar eru einnig veittar 
í síma 470 7700. 

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er eitt 
af þeim fullkomnustu í heiminum og mikið 
hefur verið lagt upp úr því að búa til góðan 
og öruggan vinnustað. Starfsmenn fá hollan 
mat í glæsilegu mötuneyti og boðið er upp 
á akstur til og frá vinnu. 
Hjúkrunarfræðingar og læknir sinna heilsu- 
vernd starfsmanna í álverinu. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands
auglýsir lausa til umsóknar
stöðu framkvæmdastjóra 

Starfssvið
• Framkvæmdastjóri hefur yfi rumsjón með   
   heildarstarfi  hljómsveitarinnar og verkefnum   
   á hennar vegum.
• Hann ber ábyrgð gagnvart stjórn 
  stofnunarinnar, sem tekur ákvörðun um   
  ráðningu hans, sbr.lög nr. 36/1982

Menntunar- og hæfniskröfur
• Krafi st er háskólamenntunar og traustrar   
  rekstrarþekkingar, auk haldgóðrar þekkingar á 
  sígildri tónlist 

Umsóknar frestur er til 24. apríl.  
                                 
Starfi ð er veitt frá 1. september nk.

Umsóknir, ásamt ferilskrá, skulu stílaðar til Þrastar 
Ólafssonar (throl@sinfonia.is), sem veitir allar 
nánari upplýsingar 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Háskólabíó v/Hagatorg,  Pósthólf 7052, 

127 Reykjavík, sími 545 2500  fax 562 4475
http//:www.sinfonia.is



Sumarafl eysing
Óskum eftir 
HJÚKRUNARFRÆÐINGUM, SJÚKRALIÐUM, 
EFLINGARSTARFSMÖNNUM
til afl eysinga í sumar.
Reynsla af umönnun aldraðra æskileg.

Skjól er hjúkrunarheimili aldraðra þar sem 
hjúkrun er veitt í hlýlegu umhverfi . 

Upplýsingar veitir:
Aðalheiður Vilhjálmsdóttir hjúkrunarforstjóri 
í síma 522 5600 
alla@skjol.is

 Hjúkrunarheimili
 Kleppsvegi 64. 104 Reykjavík.
 Sími. 522 5600

SKJÓL 
Hjúkrunarheimili

  

 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Laus er staða hjúkrunardeildarstjóra 4.hæðar, 
hjúkrunarheimilinu Skjóli.

Um er að ræða afl eysingu til eins árs og er 
staðan veitt frá 1.maí 2009.            
Umsóknir skulu berast fyrir 20.apríl 2009.

Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg.

Upplýsingar veita:
Aðalheiður Vilhjálmsdóttir hjúkrunarforstjóri og  
Guðný H. Guðmundsdóttir deildarstjóri,
í síma 522 5600, virka daga milli 8-16.
Umsóknir er einnig hægt að senda á 
alla@skjol.is

 
 Skjól hjúkrunarheimili
 Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
 Sími 522 5600

SKJÓL 
Hjúkrunarheimili

  

 

Sumarstörf á Fosshótelum og Inns of Iceland
Sumarstörf á eftirtöldum hótelum:

Baron, Suðurgötu & Garði (Reykjavík), Reykholti (Borgarfi rði), 
Dalvík, Húsavík, Laugum (S-Þing.), Vatnajökli (Höfn) og 
Mosfelli (Hellu.

Almenn störf (herbergjaþrif, þjónusta í 
veitingasal, þvottahús og aðstoð í eldhúsi)
Hæfniskröfur:
•  Þjónustulund og umhyggjusemi
•  Gestrisni og sveigjanleiki
•  Áhugi og dugnaður
•  Vingjarnleiki
•  18 ára lágmarksaldur

Gestamóttaka
Hæfniskröfur:
•  Reynsla af svipuðu starfi  æskileg
•  Samskiptahæfi leikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
•  Þjónustulund og gestrisni
•  Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
•  Vingjarnleiki
•  20 ára lágmarksaldur fyrir dagvakt en 22 ára fyrir næturvakt

Matreiðsla
Hæfniskröfur:
•  Hæfni til að elda bragðgóðan mat 
•  Skipulags- og samskiptahæfi leikar

Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starfi 
•  Reynsla af innkaupum æskileg
•  Vingjarnleiki

Nánari upplýsingar um störf á hótelum veita hótelstjórar:
Suðurgata & Garður: Hrönn Guðmundsdóttir //
hronn@fosshotel.is
Fosshótel Baron: Sigríður H. Kjerúlf // sigridur@fosshotel.is
Reykholt: Haukur Haraldsson // haukur@fosshotel.is
Dalvík: Freygerður Snorradóttir // freyja@fosshotel.is 
Húsavík: Jóna Árný Sigurðardóttir // jona@fosshotel.is
Laugar: Björn Jóhannsson // bjorn@fosshotel.is
Vatnajökull: Eva Rós Baldursdóttir // eva@fosshotel.is 

Fæði og húsnæði er í boði á Reykholti, Laugum, Húsavík og Vatnajökli. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is Umsóknarfrestur 
er til 14. apríl 2009. Umsækjendur eru sérstaklega beðnir um að 
tilgreina hvaða starf þeir sækja um og á hvaða starfsstöð.
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Svar tækni leitar að hæfileikaríkum tæknimanni 
á sviði net- og IP símkerfaþjónustu.

Starfið felur m.a. í sér:

Menntun og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 13. apríl 2009.

1

Neytendastofa

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður 
haldið á Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 
4., 5. og 6. maí 2009.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 11. maí.

Allar nánari upplýsingar, svo og aðstoð við skrán-
ingu þátttakenda, eru veittar í síma 510 1100 og á 
heimasíðunni www.neytendastofa.is, undir Mæli-
fræðisvið.

Skráningu lýkur föstudaginn 17. apríl nk.

Velferðarsvið

   

Forstöðumaður búsetukjarna fyrir geðfatlaða

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til 
umsóknar stöðu forstöðumanns búsetukjarna fyrir 
geðfatlaða.

Helstu verkefni:
• Fagleg ábyrgð á þjónustunni með hliðsjón af hugmynda-    
  fræði Velferðarsviðs
• Yfi rumsjón með daglegri þjónustu 
• Gerð starfsáætlunar
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd 
  starfsmannastefnu 
• Rekstrarleg stjórnun 
• Samstarf við íbúa, samstarfsaðila og hagsmunasamtök 
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á Velferðarsviði 
• Þátttaka í mótun og uppbyggingu á skipulagi þjónustunnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags- eða heilbrigðisvísinda, 
  framhaldsmenntun æskileg
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Þekking og reynsla af vinnu með geðfötluðum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavík.is fyrir 19. apríl nk.

Upplýsingar um starfi ð veita Aðalbjörg Traustadóttir fram-
kvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis í 
síma 411-1500, netfang: adalbjorg.traustadottir@reykjavik.is og 
Jóna Rut Guðmundsdóttir, verkefnastjóri í málefnum fatlaðra 
á skrifstofu Velferðarsviðs í síma 411-1111

Sölumaður
Bílalökk, bón- og hreinsivörur

Viðkomandi mun vinna jafnt innan fyrirtækisins sem utan og 
þjónusta og selja vörur til viðskiptavina víðsvegar um landið. 
Verkefnin eru margvísleg og getum við boðið nýjum starfsmanni 
upp á spennandi starf hjá vaxandi fyrirtæki.

Algjört skilyrði er að umsækjendur hafi  reynslu í störfum tengdum 
bílgreinum, hafi  áhuga á viðfangsefninu og reynslu í sölumennsku. 

Umsóknir sendist til Málningarvara ehf, Lágmúla 9, 108 Reykjavík 
eða á karlj@malningarvorur.is. 

Engum fyrirspurnum er svarað í síma eða á ofangreint netfang.
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur rennur út 22. apríl.

Málningarvörur ehf. er ungt 
fyrirtæki sem stendur á gömlum 
og traustum grunni. Fyrirtækið 
var áður hluti af Gísla Jónssyni 
ehf. og hefur áratuga reynslu 
og þekkingu sem umboðsaðili 
þekktra merkja t.d. Sikkens 
bílalökk og fl eiri fyrirtækja í 
réttingar- og sprautuiðnaðinum 
eins og Car-O-Liner og 
Carsystem. Einnig er fyrirtækið 
umboðsaðili fyrir bón- og 
hreinsiefni frá Concept 
og Meguiar´s.

Málningarvörur ehf. óskar eftir sölumanni í fullt starf 

Lágmúli 9, 108 Reykjavík, S. 581 4200

Auglýsingasími

– Mest lesið

The newly founded Icelandic Center of Computational 
Science (Reiknisetur í Raunvisindum - RÍR) funded by 
the Icelandic Research Fund with a Center of Excellence 
grant has several open positions for PhD and Master 
students. The center is a collaboration between research 
groups at the University of Iceland and Reykjavik Univer-
sity. The presently open positions are in the area of com-
putational physics of nanoscale electronic devices. 

The candidates should have a solid background in one of 
the fields: Physics, Chemistry, Engineering, or Computer 
Science.  In addition they should have a good under-
standing of basic physics, an attraction to scientific 
research, and interest in computational methods. For 
more information see www.rir.is

Please contact dr. Andrei Manolescu at Reykjavik 
University (manoles@ru.is; http://www.ru.is/manoles).

R E S E A R C H  P O S I T I O N S  
FOR MASTERS AND PHD STUDENTS
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Auglýsing um deiliskipulag 
á Seltjarnarnesi 

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að 
deiliskipulagi Vestursvæðis á Seltjarnarnesi skv. 25 gr. 
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari 
breytingum.

Skipulagssvæðið nær til ysta hluta Framness, Gróttu, 
Suðurness og Vestursvæðis.  Svæðið afmarkast af 
jaðri núverandi byggðar og strönd, ásamt spildu á 
norðaustanverðu svæðinu.  Undanskilið frá þessu 
skipulagi er afmarkað svæði umhverfis fyrirhugað 
Lækningjaminjasafn.

Tillaga verður til sýnis á bæjarskrifstofum að Austurströnd 
2 og á Bókasafni Seltjarnarness við Eiðistorg frá og með 
mánudeginum 6. apríl til miðvikudagsins 6. maí 2009. 
Tillagan verður einnig til sýnis á heimasíðu Seltjarnarness, 
www. seltjarnarnes.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Skriflegum 
athugasemdum ef einhverjar eru skal skilað á 
bæjarskrifstofu Seltjarnarness, Austurströnd 2, eigi síðar 
en 21. maí 2009.  Hver sá sem ekki gerir athugasemd við 
tillöguna fyrir tilskilinn frest telst samþykkur henni.

Ólafur Melsted
Skipulagsstjóri Seltjarnarness

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

SUNDLAUG SELTJARNARNESS
Endurbætur á þaki

ÚTBOÐ

Seltjarnarnesbær  óskar  eftir  tilboðum  í
endurbætur á þaki búningsklefa og afgreiðslu
sundlaugar bæjarins. 

Verkefnið felst í að fjarlægja núverandi pappa 
og klæðningu, skipta út hluta burðarvirkis, bæta
við einangrun og klæða með borðaklæðningu
og þakpappa ásamt því að koma fyrir nýjum
loftventlum í þaki.

Helstu magntölur eru:
  - Þak     715 m2

  - Einangrun   700 m2

Útboðsgögn  verða  afhent   frá   og   með 
þriðjudeginum  7. apríl  2009  á skrifstofu VSÓ 
Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt  er að óska eftir gögnum á rafrænu  formi 
með því að senda póst á  netfangið vso@vso.is

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en  
kl. 14:00,  miðvikudaginn 29. apríl 2009.

Nú eru tækifæri fyrir þá sem vilja vinna 
sjálfstætt eða sameinast öðrum 

Það er ekki nauðsynlegt að vera iðnaðarmaður til að 
reka iðnfyrirtæki 

Mjög gott iðnaðarhúsnæði BG Bílakringlunnar ehf 
að Grófi nni 7 er til leigu. Húsið er 827 m2 að stærð 
að gólffl eti og skiptist í vinnusali og skrifstofur, auk 
þess er um 120 m2 geymsluloft í húsinu. Húsnæðið 
er byggt á árunum 1968-1972 sem bílasprautunar 
og réttingarverkstæði og hefur verið slíkur rekstur 
i húsnæðinu lengst af. Á húsinu eru 9 innkeyrs-
luhurðir. 

Bifreiða- og hjólbarðaverkstæði sem rekið er að 
Grófi nni 8 er til leigu. Miklir möguleikar fyrir 
duglegan aðila. Tilvalið til að sameina öðru s
ambærilegu eða til stækkunar. 

Höfum einnig til leigu 4 herbergja íbúð í 
nágrenninu.

Nánari upplýsingar veitir Birgir Guðnason 
í síma 421-4242 og 897-5246.

Grófi n  8 Grófi n  7

Þar sem bjartsýnin ríkir

Atvinnutækifæri 
í Reykjanesbæ

Þar sem bjartsýnin ríkir

Atvinnutækifæri 
í Reykjanesbæ

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

Kópavogsbær

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

Smiðjuvegur 7, breytt deiliskipulag.
Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, með síðari breytingum, hefur bæjarstjórn Kópavogsbæjar 
samþykkt þann 24. mars 2009 tillögu að breyttu deiliskipulagi við Smiðjuveg 7. Athugasemdir bárust og hefur þeim 
aðilum sem sendu inn athugasemdir verið send umsögn skipulagsnefndar. Málsmeðferð var skv. 1. mgr. 26 . gr. 
Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. 
Hverjum þeim sem telur rétti sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar 
með kæru sbr. 8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar 
um samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda.

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

Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Alþingiskosningar 25. apríl 2009
Auglýsing frá yfi rkjörstjórn Norðausturkjördæmis um móttöku framboðslista

Framboðsfrestur til alþingiskosninga í Norðausturkjördæmi, sem fram eiga að fara þann 25. apríl 2009, rennur út kl. 12:00 á hádegi þriðju-
daginn 14. apríl nk. Framboð skal tilkynna skrifl ega til yfi rkjörstjórnar, sem veitir þeim viðtöku í Ráðhúsinu, Geislagötu 9, 4. hæð, Akureyri, 
þriðjudaginn 14. apríl 2009 kl. 11:00 til 12:00.

Á framboðslista skulu vera nöfn 20 frambjóðenda eða tvöfalt fl eiri frambjóðenda en nemur þingsætum í kjördæminu, hvorki fl eiri né færri. 
Tilgreina skal skýrlega nafn frambjóðanda, kennitölu hans, stöðu eða starfsheiti og heimili. 

Framboðslista skal fylgja skrifl eg yfi rlýsing allra þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi  leyft að setja nafn sitt á listann. Framboðs-
lista skal og fylgja skrifl eg yfi rlýsing um stuðning við listann frá kjósendum í hlutaðeigandi kjördæmi. Tilgreina skal nafn meðmælanda, 
kennitölu hans og heimili. Fjöldi meðmælenda skal vera 300 hið fæsta og eigi fl eiri en 400. Framboðslista skal fylgja skrifl eg yfi rlýsing 
meðmælenda hans um það fyrir hvaða stjórnmálasamtök listinn er borinn fram.

Yfi rkjörstjórn fer þess á leit að framangreindar upplýsingar um frambjóðendur og meðmælendur séu jafnframt afhentar á tölvutæku formi 
(excel-skjali).

Þá skal fylgja skrifl eg tilkynning frá frambjóðendum listans hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans.

Fundur yfi rkjörstjórnar með umboðsmönnum framboðslista verður haldinn í Ráðhúsinu, Geislagötu 9, 4. hæð, Akureyri, miðvikudaginn 
15. apríl 2009 kl. 13:00.

 Yfi rkjörstjórn Norðausturkjördæmis,
 Inga Þöll Þórgnýsdóttir
 Halldór Þormar Halldórsson
 Ólafur Rúnar Ólafsson
 Páll Hlöðvesson
 Sigurjón Bjarnason

Orlofshús óskast
Fyrirtæki með 55 starfsmenn, óskar að taka á 
leigu orlofshús fyrir tímabilið júní - ágúst 2009.

Óskað er eftir fullbúnu húsi með húsgögnum,
borðbúnaði og sængum.   Svefnpláss að minnsta 
kosti fyrir 8 manns, heitum potti og gott aðgengi 
að bústaðnum.

Allt kemur til greina með staðsetningu, 
en fyrirtækið er  staðsett í Reykjavík.

Upplýsingar um stærð, verð, staðsetningu og 
búnað ásamt myndum óskast sent fyrir 6. apríl 
n.k. á netfangið  orlofshus1@gmail.com
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á prentun og ljósritun 
- EES útboð.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá 
og með 8. apríl 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 30. apríl 2009, kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12228
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.
is/utbod

Auglýsing um styrki og 
þóknanir Hagþenkis 2009

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir eftir 
umsóknum um eftirtalda styrki og þóknanir.

Starfsstyrkir til ritstarfa
Óskað er eftir umsóknum um starfsstyrki Hagþenkis vegna ritstarfa 
árið 2009. Til úthlutunar eru 10.000.000.- kr. 

Starfsstyrkir vegna gerðar 
fræðslu- og heimildarmynda
Til úthlutunar eru 900.000.- kr. 

Þóknanir vegna ljósritunar o. fl . 
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar úr fræðirit-
um og kennslugögnum í skólum og öðrum stofnunum hins opinbera 
skólaárin 2006-2008 og vegna blaðagreina eftir félaga í Hagþenki 
sem kunna að hafa verið notaðar af IMG-Fjölmiðlavaktinni ehf. árið 
2008. 
Til úthlutunar eru 3.000.000.- kr. 

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og 
heimildarmyndum
Hér með er auglýst eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru 
rétthafar á fræðslu- og heimildarmyndum og - þáttum sem sýnd 
voru í sjónvarpi árin 2006-2008 um þóknanir sem Hagþenkir greiðir 
í framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna Innheimtumiðstöðvar 
gjalda af myndböndum og myndbandstækjum. 
Til úthlutunar eru allt að 100.000.- kr.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl.
Sækja skal um þóknanir og starfsstyrki á þar til gerðum eyðublöð-
um á heimasíðu félagsins, www.hagthenkir.is. Á heimasíðunni er 
einnig að fi nna allar upplýsingar og úthlutunarreglur. Fylgiskjöl með 
umsóknum um styrki til ritstarfa skal senda til skrifstofu félagsins 
og sækja aftur fyrir 15. september næstkomandi, en eftir það verður 
þeim eytt.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna
Hringbraut 121, 107 Reykjavík

Netfang@hagthenkir@hagthenkir.is  - Sími 5519599

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar: 
Klór og baðsápa fyrir sundstaði og íþrótta-
mannvirki.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá 
og með 7. apríl 2009, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 29. apríl 2009 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12251
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.
is/utbod

FASTEIGNAEIGENDUR Á SPÁNI
Við höfum til sölu íbúðir og einbýlishús á Costa Blanca ströndinni á

Spáni í skiptum fyrir eignir á Íslandi.  Höfum einnig til sölumeðferðar 

fyrirtæki á Costa Blanca ströndinni og aðstoðum fólk við leit og 

samingaviðræður í kaupum á fyrirtækjum á Spáni.

Við aðstoðum íslenska fasteignaeigendur á Spáni við skilmálabreytingu 

lána og frekari samninga við Spænska banka. 

Kristinn B. Ragnarsson viðskiptafræðingur./lögg. fasteignasali   
Netfang: kristinn@faststod.is
farsími Íslandi  00354 898 4125
farsími á Spáni 0034 670868022

Stoðir fasteignasala  |  Skúlagötu 17, 101 Reykjavík |  sími 580 3600

Opið hús í dag laugardag á milli kl. 13 og 15.

Nánari uppl. í síma 663-4836 og 
á www.2.is/kvistavellir6

Kvistavellir 6, 221 Hafnarfjörður

191,3 m2 raðhús. Tilbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan er 
húsið tilbúið undir sandspöslun og málningu. Neðri hæð; forstofa, 
salerni, stofa, eldhús, þvottahús, geymsla og bílskúr m. geymslulofti. 
Efri hæð; 4 svefnherbergi og baðherbergi. Léttir veggir eru hlaðnir og 
pússaðir. Verð 39,9 milj. nýtt íbsl. lán ca. 20 milj.Fasteignir

Styrkir

Fasteignir

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095

www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 99,2 fm  neðri sérhæð með sérinngangi ásamt 
28 fm bílskúr á besta stað í vesturbæ. Íbúðin var nýlega tekin í gegn, þar með talið 
eldhús, baðherbergi, gólfefni, fataskápar, pípulagnir, rafmagn að hluta ofl . Lýsing í 
íbúðinni var hönnuð af Lumex. Innréttingar og gólfefni hafa verið smekklega valin 
sem gefa eigninni fallegan heildarsvip.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (LAUGARDAG) 
FRÁ KL. 13:00-16:00. 

V. 38,0 m. 4636

Melhagi 13 - neðri sérhæð

OPIÐ HÚS

Námssjóður 
Sigríðar Jónsdóttur

Umsóknir um styrki
Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur
auglýsir hér með eftir umsóknum um
styrki úr sjóðnum.

Styrkir eru veittir til öryrkja til hagnýts náms,
bóklegs eða verklegs, svo og til náms í hvers
konar listgreinum.

Einnig er heimilt að styrkja þá sem vilja hæfa 
sig til starfa í þágu þroskaheftra.

Umsóknum skal skila til Öryrkjabandalags
Íslands, Hátúni 10, Reykjavík fyrir 10. maí nk.

Allar nánari upplýsingar gefur
Guðríður Ólafsdóttir í síma 530 6700 

Styrkjunum verður úthlutað 11. júní.

Stjórn Námssjóðs
Sigríðar Jónsdóttur.

Út er kominn ný útgáfa af verðbanka Mannvits fyrir 

húsbyggingar og þéttbýlistækni.

Verðbankinn fæst nú keyptur í eftirfarandi hlutum:

Húsbyggingar, y  r 2.500 grunn- og einingarverð

Ákveðnir ka  ar úr húsbyggingum;

Jarðvinna og burðarvirki•
Frágangur utanhúss og innan•
Tækniker•

Þéttbýlisbanki, y  r 700 grunn- og einingarverð.

Frekari upplýsingar veitir Gyða í síma: 422 3000, 

netfang: gyda@mannvit.is

Grensásvegi 1   I   108 Reykjavík   I    s: 422 3000   I   www.mannvit.is

Verð
Bankinn

Styrkir



LEXUS IS350 . Árgerð 4/2006, ekinn 39 
þ.km, Sjálfsk leður topplúga rafm í öllu 
306 HP. Verð 5.9 Millj Rnr.127613

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Flott hjól fyrir sumarið!
Yamaha XT660R,Árgerð 2005,Ekið-11 
þúsund km. Ný dekk. Nýr geymir. Ásett 
590 þúnd.

Flott eintak.
Benz E 200 kompressor, Árg 05, E-
73 þúsund, Ssk, Lúga,Cd, Álfelgur, Ac, 
Ásett 3690Þ

46“ Ford með öllu.
Ford F-350 Crew, Árg 05, E-107 þús-
und, Ssk, Cd, Púðar, Læstur f/a, 5,13, 
Ásett 6990Þ

Óskum eftir öllum tegundum af 
ferðavögnum fyrir sumarið á skrá.

Einkabílar
Sími: 5124040

http://www.einkabilar.is

DODGE CHARGER R/T HEMI, árg.2007, 
ek. 9þús.km, 340 hö, sjálfsk, rafmagn, 
lúga, leður, spoiler, omfl, Verð 2490 
þús.kr

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

M.Benz C200 Kompressor árg 2005 
(04/11) sjálfsk., ek. 60 þús, ný yfirfar-
inn af Öskju. Glæsilegt eintak. Uppl 
825 2424

Til sölu Dodge Ram ‘06 og Suzuki 
Quad Racer ‘07. Fæst saman á yfirtöku 
+ 200þ. út eða í sitthvoru. Skoða skipti. 
S. 862 4880.

Ford Montero árg. ‘97 ek. 120þ. Sk. 
2010. Mjög góður bíll. S. 844 1725.

Toyota Aurís Luxury bsk. ‘09. Sumar 
og vetard. fylgja. EK. 2400 km. Aukahl: 
filmur, aurhlífar ofl. V. 3350þ. Áhv. 
1400þ. S. 697 5284.

Cadillac Escalade árg.’07. Ekin 80 þús. 
Km. Með öllum aukahlutum sem 
Cadillac býður upp á. 2 dekkjagang-
ar,vetrardekk á 20“ felgum og sumar-
dekk á 24“ Ath skipti á ódýrara. Uppl. Í 
síma 820-8483

MILLJÓN Í AFSLÁTT
Ford F150 Lariat árg. ‘06 ek. 35þ.km. 
5.4 bensín. Verð 1900þ. S. 844 9732.

600 þúsund afsl.
MMC Lancer ‘05 ek. 52 þús. sjsk., raf-
magn í öllu. Ásett verð. 1.550 þús. selst 
á 950 þús. stgr. Möguleiki á 100% láni. 
S. 896 0399.

Til sölu Hyundai Santa Fe árg. ‘01 2,4 
bensín, álfelgur, beinsk., V. 600 þús. 
S. 660 0731.

VW Polo ‘99 ek. 102 þús. V. 200 þús. 
S. 893 9229.

Tilboð 125 þ.
Hyundai Accent ‘98 ek. 117þ. Mjög 
snyrtilegur bíll. S. 899 9968

Góð kaup
VW Polo 1200 árg. ‘05, hvítur, ek. 95 
þús., beinsk., 5 dyra, sk. ‘10. Mikið 
yfirfarinn. Ásett v. 1.200 þús. Fæst fyrir 
790 þús. stgr. S. 896 1683.

Tilboð Óskast
Til sölu MMC Eclipse árg 1996.ek 
90.þ.míl í toppstandi mikið endur-
nýjaður skoðaður 2010 verðhumynd 
550.000.- stgr. eða tilboð uppl í 896-
5290

200þ. ek. 75þ.
Ford Escort ‘96 1.6 sjsk. ný sk., ný dekk, 
tímareim, geymir ofl. S. 663 2123.

Til sölu MMC Carisma árg. ‘98 sjsk., 
rafmagn í rúðum. Ný heilsársdekk. V. 
230 þús. S. 893 5517 565 8170.

Subaru Forester ‘01 ek. 115þ. ssk. Leður, 
álfel., dráttarb., sk. ‘10. S. 617 6029.

FORD F350 EXTENDED CAB 4X4 
LARIaT. 03/05, ekinn 57 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 2.590.000.- með vsk. 
Uppl. í síma 695 7000 og 696 6689.

Toyota Rav 4 árg. ‘02 2.0 bensín. Ek. 
104 þ. ssk. V. 1.250.000. Uppl. í s. 
896 4527.

Toyota Yaris T sport. ‘02. Ek. 98 þús. 
Filmur í gluggum, 16“ bbs. Álfelgur. V. 
950 þús. Vetrad.á felgum fylgja. Bíll í 
toppstandi. Uppl í s 898 4848.

Ford Escort ‘97 ek. ca. 190 þús. Ný reim, 
krókur, ABS, air bag, CD. V. 225 þús. S. 
867 4777.

SSANGYONG MUSSO Árgerð 1997 
Ekinn 146 þ.km. sjálfsk. 4 cyl bensín. 
Nýskoðaður, einn eigandi frá upphafi. 
Ný dekk. Gott eintak. Verð aðeins 350 
þús. s. 848 4490.

Plymouth Grand Voyager árg. ‘96 
7manna, nýsk. V. 220þ. S. 867 3022.

Econoline 350 Super Duty chataeu árg 
2000. Ekinn aðeins 84 þús. 4x4, 35“, 
7,3 powerstroke, Dana 60 framh, Borg 
Warner Millikassi o.fl. Allt viðhald og 
smurningar til fyrirmyndar. Er eins og 
nýr hvar sem á er litið! Verð 3 millj. eða 
tilboð óskast. S. 895 8684.

BMW 320d árg. 07/2007 ekinn 29.5þ.
km. Upplýsingar í síma 618 2002.

Þessi moli er til sölu. Árg. ‘00 ek. aðeins 
51þ. 6g., eyðsla 6L. Ný tímareim, nýsk., 
verð 360þ. S. 615 0888.

MB Sprinter 416 CDI
Ekinn 184 þ. km, 100% læstur að frama 
og aftan, dráttarspil, 220 volt, skráður 
fyrir 4 farþega, vinnuskápar, bill í góðu 
lagi. Nánari upplýsingar á www.enta.is, 
enta@enta.is 821 1173 897 6240.

Til sölu Toyota Avensis árg. ‘04 sk. ‘10 
sjsk., dráttarkúla. Ásett verð 1.890 þús. 
áhv. 1.830 þús. fæst gegn yfirtöku. 
Topp bíll. Uppl. í s. 865 7151.

Nissan Almera árg. ‘00 ek. 300 þús. 
V. 300 þús. Þarfnast aðhlynningar. S. 
869 7286.

Nýkomin sending af járnmódel bílum í 
stærðarhlutföllum 1/18, 1/43 og 1/64 
í úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 
5870600, www.tomstundahusid.is

Dodge Charger 3.5L High Output 
Árg.2006, ek. 19,5 þús.mílur, sjálfsk.,18 
krómfelgur.Listaverð 2,7. Tilb. 1,9. Uppl. 
861-3316.

Toyota Hiace dísel 4x4 árg. ‘99 ek. 
172þ. Sk. ‘10. Ásett verð 890þ. S. 699 
3467.

Ford Mondeo ‘98 1.6 bensín. Verð 70þ. 
S. 661 9885.

Nissan Almera 1.6 árg. ‘00 ek. 106km V. 
349 þ. S. 861 7642.

Opel Vectra 1.6 árg. ‘98 ek. 112þ. Verð 
240þ. S. 862 5727.

Vel farin Toyota Yaris, árg. ‘99 ek. 175þ. 
Sumar- og vetrad. á felgum. Verð 350þ. 
kr. stg. S. 898 1357.

Audi A8 ‘95 ek. 196 þús. 4,2 vél. DVD. 
Mjög góður bíll. V. 580 þús. S. 894 
3998.

Til sölu Opel Corsa, árg. ‘97, 5 dyra, 
bsk. Sk. ‘10, eyðir litlu. Verð 190 þús. 
S. 865 4955.

Blár Daewoo lanos 5 dyra. árg.’01. Ek. 
88 þ. km. Sk.’09. Ný tímareim. Eyðir 
litlu. Uppl. í s. 615 4775.

Subaru Legacy Wagon árg. ‘00. Ek. 93þ. 
Uppl. í s. 691 0319.

 0-250 þús.

Til sölu Volkswagen Golf GL Syncro 
Station grænn árgerð 1998 keyrður 
174.000 km. Nýleg heilsársdekk og 
nýtt útvarp/geislaspilari/hátalarar. Verð 
250 þúsund staðgreitt. Upplýsingar í 
848-5008

Till solu eda skipti s.8248416

TOYOTA COROLLA 
250ÞÚS

Corolla 5dyra 1.6 Luna 98“ svartur, ek 
197þ en 130þ á vél! búið að skipta um 
tímareim sk 2010 , krókur , heilsárs-
dekk, álfelgur,rafmagn í öllu , gangverð 
370þús en þitt verð 250þús uppls 
894-6383

Opel Tigra árg. ‘99, ek. 100 þús. Tilboð 
230 þús. S. 866 9747 & 587 5977.

!! 310ÞÚS Í AFSLÁTT !!
Opel Astra sedan 1.6 bsk 99“ ekinn 
198þ , skipt um tímareim í 196þ! nýtt 
í bremsum og mikið yfirfarinn! sk 2010 
, listaverð 560þús en þitt verð 250ÞÚS 
uppls 894-6383

Tilboð
Lancer árg ‘98, ek. 212 þús, nýskoðaður 
2010, nýleg tímareim. Verð 230 þús. 
Uppl. í s. 659 3459

Tilboð
Musso árg.’98. 7 manna. Diesel, turbo, 
intercooler. Ssk. Ek. 266 þ.km. Verð 
290 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Ford Explorer „91 til sölu. Beinskiptur, 5 
gíra. Skoðaður 2009.

MMC Lancer station dökkgrár árg. ‘00 
ek. 126þ. Nýsk. 2010, ssk., vetrad. fylgja. 
V. 200þ. stgr. S. 868 8432.

Corolla Htchb.’94 ssk. ek.137 þús, 
tjónaður að framan.Verð 60 þús. Uppl. 
6604104

Tilboð 199 þús!
Renault Megan árg ‘97, ek. 140 þús, 4d, 
nýsko 2010, lítur vel út. S. 841 8955.

Til solu Toyota Avensis 98’ 1,8 ssk.godur 
bill verd 180 pus.uppl.i s.847-9255

 250-499 þús.

Tilboð
Skoda Octavia árg. ‘00 ek. 130 þús. sjsk. 
nýsk. Selst á 350 stgr. S. 896 0399.

Nýsk. tilboðsverð!!
Toyota Corolla árg. ‘00 ek. 170þ. Nýsk. 
bsk., góður bíll. Tilboðsverð 390þ. Áhv. 
lán. ca. 180þ. Uppl. í s. 860 6610.

 500-999 þús.

Ford Explorer 1997 sjálfsk ek 166þkm 
Gott eintak verð aðeins 450.000. 
Upplýsingar í s. 848 4490.

Ford Focus 2.0l 130hö 100þkm álfelgur 
græjur og neonljós uppá 300 þ. verð 
600þ stgr uppl. S. 846-5436

BMW 735 ‘99 ek: 235þús toppstand 
sk. 10 fullt af aukabúnaði verð999þús 
s:8469700

 1-2 milljónir

Til solu BMW X5 arg.99’ 4,4 bensin 
ssk. 290 ho.ekinn 95 pus. verd 1,9 
tilbod1.650 pus uppl.i s.869-3473

Til sölu Toyota Rav4’02 fjórhj.dr. ekinn 
138þ.km sj.sk. skoðaður’09 upp.
s:6604603

VW Golf Comfortline 10.2005 ekinn 
79 þús. Sumardekk á álfelgum, filmur, 
flottur bíll ! Einn eigandi. Ásett verð 
1480 þús. Sími 892 8196.

 2 milljónir +

Land Cruiser 120 GX ‘06 ek.65þ 33 
tommu breyttur ,Spoiler og filmur í 
rúðum toppbíll,ath skipti á 7 mann 90 
cruiser verð 4.200. S. 699 2744

Er með Patrol’02 44“dekk. Óska eftir 
sléttum skiptum á bíl. Verðhugm. 3-4 
milljónir uppl. 860-3804

 Bílar óskast

Bílar óskast
Vegna mikillar sölu undanfarið voru 
að losna nokkur stæði hjá okkur á 
Höfðabílum. Getum tekið á móti bíln-
um þínum í söluferli, og/eða Skráðu 
bílinn á hofdabilar.is

Óska eftir bíll sem þarfnast lagfæringar 
eða til niðurrifs. Uppl. í s. 615-3325

200 þús. Óska eftir ssk. bíl ekki eldri en 
98’ má þarnast viðgerðar eða skoðunar 
Uppl S:6618904

Óska eftir bíl í skiptum fyrir Peugeot 307 
SW árg 2004 ek 74þ v:1100þús og allt 
að 500þús á milli. E-mail: Bifreid09@
gmail.com

Óska eftir vel með förnum lítið eknum 
bíl fyrir 1 milljón stgr. uppl.í S.6963762

Subaru Impreza wrx árg 2000-2003 
óskast.Aðeins vel meðfarinn bíll með 
enga tjónasögu kemur til greina.
Staðgreiði 1000-1600 þús.Uppl í síma 
696-0872

Vantar ódýran bíl, má þarfast viðgerðar, 
á ca. 30-80 þús. Sími 8966744

Óska eftir ágætis bíl á verðbilinu 50-
100 þúsund. ilovemindark@live.com 
og sími 588 9388.

Auglýsi eftir Toyota Previa, verður að 
vera með loftkælingu. Má vera staðgr. 
fyrir réttan bíl. Uppl. S. 894 6678.

Óska eftir bíl.....
fyrir allt að 150þúsund má þarfnast 
lagfæringar uppls 843-9018

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

 Jeppar

LANDCRUISER 120 GX - SKIPTI Á 
FÓLKSBÍL EÐA L-90. Árg. 03, ek. 98þ, 
dísel, sjálfsk. 33“ dekk. toppeintak. 
822-4850

Pajero 2800 ssk. árg. ‘94. Verð 350þ. 
stgr. Uppl. í s 867 3022.

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

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Terrano árg 92 ve75
Nissan Terrano V6 bensín, 5d, lítur 
ágætlega út. Sko ‘09, ssk, krókur, Verð 
75 þús. S. 891 9847

Jeep Cherokee 90 til sölu ekinn 225000 
smá tjón skoðaður út 09 verð 50,000 
uppl 893-4172

Toyota Land Cruiser 90 VX ‘97 Turbo 
diesel, ek. aðeins 192þ.km, upphækk-
aður, m.gott lakk, ný heilsársd. krókur, 
CD, hiti í sætum, filmur ofl. Topp eintak. 
S. 892 9804.

Óska eftir lítið keyrðum bíl, ekki eldri 
en árg. 2000 (400-600 þús. stgr). helst 
Yaris. Uppl. í síma 4312919.

 Sendibílar

Til sölu Toyota Hiace árg. ‘05, mælir 
og talstöð ásamt hlutabréfum í NS. S. 
864 4182.

 Vörubílar

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Tvöfalt vökva-
kerfi m.a. fyrir gámavagn, smurkerfi 
og olíumiðstöð. 620 þ. km. Getum 
einnig útvegað fl. vinnubíla, vagna og 
kranabíla. O.K.Varahlutir s. 696 1051 
& 696 1050.

Scania 112 ‘86 19.5 tm ferrari krani 
selst með skoðun verhugmynd 1.2m 
S.8469700

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Húsbílar til Leigu
www.caravan.is caravan@caravan.is 
Sími 566 5030.

MB Sprinter 416 CDI
Ekinn 184 þ. km, 100% læstur að frama 
og aftan, dráttarspil, 220 volt, skráður 
fyrir 4 farþega, vinnuskápar, bill í góðu 
lagi. Nánari upplýsingar á www.enta.is, 
enta@enta.is 821 1173 897 6240.

Óska eftir olíumiðstöð, ískáp, vask, 
hellu og öðrum tækjum í minni húsbíl 
eða lélegum húsbíl með nothæfum 
tækjum. Upplýsingar í síma 894-2175

Óska eftir bíl með tveim til þrem svefn-
plássum. Dísil. verðhugmind.1,5 til 2. 
m. S. 8653312

 Mótorhjól

Kawasaki VN 1600 Mean Streak Special 
Edition 2007.ekinn 1400 miles . ONLY 
FOR SALE ! 1.000.000 ISK Phone :690 
0779

Honda Shadow Spirit 750cc. árg. ‘07 
ek. 80 mílur. Ath. ókeyrt hjól. V. 1.050 
þús. S. 893 9229.

Suzuki GS 550L árg. ‘85. Nýsk. ‘10 ek. 
10þ.mí. Í góðu lagi. V.290þ. S. 617 
6029.

Tilboð óskast í eitt flottasta hjól á 
landinu REWACO RF1 06’ 1600 ford B 
skírteini S:8946915

Til sölu. Harley Davidson Softail 
Custom árg. 2007. 103cu, 110hö, 200 
afturdekk, mikið af aukahlutum, ekið 
7700km. Stórglæsilegt hjól. Uppl. í 
síma 864 7475.

Yamaha R-1 2006 3000km. Fullkomnu 
ásigkomulagi. 1250þús. ATH skipti á bíl. 
Jon 6959568

Suzuki RMX 250, árg. ‘99, flott hjól í 
góðu standi. Glæný dekk fylgja. 200 
þús. S. 692 5737.

 Fjórhjól

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. 1850þ. 
S. 862 0704.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Vélsleðar

Polaris RMK 900 árgerð 2005 Polaris 
Fusion 900 árgerð 2005 Í toppstandi, 
fást á 800.000 kr. Stk. Uppl. Í s. 898-
9313.

Til Sölu Skidoo Renegade 600 SDI árg 
2006. Ekinn 2400km. Bakkgír og nelgt 
belti, flottur sleði.Listaverð 1 milljón, 
tilboð 830 þús Uppl í S: 892-1200

Arctic Cat M8 141“ árg 2007 ekinn 2200 
km.Góður sleði.Verð 1100.Ekkert prútt 
Einginn skipti.S: 898-2811.

Skidoo 600 Renegade SDI 
2004,ek,3000km, Rafstart,bakk,Clutch 
kit, Taska,Bensínbrúsi, Nýjir stimplar og 
hringir, V720þ, tilboð 550 uppl í S 
8968372

Skidoo Scandic Rotex 500 Kubik árg. 
‘03. Uppl. í s. 868 4190.

 Kerrur

Nær ónotuð HaulMark, breidd 2,13m, 
lengd 4,26, burðarg. 1,5tonn. Ásett verð 
1,4 m.kr. Uppl. í síma 820-6351

Innanmál: 125x91x35 cm - heildar-
þyngd 450 kg - burðargeta 371 kg 
- dekk 8“ TILBOÐ: 62.900 Lyfta.is - 
Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

Innanmál: 203x119x35 cm - heild-
arþyngd 750 kg - burðargeta 600 kg 
- dekk 13“ TILBOÐ: 125.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

Kerra óskast. Vantar góða kerru með 
mikla burðargetu. Helst tveggja hás-
inga. Uppl. í s. 840 0470.

Tveggja sleða yfirbyggð rúmgóð kerra, 
2.55x3.30. Tilboð óskast. Uppl. í s. 
868 4190.

 Hjólhýsi

HOBBY 560(‘06) UFK vel búið nýsk 
5.’07 U sófi,kojur,bauler & fl. v:2,5m 
s:840-1331

Adria Adora 552UK Árgerð 2007, koju-
hús, 7 manna, heit og kalt vatn, gólf-
hiti + gasmiðstöð, stórt fortjald, skipti 
möguleg á pallhúsi. Uppl. 820-8483

Óska eftir hjólhýsi í skiptum fyrir Nissan 
Terrano Diesel árg. ‘05. Verðh. 2 milj. 
Uppl. í s. 892 8371.

 Fellihýsi

Óska eftir að kaupa vel með farið felli-
hýsi á c.a. 350.000 Sími: 8601222

 Vinnuvélar

Góð Komatsu 130 PW hjólagrafa árg. 
‘97 notuð ca. 10 þús. vinnust. verð 2 m. 
Uppl. í síma 820 1005.

Minigrafa óskast í skiptum fyrir 35“ 
Terrano TDI árg 2003 verð 2,5m , áhví 
600 þús helst slétt skipti.s 6903466

Til sölu. Volvo FL 7 ‘88, burðageta 11 
tonn. 820 kg. Sjálfsk. á lofti. Og JCB 6 
tonna beltavél. Uppl í s 822 3650 og 
822 3651.

 Bátar

Óska eftir fiskibát í skiptum fyrir Nissan 
Terrano Diesel. árg. ‘05. Verðh. 2 milj. 
Uppl. í s. 892 8371.

Óska eftir sjókayak og búnaði, seayak 
eða sæmbærilegum. Uppl. í s. 895 
1337.

Óska eftir 12 votta DNG færarúllu. Uppl. 
í síma 892-1874 eða 481-1874
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 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Nánast ónotuð 31x10,5 míkróskorin 
Mudder Jeppadekk á 6 gata pajero 
álfelgum ekin ca. 400 Km. og ónotað 
varadekk á felgu, 75,000 Kr. Uppl. í s. 
893 3883.

Ford 150
4 felgur og dekk 275/65 x 18 notuð. 
Tölvuk. Superchips 1815. Sanngj. verð. 
S. 691 2900.

4 stk. mjög góð 13“ sumardekk. Verð 
8 þús. 4 stk. mjög góð 15“ sumardekk. 
Verð 10 þús. S. 772 5290.

TIL SOUL 4szt.ALUFELGUR OG 
MICHELIN SUMARDEKK eru nánast 
ónotuð 4000km.UNDAN HONDA 
ACCORD simi.8495487

 Varahlutir

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

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

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. 
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. 
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

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

Óska eftir mótor í Nissan Navara. Árg. 
‘01-’04. Sími 691 2035.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

HELLUBORG DÓRA 

Nú er rétti tíminn fyrir garð-
snyrtingu ! Alhliða garðum-

hirða, garðvinna, hellulagnir ofl.
Upplýsingar í síma 616 9714 
eða helluborg@helluborg.is 

Halldór Sveinn Ólafsson 

www.helluborg.is

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

Er öspin til ama?
Sérhæfum okkur í fellingum og í að 
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa. 
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695 
1918

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

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

Trjáklippingar
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á 
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

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

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

Bóhaldsþjónusta
Hefur þú ekki tíma fyrir bók-

haldið?
Tek að mér bókhald, afstemm-

ingar og VSK uppgjör fyrir 
fyrirtæki og einstaklinga með 

rekstur. Traust þjónusta.
Anna - viðurkenndur bókari

S. 894 7616.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

Framtal 2009 - Ódýr 
Þjónusta

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

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

TÓMAS BÓKARI & 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

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

Bókhald og framtal. Stofnun ehf, 
heimasíður og lén. dignus.is - s: 699-
5023.

 Fjármál

Lánsveð
Leita eftir einstakling/um sem 

geta veitt mér lánsveð, sem 
gæti dugað fyrir 4-5 milj.( líf-
eyrissjóðslán ) Íbúðarhúsnæði 
gegn vænri þóknun að upphæð 

1,5-2,0 milj.
Svör sendist á Fréttablaðið, 
smaar@frett.is merkt „láns-

veð“

 Málarar

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 

3934.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

-MÁLARAMEISTARI- Getum bætt við 
okkur verkefnum. Öll almenn málning-
arþjónusta, mikil reynsla. Gerum verð-
tilboð án kostnaðar. s.8956595

Húsaviðhald, breyting
Fagmennska og áratugareynsla. Hr 
Verktakar ehf. S. 896 4616 & 896 
2801.

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

Faglærður pípari getur bætt við sig verk-
efnum í pípulögnum. Vönduð vinnu-
brögð. Upplýsingar í síma 699 6069.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breyt-
ingar og aðra almenna smíðavinnu, 
utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur 
og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðar-
lausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180.

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

Laga íbúðir. Mála, flísalegg, parketlegg, 
laga baðherb. og önnur verkefni. S. 
867 0830.

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

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

Lögg. rafverktaki getur bætt við sig 
verkefnum - Föst vinna eða tilboð. 
Sanngjarnt verð. Möguleiki á að taka 
bíl eða fokhelt húsnæði upp í vinnu. 
Tek líka að mér að yfirfara gamlar 
raflagnir til úttektar eða fast viðhald. 
S. 693 7141.

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

 Nudd

Good massage. Top service. Tel. 616 
7232.

 Spádómar

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

 Iðnaður

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

 Múrarar

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

 Rafvirkjun

RAFGÆÐI EHF Tökum að okkur 
almennar raflagnir, nýlagnir, endurnýj-
un eldri raflagn, töfluskipti, dyrasímkerfi 
ofl. Löggiltur rafverktaki Sími 8981078 
rafgaedi@gmail.com

 Trésmíði

Trésmíðaverkstæði til sölu. Uppl. í s. 
849 8785.

 Viðgerðir

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar ofl.

Tek að mér að gera við þvottavélar, 
heimilistæki ofl. Geri við í heimahús-
um. Uppl. í s. 772 2049 Ath.

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000

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

ÍSAUMUÐ NÖFN OG MERKI Saumum 
nöfn og merki í fatnað, gerum tilboð 
fyrir stærri félög og fyrirtæki. Merkjum 
líka vinnufatnað. Merkjasaumur og 
prentun ehf sími: 557 1415 prentsyn.is

 Til sölu

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, til 
afhendingar hérlendis eða 

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.

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

Þarft þú að selja búslóð, sófasett eða 
flatskjá, ískáp eða annað? Við seljum 
þetta fyrir þig Húsgögn & Heimilistæki 
Skeifunni 9. s 564 3300. Opið frá 
13-18.

Óska eftir 4 herb. íbúð í Kóp. helst í 
Lindah. eða Lækjarhv. Reglusemi og 
skilvísum greiðslum heiti. S. 586 1045 
& 659 5969.

Til sölu 3.stk járnkojur. Uppl. í s. 663 
3393

Sæþotur til sölu
Til sölu tvær Yamaha Wave Runner 800 
sæþotur með kerru. Uppl. í s. 893 1991 
& 896 6020.

Antik sófasett til sölu, vel með farið 
3+1+1 Uppl. síma 482 3519/ 863 
8913

 Óskast keypt

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.
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Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 
o.fl Hringdu núna og fáðu til-
boð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Eldhúsinnrétting með tækjum óskast. 
Einnig fataskápar og sófasett. S. 896 
6005

Óska eftir að kaupa heitan pott, raf-
magns og viðarkynntan saunaofn. 
Uppl. í s. 868 5550.

Óska eftir tré rennibekk record eða 
sambærilegann. S. 893 7113.

Óska eftir að kaupa lyftingar bekk 
+100. Sími. 862-0583

 Hljóðfæri

Harmonikur í útvali verð frá kr.35.000.- 
Tökum harmonikur í umboðssölu. 
Harmonikukensla. S: 8247610 & 
6601648

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

 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

2x4 uppitsöður - Allar lengdir - Gott 
verð. Einnig zetur. Uppl. í s. 892 4624.

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

Til sölu timbur. Eitt búnt af 1x6, 6 metra 
langt. Einnig 250 stoðir 1.20 að lengd. 
Uppl. í s. 897 8156.

Til sölu sólpallaefni, harðviður 45 fm. 
Einnig milliveggja stálprófíll. Ennfremur 
stáleldvarnarhurð og 150 stk. 2x4“ 
uppistöður 1.5 m. Uppl. í s. 896 4523.

 Verslun

Við erum einn stærsti söluaðili á kyn-
lífshjálpartækjum á Íslandi. Einnig úrval 
af undirfötum. www.kynlifsbudin.com

 Heilsuvörur

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

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

 Snyrting

Útsala, (micabella.com) mineral make-
up, í Kolaportinu alla helgina, bókið 
ókeypis förðun í síma 867-8396

 Námskeið

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

INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

 Level I: 4 weeks Md-Frd; 
18-19:30 PM or 10-11:30 

AM !
Level I: 4 weeks Md-Frd; 10-11:30 AM 
start 14/4. Level II: 7w: Md,Wed,Frd; 
20-21:30 start 14/4 Level III: 4w: 
Md-Frd: 13-15:30:14/4. Level IV:10w: 
Tuesd/Thursd 20-21:30: 29/4. Level 
VI: 20w: Sat: 10-11:30:19/4 Ármúli 5, 
s.5881169 - www.icetrans.is/ice

SILFURLEIR - 
SKARTGRIPANÁMSKEIÐ

Silfurleir skartgripanámsk. 6.-8. apr. 
Víravirkisskart 14.&16. apr. Silfurkeðjur 
víkinga 20. apr. Perlufestar 21. apr. 
HANDVERKSHÚSIÐ Bolholti 4 
s:5551212

AM/PM ! INTER-LINGUAL
Level I: 4 weeks Md-Frd; 10-11:30 AM 
start 14/4. Level II: 7w: Md,Wed,Frd; 
20-21:30 start 14/4 Level III: 4w: 
Md-Frd: 13-15:30:14/4. Level IV:10w: 
Tuesd/Thursd 20-21:30: 29/4. Level 
VI: 20w: Sat: 10-11:30:19/4 Ármúli 5, 
s.5881169 - www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Heimilistæki

Nýleg 3ja og hálfs kílóa Candy þvotta-
vél til sölu. Sanngjarnt verð. S. 534 
5377 & 772 2650.

 Fatnaður

Buxnastyttingar og viðgerðir. 
Saumagallerý Chaemsri Laugaveg 70 
S. 552 1212.

 Dýrahald

Gullfallegir íslenskir hvolpar ættbóka-
færðir hjá HRFÍ til sölu. Upplýsingar í 
síma 897 0022 og 698 5090.

www.hundaheimur.is
Snyrtiborð með gálga, tvær stærðir og 
vinsælu járnbúrin komin aftur - Áfram 
frábær verð. Hundaheimur Mosfellsbæ

TÝNDUR PERSI!!
ET er hvítur persi sem hvarf frá 
Meðalbraut í vesturbæ kópavogs. Ég 
bið alla sem hafa einhverjar upplýs-
ingar að hafa samband, hans er sárt 
saknað. Góð fundarlaun í boði! S. 848 
7275.

Yndislegur 9 vikna loðinn Chihuahua 
rakki óskar eftir góðu heimili. Ættbók 
frá H.R.F.Í. Uppl. í 822-4840/822-4850

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

Gullfallegir hreinræktaðir Bordercollie 
hvolpar til sölu. Tilb. til afh. S. 695 2961 
& 557 6198 & 822 6198.

 Ýmislegt

 Ferðalög

Til leigu góð neðri hæð í nýlegu raðhúsi 
í Torrevieja Evrópuhverfið. Göngufæri í 
allt, góð sundlaug, útvega akstur til/frá 
flugvelli, get útvegað fleiri íbúðir í sama 
húsi. vidirh@isl.is & s. 825 7237, Víðir.

Einbýlishús til leigu á Flórida. Tilboð 
650 dollarar vikan. Uppl. í s. 862 5460

 Húsnæði í boði

Vesturbær 107
Til leigu snyrtileg, vel skipu-
lögð og björt 2ja herb. íbúð 
við Reynimel. Leiguverð 100 

þús. á mán. Hiti og hússjóður 
innifalinn.

Uppl. í s. 898 1188.

3 herbergja íbúð til leigu 
á Bárugötu.

Til leigu 90 m2 íbúð á besta 
stað í 101, getur leigst með 

húsgögnum. Skammtíma eða 
langtímaleiga. Verð 120 þús á 

mánuði
Uppl. gefur Margrét í s. 699 

1060.

www.leiguher-
bergi.is Gistiheimili 
- Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja her-

bergja íbúðir, lausar strax. 
Heimilistæki fylgja.

Allar frekari upplýsingar á 
heimasíðu okkar www.heim-

kynni.is

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

Sérhæð við Rauðalæk
Til leigu 120 fm 6 herb. sérhæð 
við Rauðalæk (105). Leiguverð 

140 þ. á mán.
Uppl. í s. 898 1188.
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LAUSAR LEIGUÍBÚÐIR 
Á HAGSTÆÐU VERÐI !

Byggingafélag námsmanna auglýsir til leigu 
íbúðir á almennum markaði á hagstæðu verði. 
Um er að ræða nýlegar einstaklings, par og 
fjölskylduíbúðir. Íbúðirnar eru staðsettar í 
Reykjavík, Hafnarfirði og á Laugarvatni. Stærðir 
íbúða eru á bilinu 40 til 80 fermetrar. Hverri 
íbúð fylgir ísskápur auk afnot af sameiginlegu 
þvottahúsi með þvottavél og þurrkara. Félagið 
hefur yfir að ráða umsjónarmönnum sem hægt er 
að kalla til ef eitthvað þarf að laga.

Á heimasíðu félagsins www.bn.is er hægt að 
kynna sér leiguverð, skipulag og stærð íbúða. 
Allar frekari upplýsingar eru veittar í síma 
552-6226 frá klukkan
9:00 til 16:00 alla virka daga. Ennfremur er 
hægt að nálgast upplýsingar í síma: 895-0055. 

Til sölu

Til leigu



 4. apríl 2009  LAUGARDAGUR16

4 herb 97 fm íbúð í unufelli á 2 hæð 
innifalið hiti. rafm.hússjóður.verð 110 
þús uppl 8950306

Til langtímaleigu íbúð á besta stað í Hfj. 
4 herb. með sérinngangi. Áhugasamir 
hringi í 891 6780 / 691 7697.

Til leigu 85 fm íbúð á jarðhæð við 
Fjólugötu. 2 svefnh., stofa og eldhús. 
Verð 110 þ. Uppl. í s. 772 7957.

Til leigu nýlega uppgerð 3 herb 75fm 
íbúð á neðri hæð í einbýlsihúsi í Hfj. 
sem er í rólegu hverfi. Laus strax. S. 894 
5454 & 840 2844.

Til leigu ný og glæsileg 3 herbergja 
120 fm íbúð í Hafnarfirði. Þvottavél, 
uppþvottavél og ameriskur ískápur. 
Stæði í bílageymslu. Upplýsingar í síma 
6926016

2ja herb íbúð 61 m2 i Seltjarnarnesi 
Verð 80 þús. langtímaleiga s:6623395

2 rooms for rent 105 Rvk. with furn-
iture (or not). Bathroom and kitchen 
charing with the owner. Price 48þ. Tel. 
661 3473.

3 herb 95m2 íbúð til leigu í Áslandi í 
Hfj. Upplýsingar í síma 866 3580

2 herb íbúð á jarðhæð á svæði 109 til 
leigu. Innif. hiti, rafm., þvottavél, ísskáp-
ur. V. 70 þús. S. 899 9066.

Herbergi til leigu í Seljarhverfi leigist 
með húsg. sjónvarpi, interneti og 
aðgang að þvottavél og eldhúsi. Hentar 
skólafólki. Uppl. í s. 699 7025.

4h 145fm íb í Mos, 1h séring. úts. sólp 
+ bílag. langtl v150þ uppl S 6979798

Til leigu ca 50fm studio íbúð í Ystaseli. 
Langtímaleiga. Laus stax. Reglusemi og 
skilvísar greiðslur skilyrði. Verð 65.000 
m hita og rafm. Uppl.557 5379

3 herb. íbúð á 3 hæð við Skúlagötu. 
nýtt rafm., nýlegt eldhús og skápar. 
Laus strax. Nánari uppl. í s. 892 2916.

Til leigu 45fm, 2 herb studio íbúð með 
allt sér í Garðabæ uppl í s:824-5244

4h. 100fm íb sv111 til leigu 1h. sólp. 
langtl. v130þ uppl í s:6954850

Til leigu 5 herb. einbýlishús í Vogum, 
Vatnleysuströnd. Leiga 120þ. á mán. 
+ rafm. og hiti. Uppl. í s. 424 6421 & 
869 6521.

Íbúð til leigu í 101. 70fm. Sér inng. 
Uppþv., íssk., og þurkari fylgja. 90þús. 
huldahaf@gmail.com

4 herb. 75 fm íbúð á 2.h í 101 verð 120 
þúsund + rafm. og hiti. Langtímaleiga. 
Sími 899 2230 & 896 3654.

Til leigu mjög góð 5.herb íbúð í lyftu-
húsi í Rvík. Uppl. í s. 892 5933

Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk. 
Uppl. í síma 895 0482.

2ja herb. íbúð í 101 Rvk. Laus mjög 
fljótlega. Uppl. í s. 858 9054.

3ja herb. Íbúð mjög fín á 3. hæð í 
Arnarsmára í Kópavogi til leigu, þvotta-
hús á hæðinni og stórar svalir. Laus 1 
júní getur losnað fyrr. Helst langtíma-
leiga. Verð 125.000 á mánuði. Uppl. í 
síma 8990560

Glæsileg ný 3ja. herb. íbúð á fyrstu 
hæð með sérinngangi í Árakri 5, á 
Arnarneshæð með öllum húsbúnaði 
til leigu í lengri eða skemmri tíma fyrir 
reglusamt fólk. Laus strax. Uppl. í s. 
862 6672.

Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og int-
ernet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 
6692.

Falleg 2ja herbergja 63 fm íbúð í 
Tómasarhaga (107) til leigu. Leiguverð 
100 þús. kr. á mánuði. Innifalið er hiti, 
rafmagn, hússjóður og uppþvottavél. 
Laus strax. Upplýsingar í síma 660-
4083.

Room for rent in 101 Rvk. 35.000. 
Access to bathroom, washing machine, 
dryer, kitchen, refrigerator and freez-
er. Furniture included. Available now. 
8465286.

4ra herb. Vesturberg til leigu frá 1.júní 
Frábær staðsetning..Langtímaleiga 
Uppl.8209654

72 ferm. falleg íbúð til leigu á besta 
stað í Garðabæ. Laus 1.maí. Uppl. hjá 
Axel s.772-5157

Til leigu 4ra herb. nýlegt raðhús 114 
fm. í Hraunbæ, Reykjavík. S. 898 3420.

Herbergi til leigju í seljahverfi, eldhús 
og klósett fylgir, meiri upplys. i s. 
6982263

90 fm. íbúð til leigu í Laugarnesinu. 
Leiga 120 þús. á mán. með hita. Uppl. 
í s. 895 7272.

75 fm. þriggja herbergja íbúð til leigu 
við Gnoðarvog. Uppl. í síma 8679534. 
110 þús. með hússjóð

Til leigu 4 íbúð í Hraunbæ. Laus strax. 
Uppl. í s. 848 1101.

HRINGBRAUT - HFJ
Glæsileg 3-4h. íbúð á efri hæð með 
sérinng. í nýlegu húsi. Íbúðin er 80 fm 
og auk um 20 fm svefn/sjónvarpslofts 
og sérstæði í bílageymslu. Mikið útsýni 
frá íbúð, langtímaleiga, reyklaus. V. 120 
þ. á mán. Uppl. í s. 861 8701 e. kl. 17.

 Húsnæði óskast

kona m.2 börn og rólegan hund óskar 
e. 3-4 herb.íbúð í Seljahv.(109) frá 
1.júní. Greiðslug.100 þús. Reglusemi 
og ábyrgum greiðsl. heitið. Uppl. síma 
7712513

Reglusöm hjón með 3 börn óska eftir 
4-6 herb. íbúð í Hólum eða Bergi í 
Breiðholti frá 1.júní. Greiðslug. 110 þús. 
Hafið samband í s. 869 8473.

Reglusöm og reyklaus 33 ára kona með 
kött óskar eftir lítilli íbúð/stúdíóíbúð á 
Reykjavíkursvæðinu. Skilvísum greiðsl-
um heitið. Verðhugmynd ca 50 þús. 
Uppl. í s. 869 7445.

Reglusöm einstæð móðir leitar að 
2-3herb íbúð í postn: 110,112,113.
Greiðslugeta 85þ m/hita,raf og hússj. 
S:8452417

3ja manna fjölskylda óskar eftir íbúð 
nálægt Álftamýra eða Hvassaleitisskóla. 
Greiðslug. 120 þús. Erum með trygg-
ingavíxil fyrir 3 mán. Reglusemi og skil-
vísum greiðslum heitið. Langtímaleiga. 
S. 894 9969 & 445 2408.

Traustur leigjandi í fastri vinnu óskar eftir 
3 herb.í íbúð til langtímal. í 112 helst í 
Víkur-Borgar-Rima eða Engjahverfi s. 
8488224

Miðaldra karlmaður óskar eftir 2-3 
herb. íbúð í langtímaleigu. Reglusamur, 
öruggar greiðslur. Uppl. ibudir@yahoo.
com

Miðaldra reglusamur maður, áfengis 
og tóbakslaus, með lítinn hljóðlát-
an hund, óskar eftir 2 herb. íbúð á 
Reykjavíkursvæðinu frá og með 1. júní. 
Áhugasamir sendi email á smaar@
frett.is eða bréf til fréttablaðsins merkt 
13.08.

 Sumarbústaðir

1 hektara eignalóð til sölu í Grímsnesi. 
Gott verð. Uppl. í s. 824 5144.

Óska eftir að leigja sumarbústað í 
Kjósinni í 3 mán. frá maí / júní, góð 
umgengni heitið. S. 862-7176 Guðrún

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir 150-190 fm atvinnuhúsnæði. 
Lofthæð minnst 6m. Á stór Rvk svæð-
inu. Uppl í s 845 2434 eða 615 3325.

Óska eftir lítilli íbúð á leigu í 
Hafnarfirði,fyrir 40-45 þús á mánuði,er 
70 ára,reyklaus og reglusamur. 849-
4448

Gistiheimili/ferðaþjónusta/annar rekst-
ur/ættaróðal Til sölu um 500 fm sér-
stæð eign í þjóðbraut á fegursta stað 
á Vestfjörðum. Efri hæð: 3 herbergi 
(möguleiki fyrir 2 til viðbótar), 80 fm 
stofa, eldhús, 2 baðherbergi. Neðri 
hæð um 300 fm að mestu óinnréttuð. 
Makaskipti möguleg fyrir 4 - 5 her-
bergja, 20-30 milljóna króna eign á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu. Verð 21 millj-
ón. Upplýsingar í síma 896 9790.

Bolholt 4 til leigu !
170fm. verslunarhúsnæði á götuhæð 
í góðu ástandi. Laust strax. Einnig 50-
140fm skrifstofuhúsnæði í sama húsi 
(2 hæð). Uppl í s. 893 8166.

ATVINNUHÚSNÆÐI 
ÓSKAST

óska eftir ca. 200-300fm á Rvk. svæð-
inu. Uppl. í s. 847 5545.

Til leigu 160 fm iðnaðarhúsnæði með 
skrifstofu og eldhúsi (kaffistofu) í Hfj. 
Góð aðkoma og gott útipláss. Uppl. í 
s. 863 2548.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

Traustur aðili óskar eftir bílskúr mið-
svæðis í Reykjavík. snyrtileg umgengni, 
skilvísi og meðmæli. S. 511 2707/ 
netid@netid.is

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben. 
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gisti-
heimilid.dk S. 0045 2460 9552.

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

3 góðar og nýlegar orlofsíbúðir til leigu 
á Akureyri. Gisting f. 6-12 manns. Uppl. 
ibudir@visir.is eðs s. 893 7979

Afslöppun í Hveragerði. íbúðir í 
Hveragerði, internet,sjónvarp,heitur 
pottur www.frumskogar.is

 Atvinna í boði

Atvinna í boði
Málarameistari og málarar ósk-

ast til starfa strax.
Upplýsingar í síma 661 0117, 

Rúnar.

Tímavinna skipulag og 
framtaksemi

Leitum að duglegum og skipu-
lögðum starfskrafti sem þekkir 
vel til heimilisstarfa í tímavinnu 

og þá að minnsta kosti einn 
helgardag fram í júnímánuð. 

Verkefnin felast í fyrstu í flok-
un og pökkun vegna flutnings 

heimilis og vinnustaðar.
Möguleiki á reglubundnu 

starfi framhaldinu ef vel tekst 
til. Nánari upplýsingar sendist 

á asta@heilinn.is

GB tjónaviðgerðir óska eftir vönum 
bílamálara til starfa. Viðkomandi þarf 
að hafa góða fagþekkingu, vera vand-
virkur og geta hafið störf sem fyrst. 
Upplýsingar gefur Gulli í s. 891 7424 & 
Elli 862 0086 eða á staðnum Dragháls 
6-8 Reykjavík.

Sumarvinna 2009
Starfsfólk óskast til starfa á 

Hótel Önnu undir Eyjafjöllum. 
Starfið felur í sér alla almenna 
vinnu á hótel- og veitingarhúsi.
Leitum að dugmiklu og áreiðan-

legu fólki á aldrinum 19+
Umsóknir sendist á hotel-

anna@hotelanna.is

Röska menn vantar á hjólbarðaverk-
stæði. Barðinn, Skútuvogi 2 S. 568 
3080

Óska eftir sölumanni með þekkingu á 
byggingariðnaði. Uppl. í s. 663 3393

Osushi
Osushi óskar eftir aðstoðamanni í eld-
hús og önnur tilfallandi störf. Reynsla í 
eldhúsi er æskileg. Umsóknir sendist á 
osushi@osushi.is

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

Villtu skapa þér atvinnu,hef til sölu 
sendibíll m. mælir og talstöð. gsm. 
6994166

Fánasmiðjan óskar eftir að ráða sölu-
mann til starfa á Þórshöfn. Umsækjandi 
þarf að hafa góða ensku- og tölvu-
kunnáttu. Starfið er fjölbreytt og krefst 
þess að umsækjandi geti unnið sjálf-
stætt. Við aðstoðum við húsnæðisleit. 
Áhugasamir hafi samband við Karen í 
síma 897 5064.

Óskum eftir barnagæslu ca: 2 kvöld í 
viku og er skólafrí eru að einhverjum 
hluta. Um er að ræða tvo ljúfa unga 
drengi og er annar andlega fatlaður. 
Reynsla góð en hlýja og göfuglyndi 
betra. Vinsamlegast hafið samband í 
póstfang: halla@kjosehf.is.

Naglasnyrtir/gel neglur óskast á hár-
snyrtistofu í miðbænum frábær 
aðstaða. Uppl. í s. 891 8922.

Símadaður
Rauða Torgið leitar samstarfs við ynd-
islegar símadömur. Nánar á www.rau-
datorgid.is.

Fiskvinnsla í Hafnarfirði vantar hand-
flakara til starfa. Eingönu vanir flakarar 
koma til greina. Vanir flakarar Sendi 
mail á laufey@hamrafell.is.

Fyrirsætur
Sexychat.is vill kaupa hóflega djarf-
ar myndir íslenzkra kvenna. Nánar á 
www.sexychat.is

 Atvinna óskast

Múrverk og flísalögn Múrarameistari 
getur bætt við sig verkefnum, sími 
849-4423

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

Woman takes care of: cleaning houses, 
apartments and caring gardens. S. 892 
6958.

 Viðskiptatækifæri

Hársnyrtislustofa í Kópavogi er með 
stól til útleigu á sérstaklega hagstæðu 
verði. Nánari uppl. í S: 822-9905

Til sölu lager með kaffi og vatnsvélum 
einnig fylgir vefsíða Skipti koma til 
greina Vinsamlegast sendið fyrirspurn 
á giga@simnet.is eða í síma 899 3540.

 Fundir

Aðalfundur DC3 Þristavinafélasins verð-
ur haldinn Fimmtudaginn 16. apríl n.k. 
kl 17:00 í Flugröst við Nauthólsvík. 
Venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin

 Tilkynningar

Nýjar vörur komnar í verslun 
Saumagallerý Chaemsri Laugavegi 70 
S. 552 1212.

Sumagallerý Chaemsri býður þér 15-
25% afslátt af öllum vörum í verslun 
laugardaginn 4 apríl. v/ 2 ára afmælis.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Chat.is - spjallvefur
Chat er nýr spjallvefur, gjaldfrjáls og 
öllum opinn. Textaspjall og hljóðspjall 
(voice chat) í boði.

Símadömur á Sexychat.is
Heitu dömurnar á Rauða Torginu birta 
myndir sínar á Sexychat.is.

Fyrirsætur á Sexychat.is
Sexychat.is vill kaupa svolítið djarfar 
myndir íslenzkra kvenna.

Upptökur á Sexychat.is
Nú er hægt að hlusta á djarfar upptökur 
Rauða Torgsins á Sexychat.is.

Sexychat.is er leikvöllur
Sexychat.is er leikvöllur fyrir djarfar 
íslenzkar konur og mennina sem vilja 
kynnast þeim.
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Fasteignir

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

Hamborgaratilboð !
Útleigusalur

Í kvöld spilar hljómsveitin 

Vanir menn
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Frítt inn

Boltatilboð

Skemmtanir

Námskeið

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði • Lágmúli 7  •  108 Rvk.

Fremri í atvinnufasteignum

Til sölu eða leigu   507,6 fermetra atvinnu og iðnað-

arhúsnæði vel staðse  við Skútuvog við hlið Bónuss 

og beint á mó  Húsasmiðjunni og Blómaval. Mjög 

miðsvæðis í Reykjavík við aðal umferðaræð höfuð-

borgarsvæðisins. Húsnæðið er stálgrindarhús byggt 

1982  sem  skip st í 379,7 fermetra grunnflöt og 127,9 

fermetra millilo . Góðar innkeyrslu dyr eru á jarðhæð 

og aðkoma góð. Millilo  er með skrifstofum og er 

aðstöðu fyrir starfsmenn. Næg bílastæði eru við húsið. 

Húsnæðið er laust l a endingar strax. 

Nánari upplýsingar vei r Brandur Gunnarsson 
á skrifstofu Stóreignar fasteignasölu við 
Lágmúla 7 í síma 590-7606

Skútuvogur 13
507 fm atvinnuhúsnæði.



heimili&hönnun ●

Skermarnir eru til í mörgum viðar-
tegunum. 

Ljósin fara vel mörg saman, enda er 
lýsingin frá þeim dempuð. 

Þ essa skemmtilegu lampaskerma 
frá Animal Farm rákumst við á 

á síðunni husmusen.blog.se undir 
Eco-Retro Design. 

Eins og sjá má sækja þeir form 
sitt til dæmigerðra, sígildra ljósapera 
sem í seinni tíð er farið að kalla rúss-
neskar ljósakrónur.

Hönnuður skermanna heitir Porky 
Hefer. Þeir eru sagðir búnir til úr 
endur unnum spýtum af ýmsum teg-
undum og fást því í margskonar viðar-
lit. Í þá má einungis nota sparperur. 

Perur með perum

 PÁSKAR Í PIER  Verslanir eru nú í óða önn að taka upp sumar-
vörurnar. Í versluninni Pier er að finna mikið úrval af sumarlegum 

smáhlutum, kertastjökum, kertaglösum, matarstellum í garðinn, blóma-
vösum og fleiru. Ný lína í heimilisilmi, kerti og reykelsi fylla hillurnar í 

versluninni svo sjón er sögu ríkari. Einnig er þar að finna skemmtilegar páskavörur 
sem fást nú með fjörutíu prósenta afslætti. Allir ættu því að geta glatt sig með 

litríku skrauti inn á heimilið fyrir páskana.

hönnun
● FJÖLBREYTNI  Nemendur í 
lokaáföngum almennrar hönnun-
ar á listnámsbraut 
halda sýningu á 
vegum Hönnun-
ar og handverks-
skóla Tækniskól-
ans. Sýningin verður 
opnuð í dag klukkan 16, í Galleríi 
Tukt í Hinu húsinu, við Pósthús-
stræti 3 til 5.

Nemendur í lokaáföngum 
almennrar hönnunar eru þeir 
nemar sem stefna á frekara hönn-
unarnám og er sýningin afrakstur 
síðustu ára, þar sem gefur að líta 
fjölbreytt verk, allt frá fatnaði til 
húsgagna.
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● heimili&hönnun

Undanfarið hefur Steinunn unnið að eigin verkum og sinnt námi, en hún er nýútskrifuð úr Prisma-diplómanámi sem hún er hæst-
ánægð með. Hér er vinnustofan sem Haukur Dór byggði.

Steinunn Aldís Helgadóttir, hönn-
uður og leirkerasmiður, hefur verið 
búsett í húsinu Marbakka á Álfta-
nesi frá aldamótasumrinu 2000. 
Hún hafði um nokkurt skeið leitað 
að húsnæði fjarri skarkala borgar-
innar sem hefði jafnframt að geyma 
heppilega vinnuaðstöðu þegar hún 
datt niður á draumahúsið.

„Ég vildi á rólegan stað úti í nátt-
úrunni og fann hann hér, þar sem 
mikil náttúrufegurð er fyrir og fjöl-
skrúðugt fuglalíf,“ segir Steinunn. 
„Ekki skemmdi fyrir að í húsnæð-
inu er vinnustofa sem leirlistamað-
urinn Haukur Dór byggði á 7. ára-
tugnum. Hún stendur alveg niður 
við hafið, þannig að ég hef mjög 
gott útsýni; get fylgst með sjávar-
föllunum, fuglalífinu og árstíðun-
um þaðan sem ég vinn.“

Auk þess að ganga erinda lista-
gyðjunnar á Álftanesi miðlar Stein-
unn þar af áralangri þekkingu sinni 
í leirkeragerð og -brennslu á nám-
skeiðum fyrir byrjendur og lengra 
komna. Aðferðirnar sem hún kennir 
eru japanska brennsluaðferðin raku 
og holubrennsla þar sem brennt er 
ofan í jörðu. „Ég stofnaði fyrir-
tæki, Leirkrúsina, fyrir um þrett-
án árum, sem var í Brautarholti en 
flutti hana hingað á Álftanesið, þar 
sem vinnuaðstaðan er af fullkomn-
ustu gerð. Hér er gott pláss, ofnar, 
rennibekkir, lítil kaffistofa og að-
staða með bókum og myndböndum 
sem hægt er að njóta.“

Steinunn bætir við að allir sem 
á vinnustofuna komi hafi orð á því 
hversu sérstök aðstaðan er. „Fólk 
á ekki orð yfir útsýninu og finnst 
það engu líkt, enda er það gott fyrir 
alla skapandi hugsun.“ - rve Steinunn í 19. aldar stól, sem hún keypti á fornsölu í Stokkhólmi. Lúi fylgist með.

Ævintýri á Álftanesi 
● Hönnuðurinn og leirkerasmiðurinn Steinunn Aldís Helgadóttir hefur sameinað sín helstu 
áhugamál í lífinu, listsköpun og dálæti á fallegri náttúru í glæsilegu húsnæði á Álftanesi. 

FLOTT
barnareiðhjól
með hjálpardekkjum fyrir 2 til 4 ára

WWW.GAP.IS

13.990

LÚR - BETRI HVÍLD

www.lur.is
10:00 – 18:00mán

fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Frábært úrval sófa 
og hvíldarstóla

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

...flísar...parket...flísar...parket  
teppi...dúkar... teppi...dúkar...

Allt á gól ð á góðu verði !Allt á gól  ð á góðu verði !
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Sólúr eftir Steinunni sem segir til um 
hvað tímanum líður í skugga sólarinnar.

Steinunn hannaði þessar flísar í eldhús 
fyrir hjón sem hún er að vinna fyrir. 

Dæmi um verk eftir Steinunni, sem verður með byrjendanámskeið eftir páska.

Norrænn sveitastíll, panill og eik, ræður ríkjum í eldhúsinu á heimili Steinunnar.

Listakonan hefur gott útsýni yfir sjávarföllin og fuglalífið þaðan sem hún vinnur.
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Í verslun okkar á Korputorgi höfum 
við tekið upp mikið af nýjum vörum 
bæði húsgögn og gjafavöru. 
Gjafavaran samanstendur af 
mörgum fallegum litríkum vörum, 
t.d. púðum, vösum, lautarkörfum, 
blómapottum og fl eiru. Komdu í 
heimsókn og fáðu vorið beint í æð.

Artico. Bakbursti. H 33,5 cm. Verð 990,-
Naglabursti. H 11 cm. Verð 490,-

Lantern. Lukt. Svört eða græn. 
30x18x10 cm. Verð 2.490,-/stk.

Summer. Borðmotta. 42 x 30 cm. 
Ýmsir litir. Verð 490,-/stk.

Confetti. Ruslafata. H 26,5 cm. 
Verð 4.490,-

Picnic. Nestiskarfa fyrir fjóra.
Verð 5.900,-

Summer. Kerti í leirskál. Ø10 cm. 
H7 cm. Ýmsir litir. Verð 490,-/stk.

Cutlery. Hnífaparasett. 
24 stk. Verð 2.990,- 

Fæst einnig bleikt og grænt.

Basic. Baðmotta. 60 x 60 cm.
Verð 3.900,- NÚ 1.950,-

Liso. Baðmotta. 50 x 70 cm.
Verð 1.990,- NÚ 995,-

Jellyfish. Stóll. Ýmsir litir.
H 51 cm. Verð 6.900,- NÚ 4.990,-
H 57 cm. Verð 9.900,- NÚ 6.990,-

Opal. Vasi. H 50 cm. Verð 4.990,- NÚ 1.490,-
Maria. Vasi. H 30 cm. Verð 2.990,- NÚ 1.190,-

Fjöldi helgartilboða
nokkur dæmi:

Icebox. Ísfata. H 21 cm. 
Verð 2.990,- Einnig til svört.

Tray. Bakki. Ø 40 cm. Verð 2.490,-
Einnig til grænn.

60%
afsláttur 

rýmum fyrir 
nýjum vörum

50%
afsláttur 
af öllum 

baðmottum

nú 4.990,-
SPARAÐU 1.910,-

nú 1.490,-
SPARAÐU 3.500,-

stóll

19.900,-

borð

59.900,-

Krono. Stólll. Svart leður og krómgrind. Verð 19.900,-
Oxford. Borðstofuborð m/framlengingu. 100 x 170/270 cm. Verð 59.900,-

einfaldlega betri kostur

©
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sendum um allt land
Bjóðum uppá 

vaxtalaust 
lán til 6 mánaða

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

www.ILVA.is

390,-
Vaffl a m/rjóma og kaffi  eða mjólk 

kaffi
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Íslenskt nautakjöt er góður grunnur fyrir vel heppnaða máltíð.  Á grillið, í ofninn 

eða á pönnuna.  Veldu ferskt og gott hráefni þegar góða veislu gjöra skal.

Íslenskt og ferskt úrvals hráefni.



75 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
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BLINIS AÐ HÆTTI RAGNHILDAR

Setjið þurrefnin í skál. Blandið eggjum út í og síðan mjólk, en 
deigið á að vera ágætlega þykkt. Smyrjið steikarpönnu og mótið 
munnbitsstórar pönnsur. Bætið smjöri við eftir þörfum.

Berið fram með hverju því sem hugurinn girnist. Til dæmis 
sneiddum banönum, ferskum berjum, sýrðum rjóma með vanillu, 
Royal-búðingi, sultu, sírópi eða súkkulaðisósu. Súkkulaðisósan 
sem ég gerir spari er úr rjómasúkkulaði, rólóbitum og rjóma en 
aðrar koma vel til greina.

Litríkt og lekkert að hætti húsfreyjunn-
ar sem hefur lagt sig fram við gerð 
þessara gómsætu smárétta.

Nokkur tengsl eru milli páskahátíða gyðinga og 
kristinna manna. Báðar eru þær haldnar til að fagna 
frelsun. Gyðingarnir minntust frelsunarinnar undan 
Egyptum en kristnir menn frelsunar undan synd og 
sekt til lífs með Guði. Þá slátruðu gyðingar svokölluðu 
páskalambi sem þeir neyttu á hátíðinni. 

Sagan á bakvið þá hefð er sú að Guð lét hverja 
pláguna á fætur annarri herja á Egyptaland, en sú 
tíunda og síðasta var verst, því í henni gekk engill 
dauðans um landið og tók „alla frumburði í Egypta-
landi [...] og alla frumburði fénaðarins“ (2M 12.29), 
en Ísraelsmönnum var hlíft. Var það vegna þess að 
hver fjölskylda tók samkvæmt boði Guðs um sólsetur 
gallalaust hrútlamb, slátraði og bar nokkuð af blóði 
páskalambsins á dyrastafi og dyratré þess hús sem 
þess yrði neytt í. Þetta gerðu þeir svo að engill dauð-
ans gengi framhjá þeirra húsum.

Í kristninni var svo farið að tala um Krist sem hið 
sanna páskalamb. Samkvæmt einu guðspjallanna er 
jafnvel sagt að dauða Krists hafi borið upp á sömu 
stundu og páskalömbunum var slátrað.

UPPRUNI PÁSKALAMBSINS

Ragnhildur Lára Finnsdóttir háskólanemi segir blini-pönnukökur gæddar þeim eiginleika að nýtast við ólík tækifæri, jafn vel 
hátíðleg tilefni eins og um páskana. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

S

Ragnhildur er ófeimin við að bera alls kyns góðgæti fram með pönnukökunum.

Sögu páskalambsins má rekja aftur til gyðinga sem neyttu 
þess fyrstir um páskana, til að minnast frelsunar undan Egypt-
um.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Afgreiðsla ÍSAGA, Breiðhöfða 11, 
er opin virka daga frá kl. 8 til 17.

Þú færð allar nánari upplýsingar 
um AGA Gasol hylkin, 
þrýstiminnkara, slöngur og 
sérlausnir hjá umboðsmönnum 
okkar og í þjónustuveri 
ÍSAGA í síma 577 3000.
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matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ…

...GÖNGUTÚR OG ÚTIVERU  
um páskana. Í stað þess að gráta 
hina árlegu skíðaferð til Austur ríkis 
sem hætt var við í ár ætti fólk að 
líta sér nær. Útivistarmöguleikar 
eru ótæmandi hvort sem er í ná-
grenni höfuðborgarinnar eða í kring-
um bæi á landsbyggðinni. Hvernig 
væri að skella kakó á brúsa, smyrja 
samlokur með laxi og eggi, smella 
bakpoka á öxlina og arka út í nátt-
úruna til að fíla grasið þar sem það 
mun gróa með vorinu.

...EGGJUM  í öllum stærðum og 
gerðum. Þó að súkkulaðieggin séu 
vissulega vinsælust eru náttúrulegu 
hænueggin ekki síður girnileg. Enda 
passa þau vel í ýmsa rétti, með beik-
oni, steikt í brauði eða bara ein og 
sér, harð- eða linsoðin. Eggin gera 
góðan morgunmat betri.

...PÁSKAGREINUM.  Skemmti-
legur siður er að klippa greinar af 
runnum og setja í vatn á þessum 
lauflausa tíma. Þó þarf að hafa tím-
ann fyrir sér og taka greinarnar inn 
tímanlega til að brumið hafi tíma til 
að opna sig. Gaman er að skreyta 
greinarnar með lituðum eggjum og 
gulum ungum. Einnig er hægt að 
stinga með greinunum blómum eins 
og páskaliljum eða túlípönum. Bæði 
má nota greinar af trjám úr garðin-
um en svo má einnig kaupa greinar 
í blómabúðum sem verða fallega 
gular.
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Amsterdam . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.500 kr.
Barcelona . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Boston. . . . . . . . . . . . . . . . . frá 28.630 kr.
Düsseldorf . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Glasgow . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.500 kr.
Halifax . . . . . . . . . . . . . . . . frá 24.800 kr.
Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Kaupmannahöfn . . . . . . . frá 14.500 kr.
London . . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.500 kr.
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Manchester . . . . . . . . . . . . frá 14.500 kr.
Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Minneapolis . . . . . . . . . . . frá 28.630 kr.
München . . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
New York . . . . . . . . . . . . . . frá 28.630 kr.
Orlando . . . . . . . . . . . . . . . frá 30.130 kr.
Osló . . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 14.500 kr.
París . . . . . . . . . . . . . . . . . . frá 16.900 kr.
Seattle . . . . . . . . . . . . . . . . frá 49.980 kr.
Stavanger . . . . . . . . . . . . . frá 14.500 kr.
Stokkhólmur . . . . . . . . . . . frá 14.500 kr.
Toronto . . . . . . . . . . . . . . . . frá 24.800 kr.

*Verð aðra leiðina með sköttum og gjöldum.

Besta verðið okkar*

+ Bókaðu á www.icelandair.is

Allt verð miðast við lægsta verð í verðskrá
og getur á einhverjum tímapunkti verið uppselt.

Í Halifax eru meira en 450 veitinga- og
matsölustaðir, skyndibitastaðir, staðir sem bjóða 
mat frá öllum heimsins hornum og fínir veitinga-
staðir sem kenndir eru við „haute cuicine“. 
Innlend matargerð hefur þegið ýmislegt frá 
öðrum menningarsvæðum og fjölbreytnin er svo 
mikil að allir hljóta að finna eitthvað við sitt hæfi. 

Seven
Við Grafton Street; gott andrúmsloft og bar.

Di Maurizio
Við Lower Water Street; kannski notalegasti
veitingastaðurinn í bænum. 

Cobequid-flóa inn af Fundy-flóa. Þarna er mesti 
munur flóðs og fjöru sem þekkist í heiminum, 
verður allt að 15 metrar við smábæinn Economy 
á norðurströnd fjarðarins. Ævintýraferðir í 
gúmbátum þegar flæðir að og sjórinn geysist að
landi líkt og straumhart fljót. Sérstæðar 
jarðmyndanir og steingervingar. Fundy Geologi-
cal Museum í Parrsboro og Joggins Fossil
Centre í Joggins við Chignecto-flóa.

CAPE BRETON ISLAND
Þessi ökuleið, sem margir telja eina af hinum 
fegurstu í Norður-Ameríku, er ásamt fjórum 
öðrum merktum ferðamannaleiðum á Cape 
Breton Island, austur af meginlandi Nova Scotia. 
Cabot-leiðin liggur með fram ægifagurri 
ströndinni og yfir fjalllendið fram hjá Cape-
Breton þjóðgarðinum þar sem bjóðast ótal
möguleikar til gönguferða og útivistar í 
stórbrotnu umhverfi. Í Baddeck er stórt 
minningarsafn um uppfinningamanninn 
Alexander Graham Bell.

AUSTURSTRÖNDIN (THE EASTERN SHORE)
Hún liggur með fram ströndinni milli Halifax og 
Cape Breton Island. Heillandi fiskimannaþorp á 
vogskorinni strönd, baðstrendur og útvistar-
svæði. Frá Musquodoboit Harbour er merkt 
ferðamannaleið inn til landsins, upp í 
Musquodoboit-dal, en á skógi vöxnum hálsum 
sunnan þessa dals (Elgsheiðum) var hin 
skammæja landnemabyggð Íslendinga 
(„Markland“) á árunum 1875–1882.

SKEMMTILEGAR ÖKULEIÐIR
Ferðamálaráð Nova Scotia hefur látið merkja
nokkrar valdar ferðamannaleiðir, „Scenic 
Travelways“, þar sem ferðamönnum er beint 
af umferðarþungum aðalbrautum inn á eilítið 
fáfarnari vegi sem þræða á milli áhugaverðra 
og fallegra staða. Nánari upplýsingar um 
þessar leiðir má t.d. fá á novascotia.com, en 
hér eru taldar hinar helstu: 

SUÐURSTRÖNDIN
(THE SOUTH SHORE)
Liggur með fram ströndinni frá Halifax vestur til 
Yarmouth. Fallegir smábæir og fiskimannaþorp. 
Stórt safn um sögu fiskveiða og siglinga á 
þessum slóðum í Lunenburg. 

ANNAPOLIS VALLEY OG FUNDY SHORE
Liggur með fram norðurströnd fylkisins frá 
Yarmouth, um fyrrum frönsku Acadíu-héruðin 
með fram Maríuflóa og eftir Annapolis-dal. 
Ekið er með fram strönd Minas Basin og

DAGUR01 Komið til Halifax og gist þar 
í eina nótt.

DAGUR02 Ekið til Peggy’s Cove og eftir 
Suðurstrandarleiðinni. Gist í Wolfville.

DAGUR03 Ekið um Grand Pré 
og Caribou til Pictou.

FLUG OG BÍLL
DÆMI UM FERÐATILHÖGUN

DAGUR04 Ekið frá Pictou til Cape Breton 
eyjar og um Cape Breton-þjóðgarðinn. 
Gist í Baddeck.

DAGUR05 Ekið frá Baddeck og eftir 
Austurstrandarleiðinni til Halifax. Gist í Halifax.

DAGUR06 Tími til að skoða borgina, flogið 
heim um kvöldið.

AX

Fid
Við Dresden Row; örugglega sá staður í Halifax 
þar sem sköpunargleðin fær að njóta sín best 
við matreiðsluna.

Gio
Í Prince George hótelinu; hlýlegur og með
sínum sérstaka blæ.

Bish
Við Bishop Landing.

Nánari upplýsingar á Netinu:
www.destinationhalifax.com
www.halifaxinfo.com

Veitingastaðir

Frábærar ferðir og útivistarmöguleikar á 

www.destinationhalifax.com
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HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

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 ÍSLENSKA SIA.IS  ICE 45574 04/09

SETJIÐ X VIÐ RÉTT SVAR:

1. Hvaða enskt orð notar íbúi í Halifax um sjálfan sig?
Halifaxian.
Haligonian.
Halibut.

2. Hvað er merkilegt við smábæinn Economy?
Íbúar eru landsþekktir fyrir sparsemi.
Þar er lögð áhersla á umhverfisvæna ræktun.
Þar verður mesti munur flóðs og fjöru í heiminum.

3. Um hvaða uppfinningamann er safnið í Baddeck?
Alexander Graham Bell.
Douglas Engelbart.
Isaac Singer.

BORGARLUKKUPOTTUR
VINNINGUR: FLUGFAR FYRIR TVO TIL EINHVERS
AF ÁFANGASTÖÐUM ICELANDAIR Í EVRÓPU
Þú finnur rétt svör við þremur spurningum. Síðan geturðu gert annað hvort:

1) Farðu inn á www.icelandair.is og svaraðu spurningunum þar.
Skilafrestur til og með 7. apríl. 

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 7. apríl
Við drögum úr pottinum á fimmtudaginn kemur, 8. apríl, og nafn vinnings-
hafans verður birt í ferðablaði Icelandair sem fylgir með Fréttablaðinu
um næstu helgi (laugard. 11. apríl).

Vildarklúbbur

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:

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

Styðjum veik börn
og fjölskyldur þeirra WWW.VILDARKLUBBUR.IS

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

VISSIR ÞÚ …

TIL HAMINGJU
MEÐ BORGINA ÞÍNA!
Albert Úlfarsson var vinningshafi í Borgar-
lukkuleiknum í Mín borg um síðustu helgi. 
Hann fær í vinning tvo farseðla á Economy 
Class til einhvers af áfangastöðum Icelandair 
í Evrópu. Albert er flugkennari og býr í 
Kópavogi. Hann langar helst af öllu að fara 
með konunni sinni til Parísar en þangað hefur 
hann aldrei komið.

*Flug aðra leiðina með sköttum.

Saga Shop

ÞÚ GETUR LAGT ÞITT AF MÖRKUM
OG STUTT VILDARBÖRN MEÐ ÞVÍ
AÐ VERSLA SÉRMERKTAR VÖRUR
Í SAGA SHOP.



LAUGARDAGUR  4. apríl 2009 57

1. KEILIR – AÐALBYGGING
Miðstöð fræða, vísinda og atvinnulífs 
á Reykjanesi sem mun bjóða upp á 
nám í fjórum mismunandi skólum:
Heilsu- og uppeldisskóla, Orku- og 
tækniskóla, Skóla skapandi greina og 
Samgöngu- og öryggisskóla. Fyrsti 
árgangurinn mun ljúka námi við skóla 
skapandi greina í haust, en orku- og 
tækniskólinn hefur starfsemi næsta 
haust. Markmiðið er að þessi miðstöð 
þekkingar verði drifkraftur vaxtar 
í framtíðinni. Keilir er ekki háskóli 
heldur er ætlunin að byggja upp 
fyrirtækjafélag um menntauppbygg-
ingu á svæðinu. 

2. ELDEY
Samstarf Keilis, NMÍ, HÍ og Þróunar-
félags Keflavíkurflugvallar. Sjö 
fyrirtæki hafa starfsemi í húsinu, 
þar á meðal orkufyrirtæki, og fleiri 
fyrirtæki eru væntanleg í Eldeyjar-
húsið. Að sögn Óla Arnar Eiríkssonar, 
verkefnastjóra Kadeco, nefnist eitt 
þeirra fyrirtækja sem hafa aðsetur í 
húsnæðinu Hydro-boost technology, 
og framkvæmdastjóri þess er Jóhann 
Benediktsson, fyrrum sýslumaður á 
Keflavíkurflugvelli. 

Frumkvöðlasetur er staðsett í Eld-
eyjarhúsinu auk Orku- og tækniskóla 
og Samgöngu- og öryggisskóla Keilis.

3. VIRKJUN
Aðstaða til að þróa nýjar atvinnuhug-
myndir og koma þeim í framkvæmd 
í gegnum Eldey, og Nýsköpunarmið-
stöð hjá Keili. Samstarfsverkefni allra 
sveitarfélaganna á Suðurnesjum. 
Markmiðið er að einstaklingar njóti 
hér ráðgjafar á sviði atvinnumála, fjár-
mála, heilsu, sálfræði- og félagsþjón-
ustu. Þeir séu studdir til sjálfshjálpar 
og hvatt sé til samstarfs í fjölskyldu-
verkefnum, til að mynda heimilishaldi 
og heimanámi.

4. GAGNAVER VERNE GLOBAL
Verne Global áætlar að byggja fyrsta 
græna gagnaverið á þessum stað. 
Upphaf framkvæmda mun vera á 
næsta leiti. Forstöðumenn fyrirtækisins 
hafa gert samning um að fyrsta verk-
efni gagnaversins verði lokið í árslok 
2010 og ætlunin er að standa við þær 
skuldbindingar. Verne Global er í eigu 
Novators og bandaríska fjárfestingar-
fyrirtækisins General Catalyst. Áætlað 
er að verið muni kosta um tuttugu 
milljarða króna í framkvæmd. Áætlað-
ur starfsmannafjöldi er um 100 manns 
og er Verne Global þegar byrjað að 
auglýsa eftir starfsmönnum.

5. KVIKMYNDAVER ATLANTIC FILM 
STUDIOS
Til stóð að AFS festi kaup á þessu 
húsnæði, sem er kvikmyndaver á 
Íslandi. Lausafjárkreppan kom hins 
vegar í veg fyrir að svo yrði og voru 
þess í stað gerðir samningar þess 
efnis að AFS leigði húsnæðið um 
óákveðinn tíma. Inni- og sjávartökur 
fyrir kvikmyndina Reykjavík Whale 
Watching Massacre fóru fram í mynd-
verinu í ágúst og september 2008. 
Enn þarf að gera nokkrar lagfæringar 
á húsnæðinu, en áhugasamir kaup-
endur skoða verið reglulega, að sögn 
Óla Arnar Eiríkssonar, verkefnastjóra 
Kadeco.

6. OFFICERA-KLÚBBURINN
Þessi sögufrægi staður hefur farið í 
gegnum yfirhalningu undir forystu 
Einars Bárðarsonar og Atla Rúnars 
Hermannssonar. „Ég lít á það sem 
mikið traust að Kadeco fái okkur til 
að sjá um Officera-klúbbinn. Þetta er 
án efa sá dansstaður á landinu sem 
flestir þekkja en fæstir hafa fengið 
tækifæri til að komast inn á. Þarna 
eru miklir salir og stórir barir og 
skemmtileg fundarherbergi þannig að 
við hlökkum til að slá aftur til veislu 
þarna,“ sagði Einar Bárðarson við 
undirritun samningsins við Kadeco í 
febrúar síðastliðnum. 

7. FJÖRHEIMAR
Félagsmiðstöð þar sem fram fer 
æskulýðsstarf í samvinnu við grunn-
skóla Reykjanesbæjar. Félagsmið-
stöðin þjónar öllum aldurshópum en 
sérstök áhersla er lögð á skipulagt 
starf fyrir unglinga 13-16 ára. Félags-
miðstöðin er rúmlega 1.400 fermetrar 
á einni hæð. 

8. DETOX JÓNÍNU BEN
Detox ehf., Heilsufélag Reykjaness og 
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar skrif-
uðu í gær undir samstarfssamning um 
uppbyggingu á detox-meðferðarstöð 
á Ásbrúar-svæðinu. Þetta samkomu-
lag á að marka upphaf að heilsuþorpi 
sem ætlað er að rísa á svæðinu. Í 
fréttatilkynningu segir að meðferðar-
stöðin verði opin allan ársins hring, 
allan sólarhringinn.

10. ÍÞRÓTTAVELLIR
Samstarfsverkefni Keilis, Reykjanes-
bæjar og Kadeco. Íþróttaaðstaða fyrir 
íbúa á Ásbrúarsvæðinu sem inni-
heldur meðal annars stóran íþrótta-
sal, lyftingasal og veggjatennissal. 
Handknattleiksfélag Reykjaness, sem 
stofnað var síðastliðið haust, leikur 

heimaleiki sína í þessu húsnæði. 
Þar er einnig starfræktur Ballettskóli 
Bryndísar Einarsdóttur, sá eini sinnar 
tegundar á Reykjanesi. Notkun íbúa á 
húsnæðinu hefur farið ört vaxandi að 
undanförnu.

11. HÁSKÓLAVELLIR
Stærsti háskólagarður landsins með 
yfir 2.000 íbúum. Keilir hefur umsjón 
með útleigunni. Samkvæmt könnun 
Capacent eru 92 prósent leigjenda 
ánægðir með íbúðina sem þeir hafa 
leigt á Vallarheiðinni.

12. TÓMSTUNDATORG
Hugmyndin að baki Tómstunda-
torginu er að glæða nýtt miðsvæði 
bæjarlífsins lífi, auk þess að styðja 
við starfsemi Virkjunar, efla starf-

semi Listasmiðjunnar og Fjörheima 
og styðja rekstrargrundvöll nýrra 
þjónustuaðila svæðisins. Þar á meðal 
annars að með inni- og útileiksvæði, 
spark – og leikvelli, og samstarfi við 
Golfklúbb Suðurnesja.

UPPTAKA Kvikmyndaverið er stærsta 
sinnar tegundar á Íslandi.

GAMAN Innileikvöllurinn á Tómstunda-
torginu.

BOCCIA Eldri borgarar iðka íþróttir í 
salnum.
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Eftirminnilegar 
fermingargjafir
Tími ferminga er runninn upp og gjafirnar sem fermingar-
barninu eru færðar geta allt eins átt sinn stað á heimili þess 
fram á fullorðinsár eða þá lent í ruslinu eftir tvo, þrjá flutn-
inga. Júlía Margrét Alexandersdóttir rifjaði upp gamla pakka og 
fermingar með góðu fólki. 

Ég fermdist 
aldrei en engu 
að síður fékk ég 
tvær fermingar-
gjafir. Önnur var 
bókin Íslenskir 
þjóðhættir sem 
frændi minn og 
kona hans færðu 
mér um svipað 
leyti og ég varð 
stúdent. Var 
gjöfin gefin með 
þeim formála að 
þau hefðu alltaf 
verið að bíða eftir 
að ég yrði fermd-
ur en þeim fannst 
greinilega útséð loks þarna að ekkert yrði úr því. 
Góð frænka gafst hins vegar upp á biðinni eftir 
fermingarveislu fyrr og færði mér kúlupenna ári 
eftir að ég hefði átt að fermast. Þetta var ekki 
eins mikið tap fyrir mig og það leit út í fyrstu. 

Ég var hvað ánægðust með hljómflutningstæki 
sem ég fékk; Crown-plötuspilara og segulbands-
tæki. Ég man að ég fékk líka svakalega mikið 
af stórum hringjum. Ég fatta hvað það er langt 
síðan þetta var þegar ég man eftir krullujárninu 
sem systir mömmu kom með til að nota við að 
setja í mig fermingargreiðsluna. Járnið þurfti að 
hita á eldavélarhellu. 

Eftirminnilegustu 
gjafirnar fékk ég 
frá foreldrum 
mínum – það 
sem alla drengi 
dreymdi um á 
þessum tíma 
– græjur með 
fullt af blikkljós-
um. Á þessum 
tíma skipti 
hljóðið kannski 
ekki öllu máli 
en því betri voru 
græjurnar sem 
það voru fleiri 
ljós á þeim og 
því meiri hávaða 
sem þær gátu skapað. Ég fékk líka fjögurra vikna 
utanlandsferð til Danmerkur þar sem ég dvaldi 
einn hjá vinafólki mömmu og pabba rétt fyrir 
utan Kaupmannahöfn. Ég hafði þá ekki farið 
mikið til útlanda þannig að það var mikið sport.

Ég fékk kass-
ettutæki frá 
foreldrunum 
eins og var 
þá nokkuð 
klassískt og 
ýmsa skart-
gripi og hluti 
sem allir eru 
löngu týndir 
þar sem ég hef 
örugglega flutt 
um HUNDRAÐ 
sinnum síðan 
þá. Ef ég gæti 
fengið einn af 
þessum hlutum 
aftur þá myndi ég velja lampa sem var í laginu 
eins og sveppur og var mjög vinsæl fermingar-
gjöf þetta árið.

Ég sé stundum svona lampa í gluggum á 
húsum sem ég keyri framhjá og þá sakna ég 
hans aðeins.

Rúmið sem foreldrar mínir gáfu mér er eftir-
minnilegasta fermingargjöfin. Það var mjög 
sætt, með púðum, en alveg pínulítið og örmjótt. 
Og í þessu örmjóa, pínulitla þrönga rúmi svaf ég 
fram eftir öllu. Ég valdi það sjálf út af púðunum. 
Það var með tveimur litlum skúffum sér og ég 
geymdi alls kyns leyndarmál í þeim skúffum, 
alls kyns ástarbréf og fleira. Þannig að rúmið 
mitt var líka í raun svona hirsla fyrir leyndarmál. 
Ég hef aldrei átt betra rúm.

Ég fermdist ekki og fékk því engar eiginlegar 
fermingargjafir, heldur bara talsvert veglegri 
afmælis- og jólagjafir það árið. Meðal annars 
forláta Sinclair Spectrum tölvu sem ef til vill 
hefur átt þátt í að ég er tölvunarfræðingur í dag. 
Þetta voru því eins konar uppbótargjafir sem ég 
fékk það árið. 

Ég man ekki eftir einni 
einustu fermingar-
gjöf sem ég fékk fyrir 
fjörutíu árum. Í þá daga 
náðu áhrif kaupmann-
anna ekki vestur í djúp 
og þar fyrir utan neitaði 
presturinn að ferma 
mig. Þar til honum var 
fyrirskipað af biskupi 
að gera það. Þetta setti 
sinn svip á athöfnina. 
Við þetta má bæta að 
presturinn kom ekki fram eftir til okkar fyrr en 
viku fyrir athöfnina, setti mér fyrir, kom aftur 
tveimur dögum seinna og hlýddi mér ekki yfir 
neitt nema trúarjátninguna, sem var eins og 
bögglað roð fyrir brjósti mínu. Hins vegar talaði 
hann mikið um kynferðismál, aðallega til að 
láta mig roðna, en það var auðvelt í þá daga. 
Fyrir vikið tel ég mig trúleysingja og finnst mjög 
gott að vera laus úr viðjum stjórnseminnar sem 
kirkjan rígheldur í eins og hundur í roð.  

Margt af því 
sem ég fékk í 
fermingargjöf 
hefur lifað 
góðu lífi. Til 
dæmis sóma 
skrifborðið 
og stóllinn, 
sem ég fékk 
frá mömmu 
og pabba, sér 
vel í herbergi 
dóttur minnar 
í dag. Þrjár 
gjafir töluðu 
þó beint við 
hjartað í mér: 
Ferðataska, 
bakpoki og 
svefnpoki. Allt 
var þetta notað þar til það beinlínis datt í sund-
ur enda kom það fljótt í ljós að þetta fermingar-
barn vildi helst vera á stöðugu ferðalagi.

Ég fermdist um 
hvítasunnu og fékk 
fullt af fínum gjöf-
um. Meðal annars 
Ísfólksbækur númer 
1-24, frá föðurafa 
mínum og móður-
ömmu saman, ásamt 
forláta rafmagns-
ritvél, sem var enn 
nauðsyn á þessum 
tíma. Ég hafði beðið 
um bækurnar, til að 
fullkomna Ísfólks-
bókasafnið mitt, en ég hafði fengið þær lánaðar 
hjá stelpunni í næsta húsi, þangað til hún flutti. 
Fyrsta bókin í minni eigu, fram að fermingu, var 
því sú númer 25, sem var augljóslega ótækt. 
Svo þykir mér mjög vænt um bók af allt öðrum 
toga; Plöntuhandbókina, sem góður vinur minn 
gaf mér, þá á 99. aldursári. Hún á sinn stað í 
hillunni hjá mér, eins og Ísfólksbækurnar, en 
ritvélin er úti í skúr. Lítið notuð í seinni tíð.

Mínar eftir-
minnilegustu 
fermingargjafir 
voru annars vegar 
ritvél sem ég 
reyndar á ennþá 
og virkar vel (það 
er spurning hvort 
einhver á 28 ára 
gamla tölvu sem 
virkar) og hins 
vegar trompet. 
Ég notaði hvort 
tveggja mjög 
mikið, hamraði 
heilu ritbálkana á vélina og þrælaðist í gegnum 
bæði Mozart og Miles Davis á trompetinn. Það 
fór reyndar þannig fyrir hljóðfærinu að ég seldi 
það á drykkjuárum mínum og keypti jeppa fyrir 
peningana. Vélin í honum sprakk þegar ég var á 
leið út á land. Hvað kennir það manni? Jeppar 
sem eru keyptir fyrir andvirði trompeta eiga það 
til að springa.

SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR

DAGSKRÁRGERÐARMAÐUR
FERMDIST ÁRIÐ 1981

FATAHÖNNUÐUR
FERMDIST ÁRIÐ 1984

LINDA BJÖRG ÁRNADÓTTIR

AUGLÝSINGAGERÐARMAÐUR
FERMDIST ÁRIÐ 1981

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON
SAMSKIPTASVIÐI SAGA CAPITAL
FERMDIST ÁRIÐ 1981

BRYNHILDUR ÓLAFSDÓTTIR
DAGSKRÁRGERÐARMAÐUR
FERMDIST ÁRIÐ 1989

ÁSGEIR KOLBEINSSON
RITHÖFUNDUR
FERMDIST ÁRIÐ 1977

YRSA SIGURÐARDÓTTIR

VEÐURFRÆÐINGUR
HEFÐI ÁTT AÐ FERMAST ÁRIÐ 1979

HARALDUR ÓLAFSSON
ÞÝÐANDI
FERMDIST ÁRIÐ 1969

GÍSLI ÁSGEIRSSON
BAGGALÚTUR
HEFÐI ÁTT AÐ FERMAST ÁRIÐ 1987

KARL SIGURÐSSON
STJÓRNMÁLAMAÐUR
FERMDIST ÁRIÐ 1986

GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSDÓTTIR

Sýning:
Verðum með sýningu nú um helgina á 

glæsilegum íbúðum bæði í :

Beykidal 6 Reykjanesbæ og 
Fossabrekku 21 Snæfellsbæ

Laugardag og Sunnudag frá kl. 11 til 17
Nýtt sölufyrirkomulag á heimasíðu okkar.

www.nesbyggd.is

Pokaz:
W najbliższy weekend przygotowujemy 

pokaz eleganckich mieszkań: 

Beykidalur 6 w Reykjanesbær oraz
Fossabrekka 21 w Snæfellsbær,

w sobotę i niedzielę w godz. od 11 do 17
Nowe zasady sprzedaży na naszej stronie 

internetowej

www.nesbyggd.is
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Hver er maðurinn á bak við 
Eberg? Áttatíu prósent maður, 
tuttugu prósent fita.

Hvenær varstu hamingjusam-
astur? Ég held ég hafi verið ham-
ingjusamastur á öllum þeim móm-
entum sem ég man ekki eftir. 

Ef þú værir ekki tónlistar-
maður hvað myndirðu þá vera? 
Jarðfræðingur.

Barði Jóhannsson semur eitt lag 
á plötunni. Hvernig byrjaði sam-
starf ykkar? Við tókum að okkur 
nokkur verkefni saman á síðasta 
ári. Það er ljómandi ljúft að vinna 
með drengnum.

Hvað er það dýrasta sem þú 
hefur nokkurn tímann keypt þér? 
Húsið sem ég byggði í Kjósinni, 
sem er að mestu tilbúið en skortir 
þó ýmis nútímaþægindi.

Hvað er það versta sem nokkur 
hefur sagt við þig? 1. apríl.

Ef þú byggir ekki í Reykjavík,  
hvar myndirðu vilja búa? Í Kjós-
inni. Þar er gott að vera.

Uppáhaldstónlistarmaður/kona 
og af hverju? Nói Steinn, því hann 
er snillingur. 

Draumahelgin þín í einni setn-
ingu? Svartá í byrjun september.

Hvert er versta starf sem þú 
hefur nokkurn tíman gegnt? Að 
vera uppvaskari á Hótel Íslandi 
var allnokkuð sérstakt. Djobbið 

var svo sem í lagi en það voru 
margir pirraðir þjónar á svæðinu. 
Alltaf verið að skamma þá úti í sal 
og þeir náðu að létta á pirringnum 
með því að skammast í uppvöskur-
unum. Þá lærði ég fyrst að brjóta 
diska. Það er sérlega frískandi.

Uppáhaldsstaðurinn þinn á 
jörðinni? Eurostar-lestin á milli 
London og Parísar.

Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig og hvaða lag hlustar 
þú oftast á í dag? Góð tónlist er 
áhrifaríkust. Léleg tónlist hefur 
áhrif líka ef hún er afburða léleg. 
Ég var að grafa upp gamla, góða 
Super Mario Bros-lagið, fann 

Japana að spila það á YouTube á 
tvo gítara og einn sem spilaði það 
á ellefu strengja bassa! Ég vissi 
ekki einu sinni að svoleiðis app-
arat væri til.

Ef þú ættir tímavél, hvert 
myndirðu fara og af hverju? 
Ég færi aftur til gærdagsins og 
keypti klósettpappír. Þetta var 
neyðarlegt í morgun.

Er eitthvað sem heldur fyrir 
þér vöku á nóttunni? Fiskiflugur 
og ryksugur.

Ef þú gætir breytt einhverju í 
fortíð þinni, hvað myndi það vera? 
Það er þetta með gærdaginn og 
klósettpappírinn.

Hvenær fékkstu síðast hláturs-
kast? Þegar ég sá fyrrnefndan ell-
efu strengja bassa. 

Áttu þér einhverja leynda 
nautn? Já, skynsamlegt að halda 
henni leyndri. 

Uppáhaldsbókin þessa stundina? 
1000 Nudes.

Hvaða núlifandi manneskju lítur 
þú mest upp til? Foreldra minna.

En hvaða núlifandi manneskju 
þolirðu ekki? Kynslóð stjórnmála-
manna sem stórkostlega ofmeta 
mikilvægi sitt. 

Uppáhaldsorðið þitt? Dvergur.
Hvaða eitt atriði myndi full-

komna lífsgæði þín? Böns af hluta-

bréfum í Haugur Group.
Hvaða lag á að spila í jarðarför-

inni þinni? „If you don´t know me 
by now.“

Hver verða þín frægu hinstu 
orð? Ég redda þessu á morgun.

Hvað er næst á dagskrá? Og 
kemur platan út annars staðar en á 
Íslandi? Það verða útgáfutónleikar 
á Sódómu 22. apríl. Síðasta vetrar-
dag. Þar verða tvöfaldir útgáfu-
tónleikar þar sem Dr. Gunni ætlar 
einnig að fagna útkomu á nýrri 
plötu sinni. Ég er mjög spenntur 
að heyra þann grip. Antidote er nú 
þegar komin út í Japan og útgáfa í 
Evrópu á dagskrá seinna á árinu. 

Var að uppgötva ellefu strengja bassa
Maðurinn á bak við Eberg er áttatíu prósent maður og tuttugu prósent fita segir tónlistarmaðurinn Einar Tönsberg sem gefur 
út aðra breiðskífu sína, Antidote, nú um helgina. Anna Margrét Björnsson tók hann í þriðju gráðu yfirheyrslu. 

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN:  Einar Tönsberg

STARFSFERILL Í HNOTSKURN: 
 Stílabókastokkari, uppvaskari, 
vídeóleigugaur, áfylling í Hag-
kaupum, þýðingar á kvikmynd-
um, ýmis störf í tónlist og í 
hljóðverum.

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐ-
IST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI: 
 1973 en þá var eldgos í Vest-
mannaeyjum. Móðir mín var 
send heim af fæðingardeildinni 
svo Eyjapeyjar gætu fengið 
rúmstæði. 

■ Á uppleið
Teknóstaðir í mið-
borginni.  Bærinn er 
að fyllast af trylltum 
dansstöðum sem eru 
opnir fram á morgun. 
Hvers konar tímanna tákn 
ætli þetta sé?

Íslensk tíska.  Norræni tískutví-
æringurinn var með eindæmum vel 
heppnaður og vonandi fer slíkum 
viðburðum að fjölga. 

Kúrekaskyrtur.  Þykja ægilega töff 
bæði á 
konum og 
karlmönn-
um um 
þessar 
mundir og 
stelpurnar 
geta meira 
að segja 
klætt sig 
í köflótta 
kjóla ef 
þær vilja 
fara alla 
leið í kán-
trí-lúkkinu. 

Þýskur matur. 
 Tilgerðarlegur matur er á útleið og því 
upplagt að tileinka sér strangheiðar-
lega rétti Þjóðverja sem einkennast af 
kjöti, kartöflum og súrkáli. 

■ Á niðurleið
Goth.  Þótti mjög töff í fyrra en er nú 
orðið leiðinlega „mainstream“ eftir 
að myndin Twilight gerði unglinga að 
emo-vampírum með svart glimmer 
á kinnunum. Svartur varalitur er því 
opinberlega dauður. 

Facebook-mont.  Hverjum er ekki 
sama hversu oft þú fórst í líkamsrækt 
í dag eða hvort þú sért á leiðinni til 
Spánar. Iss. 

Borgaralegar fermingar.  Er það 
ekki dálítið mikið 2007 að krakkarnir 
sem trúa ekki á guð heimti líka ferm-
ingargjafir? 

Að tala eins og hálfviti.  Það er 
ekki töff að ávarpa aðra hverja mann-
eskju „ hæ sæta“ eða „hæ sæti“ eða 
„OMGZZZZZZZZZ HOOOJJJJ!“ þegar 
maður kemur auga á kunningja á 
Laugaveginum.

MÆLISTIKAN

EBERG, EINNIG ÞEKKTUR 
SEM EINAR TÖNSBERG Nýja  
platan „Antidote“ er vænt-

anleg í verslanir um helgina 
og útgáfutónleikar verða 

haldnir á Sódómu síðasta 
vetrardag.
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NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

54.990

19.990

49.990

28.990

159.990

www.tolvulistinn.is

TL.IS

FERMINGAGJAFIRFERMINGAGJAFIR
ALLTAF
BETRAVERÐ

22” LCD SKJÁR 23.6” LCD SKJÁR

MARGMIÐLUNARSPILARI

13.3” 

17.990

HÁTALARAKERFI

49.990

MARGMIÐLUNARSPILARI

89.990

16:9
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timamot@frettabladid.is

ROBERT DOWNEY JR. ER 44 ÁRA

„Ég veit mjög lítið um 
leiklist. Ég er bara ótrú-

lega góður í að plata.“

Leikarinn Robert Downey Jr. 
skaust upp á stjörnuhimin-
inn fyrir frammistöðu sína 
í kvikmyndinni um Charlie 

Chaplin árið 1992. Ferillinn 
tók dýfu í kjölfar fíkniefna-

misnotkun leikarans. Ný-
lega var hann tilnefndur til 
Óskarsverðlauna fyrir leik 

sinn í Tropic Thunder.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Elín Bjarnveig Ólafsdóttir
Furugerði 1, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 25. mars sl.  Hún verður jarðsungin 
frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 7. apríl n.k. kl. 15.00.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkað en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Helga Hedvig Hall (f. Johannessen)
Anna Herskind
Ásdís Bára Magnúsdóttir Ágúst Schram
Guðmundur Ingi Gunnlaugsson María Busk
Ólafur Þór Gunnlaugsson Svanhvít Jóhannsdóttir
Gunnlaugur B. Gunnlaugsson Signý Guðbjörnsdóttir
 Þórhallur Ölver Gunnlaugsson
 Fanney (Guðjónsson) Gunnlaugsdóttir.
 barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Valgerður Einarsdóttir 
Vestmann
frá Bekansstöðum, síðast til heimilis á 
dvalarheimilinu Höfða Akranesi,

lést 1. apríl. Hún verður jarðsungin frá Akraneskirkju 
miðvikudaginn 8. apríl kl. 14.00.

Anna Margrét V. Þóroddsdóttir Finnur S. Guðmundsson
Valur Þór V. Þóroddsson Guðlaug Magnúsdóttir
Jóhann V. Þóroddsson Guðríður Hannesdóttir
Bjarni O. V. Þóroddsson Kristín J. Dýrmundsdóttir
Katrín V. Þóroddsdóttir
Ólafur V. Þóroddsson María Björk Reynisdóttir
og ömmubörn.

Elsku faðir okkar, sonur, bróðir, mágur, 
frændi og vinur,

Konráð Þór Snorrason
Holtagerði 22, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Langholtskirkju mánudaginn 6. 
apríl kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkað 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Líknardeild 
Landspítalans, sími 543 11 59, og Krabbameinsfélag 
Íslands. 

Snorri Sævar Konráðsson Katrín  Magdalena                
 Konráðsdóttir
Snorri S. Konráðsson Soffía H. Bjarnleifsdóttir
Kolbrún Björk Snorradóttir Ellert Jónsson
Snorri Birkir Snorrason
Eyþór Ellertsson
Bjarki Ellertsson
Svanhildur Ásta Haig Gunnarsdóttir
og aðrir vandamenn.

Ástkær eiginmaður, afi, langafi og bróðir,

Sveinn Þórðarson 
frá Skógum Mjóafirði, 

verður jarðsettur frá Norðfjarðarkirkju mánudaginn 
6. apríl kl. 14.00.

Ólöf Ólafsdóttir
Björgvin Sveinsson Rósa Benediktsdóttir
Þórður Sveinsson Karen Kjartansdóttir
Heiðar Sveinsson
Auður Sveinsdóttir Þorgils Arason
Sigurður Sveinsson Brynhildur Sigurðardóttir
Sjöfn Magnúsdóttir Magnús Herjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og 
útför ástkærrar systur okkar, mágkonu og 
frænku,

Laufeyjar Guðmundsdóttur
frá Hafnarnesi við Fáskrúðsfjörð, síðast til 
heimilis að Austurbrún 6, Reykjavík,

sem lést þann 12. febrúar s.l.

Fyrir hönd aðstandenda
systkini hinnar látnu.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Sveins Þorbjörns Gíslasonar 
frá Frostastöðum, Víðigrund 28, 
Sauðárkróki.

Sveinn Sveinsson Anna Dóra Antonsdóttir
Pálmi Sveinsson Lilja Ruth Berg
Sigurður Sveinsson Jóhanna Þorvaldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Jón Kristinsson
Lambey, Fljótshlíð,

lést á Kirkjuhvoli Hvolsvelli miðvikudaginn 1. apríl. 
Útför hans fer fram frá Breiðabólsstaðarkirkju í 
Fljótshlíð laugardaginn 11. apríl kl. 13.00. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Dvalarheimilið Kirkjuhvol 
á Hvolsvelli.

Guðbjörg Jónsdóttir Jón Þorvaldsson
Þórhildur Jónsdóttir
Kristjana Jónsdóttir Guðjón E. Ólafsson
Sveinbjörn Jónsson Jaana Rotinen
Kristinn Jónsson Guðbjörg Júlídóttir
Katrín Jónsdóttir Helmut Grimm
Þorsteinn Jónsson Ásta Brynjólfsdóttir
Sigrún Jónsdóttir Jón Valur Baldursson
Gunnar Rafn Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, fósturfaðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Sigbjörnsson,
Melgerði 22, Reykjavík,

sem lést föstudaginn, 27. mars, verður jarðsunginn frá 
Bústaðakirkju þriðjudaginn 7. apríl, kl. 13.00. Blóm og 
kransar vinsamlegast afþakkað en þeim sem vilja minn-
ast hans er  bent á Krabbameinsfélagið og Ferðafélag 
Íslands.

Ingi Kr. Stefánsson, Valgerður J. Gunnarsdóttir  
Guðrún F. Stefánsdóttir, Bragi Einarsson  
Jóhann Óli Hilmarsson,  
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, bróðir, mágur,  afi og langafi,

Ragnar Heiðar Sigtryggsson 
( Gógó )
Kjarnagötu 14, Akureyri,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 31. mars. Útför hans 
fer fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 8 apríl 
kl. 13.30.

                             Sonja Gunnarsdóttir
Guðrún Friðjónsdóttir Aðalsteinn Árnason
Gunnar Jónsson Sigrún Gunnarsdóttir
Ragnheiður Ragnarsdóttir Auðun Benediktsson
Sigtryggur Ragnarsson
Kamilla Ragnarsdóttir Ragnar Björnsson
Hermann Lýður Ragnarsson Elín Ragnarsdóttir
Borgar Ragnarsson
Sigurður R. Ragnarsson Bjarney Jóný Bergsdóttir
Arna Ragnarsdóttir
Anna Ragnarsdóttir Guðmundur Sigurðsson
Hermann Sigtryggsson Rebekka Guðmann
                               afa og langafabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og styrk vegna andláts og útfarar 
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, 
sonar og bróður,

Róberts Bjarnasonar
Kríuási 4, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar 
Landspítalans Fossvogi.

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.

Skáldsaga Pers Olovs 
Enquist um ástir þeirra 
Struensee líflæknis og 
drottningarinnar Karólínu 
Matthildar er nú orðin að 
óperu. Verkið var frum-
sýnt í nýja danska óperu-
húsinu í síðustu viku. Tón-
málið er eftir Bo Holten og 
Peter Oskarson setur verk-
ið á svið. Sagan um líflækn-
inn er kunn hér á landi og 
lýsir þeim reyfarakenndu 
aðstæðum við hirð Kristj-
áns sjöunda, fyrrverandi 
konungs vors, þegar Stru-
ensee komst til valda og var 
á góðri leið með að breyta 
samfélaginu í konungsrík-
inu þegar embættismenn 
og aðall gerðu samblást-
ur gegn honum, hann var 
ákærður fyrir landráð og 
slitinn í sundur á stærsta 
torgi Kaupmannahafnar.

þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem menn gera sér mat úr 
sögu Struensee. Fyrir út-
komu skáldsögu Enquists 
hafði ekki minni maður 
en Verdi gert sér mat úr 
henni í Grímudansleiknum 
þá var reyndar margt í sög-
unni fært í annan búning 

til að styggja ekki yfirvöld 
víða um Evrópu. Óperan 
fær góða dóma í dönsku 
pressunni, fjórar stjörnur 
af fimm í Berlingnum, en 
þykir býsna óhugnanleg á 
köflum.

Holten hefur sótt marga 
stíla til fyrri tíðar við 
samningu verksins, sem 
Dagens Nyheter segir að 
sé óhemju fallegt.

Verkið verður á sýningar-
skrá að þessu sinni fram í 
miðjan maí.  - pbb

Struensee í óperu

LEIKLIST Per Olov Enquist rithöf-
undur.
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MINNISKORT

FRÁBÆR TILBOÐ

TILBOÐ     169.990
FULLT VERÐ kr. 279.990

TILBOÐ     199.990
FULLT VERÐ kr. 299.990

– GÆÐI Á BETRA VERÐI

30GB
HARÐUR DISKUR

SJÓNVÖRP  HLJÓMTÆKI  HEIMABÍÓ  MP3 SPILARAR  
FERÐATÆKI  DVD OG BLU-RAY SPILARAR  MYNDAVÉLAR  

TÖKUVÉLAR  ÚTVARPSVEKJARAR  iPOD VÖGGUR OFL.

Panasonic TX32LZD80F
32" Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með  1920x1080 
punkta upplausn, V-Real Pro3 Engine - Meiri myndgæði, 24p 
Cinema myndtækni, x.v Colour, 10.000:1 skerpu, 500 cd/m2 
birtustigi, SD/SDHC kortalesara (les MPEG2 og H.264) ofl.

Panasonic TX37LZD80F
37" Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með 
1920x1080 punkta upplasun, V-Real Pro3 Engine 
tækni, VIERA Link, 10.000:1 skerpu, 500 cd/m2 
birtustigi, stafrænum DVB-T móttakara ofl.

Full
HD

TILBOÐ     69.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

TILBOÐ     26.990
FULLT VERÐ kr. 36.990

10.2MP
FÆST Í 5 LITUM

TILBOÐ     24.990
FULLT VERÐ kr. 27.990

10MP
Nikon S220
MYNDAVÉL með 10.0 milljón punkta uppl., 2,5" LCD skjá, NIKKOR linsu, 
4x fókusvörn, 3x Optical og 7x Digital Zoom, rafrænni titringsjöfnun (VR), 
hreyfiskynjun, Besta mynd valin (BSS), blikkprófun & brosstilling, háþróuð AF-
andlitsstilling, D-lýsing skugga, hreyfimyndataka, Ísl. leiðarvísir ofl.

FÆST 
BLEIK EÐA 
SILFURLIT

NIKON D40KIT1855DX
Digital SLR MYNDAVÉL með 6.1 milljón punkta upplausn, 
AF-S DX NIKKOR 18–55mm linsu, ISO 100 – 1600 ISO 
ljósnæmissviði, 0,18 sek. ræsing, mjög skörpum 3-svæða 
sjálfvirkum fókus, „Stop-motion“-hreyfimynd ofl.

FACE
DETECTION

Panasonic DMCFS3
8,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Auto, Face 
Detection, LEICA DC Vario Elamrit linsu, 3x Optical og 4x 
Digital Zoom, 5.5 - 16.5mm linsu með MEGA OIS hristivörn, 
2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku með hljóði, 50MB Innra 
minni, rauf fyrir SD/SDHC kort ofl.

VERÐ      79.990
FRÁBÆRT VERÐ

United TVD8822
22" LCD BREIÐTJALD með 
innbyggðum DVD spilara, 
1680x1050 upplausn, 
Nicam Stereó, sjálfvirkri 
stöðvaleit, Scart, HDMI, 
RCA, S-Video og VGA 
tengjum. Tekur 12v og 
220v straum.

TILBOÐ     49.990
FULLT VERÐ kr. 64.990

TILBOÐ     49.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

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.

JVC GZMG333
Digital Media tökuvél með 30GB hörðum disk, upptökuflögu 
með 800.000 p. uppl., 2,7” LCD breiðskjá, 35x Optical og 
800x Digital Zoom, innb. kyrrmyndavél, Dolby Digital uppt., 
titringsdeyfi, USB 2.0. Tekur microSD kort.

ÍSLENSKUR
LEIÐARVÍSIR



64  4. apríl 2009  LAUGARDAGUR

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það var ekkert erfitt að 
skapa hana, þetta varð fyrst 
flókið þegar maður þurfti 

að fara að hafa áhyggjur af 
umhverfismálunum.

Manstu hvað gerðist 
7. maí 2003?

Nei...
Svona um 

fimmleytið? 
16.57 ef ég 

man rétt. 
Við barinn.

Við barinn? Já 
við vorum á 
vorhátíðinni!

Og þú lánaðir 
mér smá 
pening!

Rétt! Þig vant-
aði fimmhund-
ruð kall til að 
bjóða dömu 
upp á drykk!

Takk fyrir lánið og 
afsakaðu hvað 
þetta kemur seint! 
Ég vona að þetta 
hafi ekki legið 

þungt á 
þér.

Neinei, 
ertu 

vitlaus? 
Ég mundi 
þetta bara 
allt í einu!

Þú ættir 
eiginlega að 
fá þetta með 

vöxtum.

Jújú, en hvað 
eru 74 krónur 
á milli vina?

Maður ætti bara að 
þurfa að fara í skól-

ann annan hvern dag 
svo maður hefði tíma 
til að melta það sem 

gerist þar.

Hvað 
gerðist í 

dag?

Við sáum 
að sögu-
kennarinn 

okkar 
gengur í 
G-streng.

Nújá...
Já! 

Ekki 
satt?

Takk fyrir, 
nú hafið 
þið tveir 
hugleitt 
þetta 
nóg!

Stjáni, þegar þú ert búinn að 
byggja örkina og safna dýrunum 
inn, hvert ætlarðu þá með þau?

Á öruggan stað herra Mjási, 
á stað þar sem þau verða 

meðhöndluð með virðingu, 
á stað þar sem kærleikurinn 
er það eina sem maður þarf!

Það virðist hverjum karlmanni í blóð 
borið að hanga sem lengst á klósettinu. 
Sjálfri finnst mér að 3 til 4 mínútur 

eigi að duga til flestra verka þarna inni 
og hef lítinn skilning á hátt í klukkutíma 
setum. Þvottadrengurinn minn situr lengi. 
Svo lengi að ég gleymi stundum að hann sé 
heima og hrekk í kút þegar hann birtist allt 
í einu í baðherbergisdyrunum, nýskitinn og 
hress. Þetta er sérstaklega ergilegt þegar 
ég þarf sjálf að nota baðherbergið, hvort 
sem það er til þess að snyrta mig 
eða annað. Þá má ég halda í mér 
og banka þangað til drengurinn 
sturtar niður en það geta liðið tugir 
mínútna áður en það gerist. Þegar 
hann loksins hleypir mér að má 
ég gera mér það að góðu að sinna 
mínum erindum í kúkalykt dauð-
ans. Er svo á nálum í vinnunni, 

dauðhrædd um að lyktin sitji í hárinu á mér 
og fólk haldi allan daginn að ég hafi verið 
að prumpa. Eins verð ég miður mín þegar 
von er á gestum á hverri stundu og ég heyri 
drenginn smella í lás á eftir sér inn á bað. 
Þau skiptin drekka gestirnir kaffisopann í 
kúkalykt og staldra þá stutt við.  

Ég hef reynt að setja drengnum tíma-
mörk, hámark 8 mínútur og ekki nema eitt 
tímarit meðferðis. Þau tímamörk virðir 
hann sjaldnast og tekur með sér þykka 
teiknimyndasögubók sem hann getur setið 
yfir allt upp í 40 mínútur eða þar til hann 
er kominn með svæsinn náladofa í lærin. 
Á endanum var það þó náladofinn sem ýtti 
loksins við drengnum en þegar dofinn 

var farinn að ná niður í tær og 
drengurinn átti erfitt með gang tók 
hann sig taki. Nú situr hann ekki 
nema 8 til 20 mínútur, max.

Náladofinn drengur situr sem lengst

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 

Tryggvadóttir

Hvar er 
það!?!

Ég var að 
hugsa um að 
fara með þau 
heim til Paul 
McCartney.

Ég elska 
sumarfríið!

Ég sakna 
skólans.

En sumarfríið 
er 

skemmtilegt.

Leikskólinn var 
líka skemmtilegur.

En maður 
slappar af í 
sumarfríinu.

Maður slappaði 
líka af í hvíld-
artímanum í 
skólanum.

Hannes, þú verður 
að finna þér eitthvað 
að gera til að gleyma 

leikskólanum.
Það er 
rétt.

Flott, 
gott hjá 

þér.

Ég ætla að 
bjóða leikskóla-
kennaranum í 
heimsókn til að 
leika við mig...

... í nýjum umbúðum

Sama góða CONDIS bragðið ...

Dagskrá fundarins er

1.  Sk‡rsla stjórnar.

2.  Ger› grein fyrir ársreikningi.

3.  Tryggingafræ›ileg úttekt.

4.  Fjárfestingarstefna sjó›sins kynnt.

5.  Samþykktir kynntar.

6.  Önnur mál.

Ársfundur 2009

Allir sjó›félagar, jafnt grei›andi sem lífeyrisflegar, 
 eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum. 

Sjó›félagar eru hvattir til a› mæta á fundinn. 

Stjórn Söfnunarsjó›s l ífeyrisréttinda 

Ársfundur Söfnunarsjó›s lífeyrisréttinda ver›ur
haldinn a› Borgartúni 29,  Reykjavík á 4. hæ›,

   þriðjudaginn 28. apríl 2009 og hefst kl. 17.00.

Reykjavík 16. 03. 2009
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Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

VERSLUN
FRÁBÆR

OPNUNAR-

TILBOÐ DAGSKRÁ

KÓKÓMJÓLK,

EPLI OG ÍS

FYRIR
ALLA

Á SELFOSSI

NÝ

KL. 10:00  VERSLUNIN OPNAR.

KL. 11:00 - 18:00  KRÓNUKARLINN SKEMMTIR 

BÖRNUNUM OG GEFUR ÞEIM GÓÐGÆTI. 

VÖRUKYNNINGAR FYRIR GESTI OG GANGANDI.

KL. 14:00  INGÓ OG GUMMI SKEMMTA GESTUM.

KL. 14:00 - 17:00  GRILLVEISLA – PYLSUR OG GOS.

UNGU KYNSLÓÐINNI ÆTTI EKKI AÐ LEIÐAST Í

KNATTÞRAUTUM UNDIR LEIÐSÖGN MFL. KARLA 

OG KVENNA Í KNATTSPYRNU. HOPPUKASTALI 

Á STAÐNUM OG ANDLITSMÁLUN.

OPIÐ ALLA DAGA



fyrst og fremst ódýr

HÁTÍÐHÁTÍÐ
LAUGARDAGÍ DAG

Í KRÓNUNNI
SELFOSSI

SELFOSS

virka daga 10-20 og um helgar 10-19

GÓÐA
SKEMMTUN

INGÓ
„VEÐURGUÐ“

SYNGUR OG SKEMMTIR
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menning@frettabladid.is

> Ekki missa af
fyrstu einleikstónleikum 
Matthíasar Philips Nardeau 
kl. 17 í dag í Salnum. Anna 
Guðný Guðmundsdóttir leikur 
undir. Verkin eru öll einleiks-
verk fyrir óbó, eftir Robert og 
Klöru Shuman og þá Amilcare 
Ponchielli og Antonio Pasculli. 

kl. 11

Næsta uppboð hjá Gallerí Fold er 
á mánudag kl. 18.15. Fjöldi góðra 
verka eftir gömlu meistarana verður 
boðinn upp, meðal annars verk 
eftir Kjarval, Jón Stefánsson, Nínu 
Tryggvadóttur og Ásgrím Jónsson. 
Verkin verða sýnd í Galleríi Fold við 
Rauðarárstíg, í dag frá kl. 11-17 og 
á morgun frá 12-17. Uppboðsdaginn 
má skoða þau frá 10-17. Uppboðsskrá 
með myndum er á www.myndlist.is.

Sýningin á töflum hóps 
alþjóðlegra listamanna 
sem staðið hefur um 
nokkurt skeið á Kjar-
valsstöðum hefur vakið 
mikla athygli, enda 
eru þar á ferð margir 
af virtustu og flinkustu 
listamönnum okkar 
daga. Listasafnið hafði 
upp úr krafsinu tafl eftir 
Yoko Ono sem hún gaf 
safninu en þarna eru 
verk eftir ungu Bretana, 
Barböru Kruger og Yaoi 
Kusama svo nokkrir séu 
nefndir. Tveir Íslendingar eru í hópnum, Stein-
grímur Eyfjörð og Bjarni Harðarson, og að auki 
taflmenn Jóns Gunnars. Ekki er þó í safninu tafl 
þeirra Spasskys og Fischers sem ætti heima í 

íslensku deildinni.
Á morgun koma 

þau Guðfríður Lilja 
Grétarsdóttir og Helgi 
Ólafsson á fund 
Hafþórs Yngvasonar 
og ræða frammi fyrir 
gestum um fagur-
fræði í samhengi 
við skáklistina. Hefst 
spjallið kl. 15. Þá er 
rétt að vekja athygli 
á glæsilegu ritverki 
um sýninguna sem 
komin er út. Það 
er ríkulega skreytt 

myndum frá sýningunni Skáklist og textinn 
er eftir sýningarstjórana Larry List og Mark 
Sanders.

Sýningin stendur til 13. apríl.  - pbb

Skáksýning vel sótt

Guðrún Kristjánsdóttir 
myndlistarkona opnar í dag 
stóra sýningu í Hafnarborg 
á myndlist sinni af ýmsu 
tagi: innsetningu, hreyfi-
myndum, tón/hljóðverki, 
gleri og málverkum. Sýn-
ingin er fjölbreytt og opnar 
glugga inn í viðfangsefni 
listakonunnar: snjó í fjöll-
um.

Sýningin, sem Guðrún kallar Veður-
skrift Veðurlag, er sett upp undir 
stjórn Birtu Guðjóns dóttur. Guð-
rún þenur formið sem hún sækir 
mest í að túlka, fjalllendi með sjó-
sköflum í þíðu, á margvíslegan 
máta. Hún stefnir saman rímna-
kveðskap sem Steindór Andersen 
leggur rödd við blásin stef á bás-
únu sem Hróðmar Sigurbjörnsson 
blæs. Þennan hljóðvegg leggur 
hún við myndbönd sem eru unnin 
og klippt. Þennan hluta sýningar-
innar kallar hún Veðurlag. 

Á sýningunni stillir hún upp 
þremur vinnuskrifstofum í sam-
ráði við dóttur sína Oddnýju Eir 
þar sem aðgreindir þættir vinnslu 
listakonunnar eru lagðir undir 
smásjá svo greina má drög hennar 

að stærri verkunum. Veður skrif-
stofunnar eru forsmekkurinn af 
bókverki sem áætlað er að birtist 
á næsta ári. 

Guðrún Kristjánsdóttir (f. 1950) 
er á meðal þeirra listamanna sem 
leitað hafa markvisst í brunn 
íslenskrar náttúru og hafa verk 
hennar vakið athygli frá því hún 
kvaddi sér fyrst hljóðs á níunda 
áratugnum. Hún hefur haldið 
fjölda einkasýninga og tekið þátt í 
samsýningum bæði hér heima og 
víða erlendis.

Guðrún hefur um langt skeið 
markað sér afar persónulegan 
stíl bæði með vali á myndefni og 
ekki síður úrvinnslunni. Sum mál-
verk hennar virka í fjarska sem 
óregluleg mynstur í móðugu landi 
og daufri birtu. Hún vinnur alfarið 
með jarðliti og í öllu höfundar-
verki hennar má finna endurreisn 
íslenska landslagsmálverksins 
sem svo lengi var forsmáð grein 
á myndlistarhríslunni íslensku, 
svo kræklótt og margstofna sem 
hún er.

Sýning Guðrúnar stendur til 
10. maí og er opin alla daga nema 
þriðjudaga frá kl. 11 til 17 og 
fimmtudaga kl. 11-21. Efnt verður 
til leiðsagnar um sýninguna og á 
morgun kl. 15 tekur Guðrún þátt í 
leiðsögninni.

 pbb@frettabladid.is

Snjóyrjur í fjalli
MYNDLIST Guðrún á sýningarsvæðinu í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Myndlistarkonan Bjargey Ólafsdóttir opnar í dag aðra sýningu 
sína í Reykjavík, en ljósmyndaverk hennar eru nú sýnd í sölum 
Ljósmyndasafns Reykjavíkur. Í dag hefst sýning hennar á teikn-
ingum í Ásmundarsal Listasafns ASÍ. Sýninguna kallar hún 
Stungið af til Suður-Ameríku.

Bjargey á spjall við gesti á morgun kl. 15. 

Bjargey í Ásmundarsal

MYNDLIST Bjargey Ólafsdóttir myndlistarkona.

MYNDLIST Tafl eftir Alastair Mackie, Amorphous 
Organic, 2008. MYND LISTASAFN REYKJAVÍKUR 

www.forlagid.is

TÍMAMÓTAVERK

SVO MIKLU MEIRA EN HEFÐBUNDIN ORÐABÓK

Bókin gerir rækilega

grein fyrir notkun 

orða og orðasambanda

í margvíslegu 

samhengi og birtir 

um leið skýra 

mynd af íslenskum 

orðaforða.

Yfirgripsmikið verk sem veitir 

einstaka leiðsögn um orðaval 

í ræðu og riti. 

Rafræn útgáfa á geisladiski 

fylgir bókinni og veitir margvíslega 

leitarmöguleika og nýja innsýn 

í efnið.
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Yeah Yeah Yeah's

Nýtt
í Skífunni! Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 

www.skifan.is

NÝ TÓNLIST Í SKÍFUNNI

TÖLVULEIKIR DVD TÓNLIST

Risasending af

DVD tónlist komin

100 íslenskar ballöður
á 5 geislaplötum2.499

8.
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88
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OPIÐ: V i r k a  d a g a  1 0  –  1 8  L a u g a r d a g  1 1  –  1 8  S u n n u d a g a  1 3 - 1 7.

40% AFSLÁTTUR

30% AFSLÁTTUR
RIALTO tungusófi B:234 D:91/153 H:71 cm, WASHLINE áklæði sem
hægt er að taka af öllum sófanum, bæði sessunum og sófagrindinni og
setja í þvottavél. Litir: Coffee eða cappucino.

124.980
ÁÐUR: 179.980

NEO skenkur B:168 D:45 H:80 cm, 
hvítur háglans.

40% AFSLÁTTUR

ÁÐUR: 119.980

NEO borðstofubor
hvítt háglans. 

NÚNA

NEO BORÐSTOFUBORÐ

89.980
verð áður 169.980

ÞÚ SPARAR

80.000KR.

0
ÁÐUR: 279.980DENVER hornsófi B:252 x B:252 cm.  Áklæði múskat eða beige. 

40% AFSLÁTTUR 59.980
ÁÐUR: 109.980

ARINN 1300 B:103 D:37 H:107 cm,
fæst mahóní eða hvítur.

45% AFSLÁTTUR

LÁGMARK

30%
AFSLÁTTURÁÁ AF

ÖRNUM

MA

299

PáskaveislaPáskaveisla
HHÚSGAGNAHHALLARINNAR ALLA ARINNALA DAGA FRAM AÐ PÁSKUM

FFjöldi tilboða, glæsilegur ferðaleikur og teiknisamkeppni fyrir börnin.jöldi ti æsilegaoðaðaFF
KKomdu strax og gerðu ótrúleg kaup!omd



H Ú S G A G N A H Ö L L I N  B í l d s h ö f ð a  2 0 R e y k j a v í k s í m i  5 8 5  7 2 0 0

TAKTU 
ÞÁTT!PÁ
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A
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N

A
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ÞÚ GETUR UNNIÐ FERÐ TIL FÆREYJA MEÐ NORRÆNU

PÁSKAEGGJALEIKUR 
FYRIR BÖRNIN! 

Barnið teiknar meðan 
þú skoðar þig um. 

10 teikningar valdar 

í hverri viku fram 
að páskum.

Stórt páskaegg frá 

Góu í verðlaun. 

Dregið alla 
laugardaga.

YLDUFERÐ FYRIR 4
taktu bílinn með í fríið og
gleymanlegar minningar.

gnahallarinnar getur þú 
tiferð fyrir 4 til Færeyja.

nahöllina og taktu þátt,
dregið strax eftir páska.

Páskakanínunnar

100.000 
kr.  ferðapeningur fylgir

LEIKFÖNG

1.190ÁÐUR: 1.990

BRATZ dúkka.
40% AFSLÁTTUR

1.790ÁÐUR: 3.290

BRATZ hestur svartur eða hvítur.40% AFSLÁTTUR

35% AFSLÁTTUR

BARNAHÚSGÖGN

NÚNA

MERIDIAN
TUNGUSÓFI

249.980
verð áður 399.980

NÚNA

20%
FLEXA

BARNAHÚSGÖGN

30%
AFSLÁTTURÁÁ
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Sunnudaginn 19. apríl kl. 14 og
sumardaginn fyrsta 23. apríl kl. 14
Alli Nalli og tunglið
Möguleikhúsið sýnir leikrit byggt á sögum
Vilborgar Dagbjartsdóttur. Fyrir áhorfendur á aldrinum 1-7 ára

21. mars - 24. maí
Myrkur sannleikur Kolanámumenn í Kína
Ljósmyndasýning Cinziu D’Ambrosi
www.cinziadambrosi.com

2009

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 

21. mars - 3. maí
Draumsýnir
Magnús H. Gíslason, alþýðulistamaður
sýnir landslagsmyndir

„Heyrðist eins og harpan væri að gráta”
Sýning á brúðum Leikbrúðulands úr Völsungasögu
hefur verið framlengd um óákveðinn tíma

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

Menningarmiðstöðin verður lokuð yfir páskana frá 9. - 13. apríl

www.moguleikhusid.is
Aðgangseyrir kr. 1.500

Miðasala í síma 555 2222 og á 

frumsýnt 4. apríl í Hafnarfjarðarleikhúsinu
miðasala á midi.is eða í síma: 555 2222

ég og vinir mínir

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Í gær hófst Páskaævintýri á 
Akureyri með fjölda við-
burða af ýmsu tagi á menn-
ingarsviðinu. Páskaævin-
týri stendur til 13. apríl. 

Áhugamenn um tónlistarupp-
lifun eru ekki sviknir nyrðra: 
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
heldur á skírdag stórtónleika. Þá 
mun hljómsveitin ásamt Kór Gler-
árkirkju og félögum úr Kammer-
kór Norðurlands flytja Gloríu eftir 
Vivaldi. Einnig eru á efnisskránni 
verkið Canon eftir J. Pachelbel og 
Svíta nr. 3. í D-dúr e. J.S. Bach.     

Kammerkórinn Hymnodia verð-
ur með miðnæturtónleika í Akur-
eyrarkirkju á föstudaginn langa 
þar sem flutt verður píslarvotta-
tónlist eftir Pergolesi og Charp-
entier.   

Á Græna hattinum verður þétt 

og góð tónlistardagskrá alla pásk-
ana þar sem fram koma m.a. Guð-
rún Gunnarsdóttir, hljómsveitin 
Mannakorn og Hvanndalsbræð-
ur. Á Hótel KEA verða svo tón-
leikar með þeim félögum Stefáni 
Hilmarssyni og Eyjólfi Kristj-
ánssyni. 

Í leiklistinni er nóg í boði: Leik-
félag Akureyrar sýnir Fúlar á 
móti og Skoppu og Skrítlu. Tenór-
inn stingur upp kollinum með eina 
sýningu í samkomuhúsinu á föstu-
daginn langa. Sýningin Opnunar-
hátíð Valhalla Bank er líka allrar 
athygli verð og rétt fyrir utan 
Akureyri sýnir Freyvangsleikhús-
ið verkið Vínlandið og Leik félag 
Hörgdæla sýnir farsann Stundum, 
stundum ekki.

Í Listagilinu verða gallerí og 
Listasafnið opið en þar er nú uppi 
athyglisverð sýning fimm kvenna 
sem hafa allar lagt sig eftir 
abstraktmálverkinu: Kenjóttar 

hvatir. Auk þess opna nokkur gall-
eríanna nýjar sýningar. Í Jónas 
Viðar Gallery er opnuð árleg 
páskasýning, í Laxdalshúsi sýning-
in Förumenn og flakkarar og Anna 
Richards bæjarlistakona opnar 
sýningu í GalleríBOX auk þess 
sem hún mun bjóða upp á konfekt 
fyrir augu og eyru í Ketil húsinu. 
Um djarfa tilraunastarfsemi er að 
ræða þar sem ýmsar listgreinar 
mætast. 

Hlíðarfjall er opið alla páskana. 
Áhugamönnum um hreyfingu þarf 
ekki að segja af frábærri aðstöðu 
í Hlíðarfjalli, sundlauginni og 
góðum gönguleiðum. Þeim sem 
hafa gaman af þjálfuðum skrokk-
um er bent á að Íslandsmótið 
í fitness og vaxtarrækt hefst í 
Íþróttahöllinni á Akureyri föstu-
daginn langa og stendur fram á 
laugardag. Frekari upplýsingar 
er að finna á heimasíðunni www.
visitakureyri.is  pbb@frettabladid.is

Fjölbreytt hátíð á Akureyri
MENNING Frá sýningu Listasafns Akureyrar, Kenjóttar hvatir. MYND/LISTASAFN AKUREYRAR
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utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Á níunda áratugnum naut hönnuðurinn Hervé 
Leger mikilla vinsælda hjá ofurfyrirsætum 
og kvikmyndaleikkonum, en hann varð fræg-
ur fyrir stutta og níðþrönga kjóla sem nefnd-
ust „bandage dresses“ og voru gerðir úr 
eins konar vafningum úr þykku teygjuefni 
sem gerðu heilmikið fyrir kvenlegan vöxt. 
Hönnuðirnir Christopher Kane og Proenza 
Schouler fengu hugmyndina að láni síðasta 
sumar en þá slógu slíkar flíkur rækilega 
í gegn. Hönnuðurinn Max Azria hefur 
tekið við Leger-tískuhúsinu og sýndi 
mjög flotta línu fyrir vor og sumar 2009 
þar sem sítruslitir og svart voru áber-
andi. Einnig vakti sundfatnaðurinn mikla 
athygli fyrir kynþokkafull snið.  - amb

HERVÉ LEGER STIMPLAR SIG INN

Kynþokka-
fullir kjólar

FLOTTUR Sundbolur 
fyrir konur með línur 
frá Hervé Leger.

VAFNINGAR Efnis lítill 
sundbolur í svörtu 
frá Hervé Leger.

HVÍTT Sumar-
legur hvítur 
þröngur kjóll.

SEXÍ Svartur stuttur kjóll með 
áberandi munstri á hliðum.

GULT Fallegur, 
stuttur og sexí 
kjóll í sumarlit.

HNÉSÍTT Fallegur 
pastellitaður kjóll 
með sítrusívafi. 

STUTT Þröngur 
jakki og pils 
minna mikið 
á tísku níunda 
áratugarins.

ELDRAUTT Sexý sumar-
flík frá Hervé Leger.

... þessi skær-
bleiki varalitur 
frá Estée Lauder 
kemur manni í 
sumarskapið. 

Nú tekur við hið skrýtna tímabil tískunnar þegar árstíðirnar fara að 
breytast og íslenskar píur fara að lifa í þeirri sjálfsblekkingu að vorið 
sé á næsta leiti. Það versta við þetta allt saman er að í raun og veru 
kemur aldrei neitt almennilegt sumar, bara einhvers konar vor og 
venjulega er maður hríðskjálfandi í röðinni fyrir utan Kaffibarinn þó 
að það sé miður júlímánuður. Það er mér að minnsta kosti nokkuð ljóst 
að allir þessir Hawaii-blómakjólar í anda Gucci eða víðar kvennabúrs-
buxur munu ekki birtast í fataskápnum mínum í vor. Norræni tísku-
tvíæringurinn er nýyfirstaðinn og það mátti sjá litríkar ljósmyndir af 
stórglæsilegum stelpum í ævintýralega flottum fötum og ég verð alltaf 
jafn impóneruð af flottum og frumlegum íslenskum stíl. Ég get ímynd-
að mér að margar þeirra séu þeim kostum gæddar að kunna á sauma-
vél og eigi ekki í erfiðleikum með að töfra fram dress eftir dress sem 
er væntanlega skynsamlegur kostur eins og efnahagsstaða landsins er 
í dag. Það kemur oftast mikill sorgarsvipur á vinkonur mínar þegar 
talað er um tísku þessa dagana því enginn tímir að kaupa sér eitthvað 
nýtt, hvað þá að kíkja í búðarglugga þegar freistingarnar eru margar 
og lítið af peningum milli handanna. „Hvar finnur maður eiginlega 
ódýr og flott föt,“ er alltaf viðkvæðið og eins leiðinlegt og mér þykir að 
segja það þá er úrval af ódýrum fatnaði bara nokkuð slæmt hér í borg. 
Ekki erum við komin með H&M, búðina sem allar konur elska, og ein-
hvern veginn er verðið á fötum úr tískuvörukeðjum óeðlilega hátt. Ef 
maður hefur ekki efni á nýjum kjól eða flottu dressi við öll þessi partí-
tækifæri sem eru fram undan í vor, hvort sem það eru útskriftir eða 
árshátíðir, þá klikkar samt aldrei að bæta nokkrum nýjum fylgihlutum 
við. Einfaldur, þröngur svartur kjóll verður æðislegur við himinháa 
hælaskó í flottum sterkum lit, rauður varalitur gerir kraftaverk, og 
svo er hægt að vera sniðugur og nota til dæmis stóra slaufu til að 
poppa upp á einfaldan kjól eða fá gamla flotta pelsslá lánaða. Það er 
hægt að finna fínustu hælaskó í ódýrari búðum eins og Top Shop og 
Zöru sem apa eftir nýjustu tísku og enginn sæi nokkurn tímann mun-
inn. Svo stendur nú „grunge“-rokk lúkkið alltaf fyrir sínu og þá þarf 
maður ekki annað en gallabuxur, bol og leðurjakka og vænan skammt 
af „attitude“.  

Tíska fyrir lítinn pening

> KATE MOSS LÍNAN Á NETINU
Þeir sem geta ekki beðið eftir að nýja lína fyrir-
sætunnar Kate Moss komi í Top Shop geta nælt 
sér í flíkur á www.topshop.com innan skamms. 
Nýja línan fyrir sumarið 2009 er blanda af 
blómamynstrum og rokki, algerlega í anda 
tískudívunnar. 

... flottustu skó í 
bænum sem fást 
í svörtu, bláu, 
skærbleiku, gulu 

og grænu í verslun-
inni Einveru á 
Laugavegi.

... Body Excellence 
Slim kremið frá 

Chanel sem hjálpar til 
við að koma manni í 
form fyrir laugarnar í 

sumar.

MÁL OG MENNING
www.forlagid.is
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> SKÓSJÚK SÖNGKONA

Fergie segist vera sjúk í skó, 
en hún hefur nú sett á mark-
að eigin skólínu sem kall-
ast Fergie. Söngkonan viður-
kennir að hún þurfi auka-
skápa á heimili sitt undir skó 
sína sem eru af öllum gerð-
um enda á hún rúmlega 500 
skópör. Fergie, sem er 34 ára, 
gekk nýverið að eiga unnusta 
sinn, leikarann Josh Duham-
el, 36 ára. 

„Okkur hefur verið vel tekið af bæjar-
búum og það eru allir hérna boðnir og 
búnir að gera allt fyrir okkur þótt við 
séum í raun að taka bæinn yfir,“ segir 
Hjörtur Grétarsson hjá True North um 
alþjóðlega Sony-auglýsingu sem fyrir-
tækið tekur nú upp á Seyðisfirði. Alls 
verða gerðar fimm auglýsingar fyrir 
hátalara og heyrnartól Sony sem verða 
sýndar úti um allan heim.

„Við byrjuðum að taka klukkan 11 í 
gær og verðum hérna í fjóra daga. Við 
höfum reist möstur með hátölurum sem 
eru yfir 100 talsins og fest gríðarlega 
stóra hátalara á ljósastaura. Í fyrrakvöld 
reistum við eitt mastur í hólmanum í 
miðju Lóninu, svo við þurfum að gæta 
flóðs og fjöru, en veðrið ætlar að leika 
við okkur í tökunum,“ útskýrir Hjörtur, 

en segir megnið af hátölurunum einung-
is vera fyrir leikmynd en ekki hljóð.

„Ástæðan fyrir því að við erum að 
taka þetta hér á Seyðisfirði er að aug-
lýsingin á að gerast í afskekktum bæ þar 
sem allir vísindamenn Sony búa og eru 
að prófa alls konar heyrnartól og hátal-
ara sem þeir framleiða. Það er í raun 
bara verið að búa til blæ venjulegs lítils 
samfélags svo þetta á að vera eins eðli-
legt og heimilislegt og það getur verið. 
Um 130 manns koma að tökunum, en þar 
af eru 25 til 30 leikarar. Þeir eru nær 
allir héðan úr Seyðisfirði og nokkrir frá 
Egilsstöðum, svo þetta er allt úr héraði,“ 
bætir hann við. Auglýsingarnar fara í 
loftið í lok maí og verða sýndar út um 
allan heim. Sú lengsta er þrjár mínútur 
og verður mest spiluð á netinu svo Seyð-
firðingar eru að verða heimsfrægir.“

  - ag

Seyðfirðingar í Sony-auglýsingu

YFIR 100 HÁTALARAR Möstur með hátölurum 
hafa verið reist úti um allan Seyðisfjörð, þar á 
meðal í hólmanum í miðju Lóninu.

Bókaforlagið Crymogea hefur gert samn-
ing um dreifingu og sölu á kreppuplak-
ati Halldórs Baldurssonar, teiknara hjá 
Morgun blaðinu. Plakatið er aðeins prentað 
í hundrað eintökum af stærðinni 100x70 í 
sérstakri deluxe-húðun sem krumpast ekki. 
Verðið er 3.500 krónur.

„Þetta er bara fyndið. Um leið og þú 
horfir á þetta svona nokkra mán-
uði aftur í tímann sérðu hvað 
þetta er absúrd. Þetta virðist 
koma eins og úr annarri vídd,“ 
segir Kristján B. Jónasson 
hjá Crymogea um plakatið, 
sem hann telur að gæti 
orðið safngripur. „Þetta 
er að vísu ekkert áritað 
en þetta er minnismerki 
um kreppuna, smá minja-
gripur.“ Á meðal þeirra 
sem lenda í háðsádeilu 

Halldórs á plakatinu eru Ólafur Ragnar Grímsson, 
Geir H. Haarde, Gordon Brown og Robert Mugabe, 
ásamt bankastjórum og útrásarvíkingum.

Halldór bjó plakatið til eftir að efnahags-
kreppan reið yfir landið og sendi inn í árlega 
hönnunarkeppni FÍT, Félags grafískra hönn-
uða og myndskreyta. Þar vann það aðalverð-

launin og hafði dómnefndin þetta að segja 
um verkið: „Grafískt meistara-

verk, sem sýnir 
mátt myndmáls-
ins. Sköpunar-
gleði, teikninátt-
úra, kímnigáfa og 
síðast en ekki síst 
persónuleg og ein-
stök sýn höfundar-
ins á viðfangsefnið. 
Hárbeitt ádeila á 
heimsmælikvarða.“  
 - fb

Kreppuveggspjald úr annarri vídd

KRISTJÁN B. JÓNASSON Bóka-
útgefandinn hefur nú til sölu 

kreppuplakat Halldórs Baldurssonar.

PLAKATIÐ Kreppuplakat 
Halldórs Baldurssonar 
er gott minnismerki um 
kreppuna.

RÚV er hætt við að hætta 
við Spurningakeppni fjöl-
miðlanna. Því verða tvær 
slíkar keppnir í ár.

„Þetta er magnað og auðvitað eru 
þetta viðbrögð við keppninni okkar. 
Mér finnst álíka trúlegt að þau hafi 
ákveðið þetta með jafn skömmum 
fyrirvara og raun ber vitni og að 
allir auðmennirnir hafi ekki heyrt 
um eyjuna Tortola, “ segir Logi 
Bergmann Eiðsson. 

Líkt og Fréttablaðið greindi 
frá hætti RÚV við hina sívinsælu 
spurningakeppni fjölmiðlanna sem 
haldin hefur verið um páskana á 
Rás 2.  Bylgjan ákvað að bregðast 
við fjölda áskorana, fá Loga Berg-
mann til að stjórna keppninni og 
semja spurningar og ekkert var 
að vanbúnaði annað en að senda 
boð til fjölmiðla um að senda lið 
til leiks. En ekki voru liðnar marg-
ar mínútur frá því að Logi birtist 
í viðtali við Vísir.is en dr. Sigrún 
Stefánsdóttir, dagskrárstjóri Rík-
isútvarpsins, tilkynnti á mbl.is 
að Rás 2 myndi halda spurninga-
keppni fjölmiðlanna, reyndar ekki 

um páskana eins og hefð er fyrir, 
heldur hvítasunnuhelgina. Og að 
Ævar Örn Jósepsson myndi sjá um 
hana líkt og undanfarin ár. Hún 
yrði þó með breyttu sniði. Í stað 
engrar spurningakeppni verða því 
nú tvær með stuttu millibili.

Sigrún Stefánsdóttir sagðist í 
samtali við Fréttablaðið vonast 
til þess að Logi Bergmann myndi 
blómstra í sinni keppni. Spurninga-
keppni Rásar 2 yrði enda einum og 
hálfum mánuði seinna. „Við erum 
búin að keyra þessa keppni áfram í 
tuttugu ár en sökum þess að Rás 2 
er ekki fjársterk um þessar mundir 
var þetta eitt af því sem ég ákvað 
að skera niður,” segir Sigrún. Sú 
ákvörðun hafi verið endurskoðuð 
vegna fjölda áskorana, meðal ann-
ars á Facebook. Sigrún bætir því 
við að Ævar Örn sé nú að vinna 
að tillögu um hvernig keppninni 
verði háttað um hvítasunnu en hún 
verður með breyttu sniði. Hvorki 
Sigrún né Logi reiknuðu með því að 
fréttastofurnar myndu fara í mann-
greinarálit heldur myndu einfald-
lega mæta til leiks í báðum keppn-
um.

 freyrgigja@frettabladid.is

Tvær keppnir í ár

LOGI BERGMANN OG SIGRÚN 
STEFÁNSDÓTTIR
Rás 2 hyggst blása til 
nýrrar spurn-
ingakeppni fjöl-
miðlanna en 
að þessu sinni 
verður hún um 
hvítasunnuna. 
Bylgjan verður 
með spurninga-
keppni fjölmiðlanna 
um páskana. 

„Við fögnum þessum áfanga og 
nú erum við búnir að ná augum 
alheimsins,“ segir Leifur B. 
Dagfinnsson, framleiðandi hjá 
True North. Alþingi samþykkti 
á fimmtudag frumvarp Össurar 
Skarphéðinssonar um að hækka 
endurgreiðsluprósentu til kvik-
myndagerðar um sex prósent, úr 
fjórtán upp í tuttugu. 

Kvikmyndagerðarmenn hafa 
lengi barist fyrir hækkun endur-
greiðsluprósentunnar. Segir Leifur 
að þetta muni skila sér í auknum 
verkefnum og sé mikil lyftistöng 
fyrir kvikmyndaiðnaðinn. Þetta 
sést til að mynda á gerð Sony-aug-
lýsingar á Seyðisfirði sem fjallað 
er um hér ofar á síðunni.

 - fgg

Skálað í True North

GLAÐIR Í BRAGÐI Leifur B. Dagfinnsson og félagar hjá True North voru ánægðir með 
að endurgreiðsluprósentan skyldi loks vera hækkuð.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444

VITA er lífið

Skráðu þig í netklúbbinn – VITA.is

Mallorca í vor
á einstöku tilboðsverði!

VITA er ný ferðaskrifstofa 
í eigu Icelandair Group.

GROUP

Dagskrá fyrir Gott fólk 60+
Fararstjóri: Rebekka Kristjánsdóttir
Skemmtanastjóri: Bjarney Lea Guðmundsdóttir

Dvöl á Mallorca sameinar allt sem fólk yfir sextugt 
sækist eftir á sólarstað. Þeir sem hafa ekki áhuga 
á siglingu um Miðjarðarhaf geta haft hægt um sig, 
slakað á og gist á Pil Lari Playa á Playa de Palma 
á Mallorca allan tímann. Í boði er fjölbreytt skemmti-
dagskrá og fjöldi skoðunarferða með fararstjóra.

Heilsurækt
Félagsvist/mini golf
Ganga/stafaganga
Skemmtikvöld

Hotel Cosmopolitan

Verð frá 98.900 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í tvíbýli með hálfu fæði.  Verð m.v. 5.000 kr. 
afslátt til félaga í Gott fólk 60+

* Verð án Vildarpunkta en með klúbbafslætti: 108.900 kr.
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Grýla, Grettir Ásmundarson og 
Egill Skallagrímsson birtast ljós-
lifandi í verkum Þrándar Þórarins-
sonar listmálara, sem opnar aðra 
einkasýningu sína í dag.

Samkvæmt þjóðsögunni kemur 
Grýla til byggða og étur óþekku 
börnin og í málverki Þrándar er 
farið með söguna alla leið. „Maður 
er ekkert voðalega hræddur 
við að sjá kerlingu með stórt 
nef sem er skopmyndaleg. 
Ég málaði hana sem virkilega 
viðbjóðslega flökkukerlingu,“ 
segir Þrándur, sem sækir við-
fangsefni sín bæði í þjóðsög-
ur og Íslendingasögurnar. 
Á meðal annarra olíumál-
verka á sýningunni eru 
myndir af Heklugosinu, 
fjallkonunni, kristnitök-
unni og Flugumýrar-
brennu.

Einnig er á sýning-
unni heldur óvenjuleg 
sjálfsmynd Þrándar. 

„Ég málaði sjálfan mig sem flota-
foringja. Ég vildi bara mála mig í 
eins huggulegum múnderingum og 
ég gat hugsað mér,“ segir hann.  

Þrándur, sem er fæddur 1978, 
nam málaralistina hjá norska list-
málaranum Odd Nerdrum á árun-
um 2003 til 2006 eftir nám hér á 
landi í Listaháskóla Íslands og 

Myndlistaskólanum á Akur-
eyri. Einkasýning hans verð-
ur haldin á Laugavegi 51 og 
opnuð kl. 14 í dag. Hún stend-
ur yfir til 19. apríl og er opin 

daglega frá 13 til 17.  - fb

Sýnir málverk af 
Grýlu og Gretti

ÞRÁNDUR ÞÓRARINS-
SON Þrándur sækir 
viðfangsefni sín 
í þjóðsögur og 
Íslendingasögurnar.

Ellefu hljómsveitir taka þátt 
í úrslitakvöldi Músíktilrauna 
sem verður haldið í Listasafni 
Reykjavíkur í kvöld. Undan-
kvöldin fóru fram í Íslensku 
óperunni og mættu óvenju 
margar góðar hljómsveitir til 
leiks í ár.

Hljómsveitin Agent Fres-
co, sem vann keppnina í fyrra, 
stígur fyrst á svið klukkan 17 
og spilar í fimm tán mínútur. 
Eftir það hefja hljómsveitirnar 
leik og verður herlegheitunum 
útvarpað á Rás 2. Þrjár efstu 
hljómsveitirnar fá verðlaun auk 
þess sem hljómsveit fólksins verður valin. Einnig verða þeir einstakl-
ingar sem þykja hafa skarað fram úr verðlaunaðir.  

Úrslitin ráðast í kvöld

AGENT FRESCO Hljómsveitin Agent Fresco 
spilar á úrslitakvöldi Músíktilrauna í kvöld.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ekkert hlé á góðum myndum!
Skráning á póstlistann margborgar sig
www.graenaljosid.is

Fumsýnd 3. apríl í

Háskólabíói

  SAM ROCKWELL &
ANJELICA HUSTON
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Einföld
bankaþjónusta

á netinu

...sem vilja njóta betri vaxta

...sem vilja nýta sér sjálfsafgreiðslu

...sem vilja hafa fjármálin einföld

www.s24.is
Sæktu um...

Sími 533 2424 – Digranesvegur 1

S24 netbanki er fyrir þá...

Lán SparnaðurKort

Sjálfsafgreiðsla Betri vextir
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TiTilboðoð í aprílíl!

Gæðaeftirlit
BYKO gluggar eru með
íslenska vottun frá 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

- Álklætt að utan og viður að innan. Fjölmargir litamöguleikar.

- Viðargluggar. Fura / Mahogny / Oregon Pine.

 & HURÐIR
GLUGGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á BYKO.IS, EÐA SENDA FYRIRSPURN Á GLUGGAR@BYKO.IS. SÍMI 515 4000

Auglýsingasími

– Mest lesið

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 4. apríl 2009 

➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn 
Íslands sýnir kvikmyndina 
Beitiskipið Potemkin 
eftir leikstjórann Sergei 
M. Eisenstein í Bæjarbíói 
við Strandgötu 6, Hafnar-
firði. Nánari upplýsingar á 
www.kvikmyndasafn. is.

➜ Tónleikar
14.00 Skólahljómsveit Mosfellsbæjar 
efnir til 45 ára afmælistónleika í Íþrótta-
húsinu að Varmá. Fram koma alls 120 
hljóðfæraleikarar og 10 kórar. Sérstakir 
gestir verða Sigrún Hjálmtýsdóttir, 
María Ólafsdóttir og Jón M. Jónsson.
16.30 Lúðrasveitin Svanur og Big 
band Svansins halda tónleika í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Á efnisskránni verða lög 
eftir m.a. Glenn Miller, Benny Good-
man, Stevie Wonder, Earth Wind and 
Fire o.fl. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.
19.00 Tónleikar í Hellinum TÞM við 
Hólmaslóð 2. Fram koma Severed 
Crotch, Beneath, Muck og Munnriður. 
Tónleiknarnir eru opnir öllum 
aldurshópum.
20.00 og 23.00 Eivör 
Pálsdóttir og hljómsveit 
halda tvenna tónleika 
á Græna hattinum við 
Hafnarstræti á Akur-
eyri. 

21.00 Landslið punksins á Íslandi 
kemur saman á hátíðinni PUNK 2009 
sem haldin verður á Grand Rokk við 
Smiðjuveg. Húsið opnað kl. 21.
22.00 Brasilíska söngkonan Jussanam 
da Silva verður með tónleika ásamt 
hljómsveit á Cafe Cultura við Hverfis-
götu 18.
22.00 Hljómsveitirnar Skakkamanage 
og Létt á bárunni verða ásamt plötu-
snúðunum Pasta & Basta í tjaldinu á 
Klapparstíg 38 (áður Pasta Basta)

➜ Fyrirlestrar
13.00 Elísabet V. Ingv-
arsdóttir flytur erindi í 
Listasafni Árnesinga við 
Austurmörk 21 í Hvera-
gerði. Þar mun hún fjalla 
um íslenska hönnun og 
íslenska ímynd í sama-
burði við þá hönnunarí-
mynd sem Danir hafa skapað. Aðgangur 
ókeypis og allir velkomnir.
13.00 Eyja Margrét Brynjarsdóttir 
flytur fyrirlesturinn: Thomas Kuhn og 
vísindabyltingar í Háskólabíói, sal 2. 
Erindið er liður í fyrirlestraröð þar sem 
kynntar eru hugmyndir og einstaklingar 
sem skarað hafa fram úr á sviði vís-
indanna á 20. öld. Aðgangur er ókeypis 
og allir velkomnir. ar

➜ Hönnun og tíska
Norræni tískutvíæringurinn í Norræna 
húsinu við Sturlugötu 19.3-5.4. Aðgang-
ur er ókeypis og allir velkomnir. Nánari 
upplýsingar á www.nordice.is
14.00 Védís Jónsdóttir hönnuður flyt-
ur erindi um prjónahönnun.

➜ Dansleikir
POPS spila á Bítlaballi á Kringlukránni, 
Kringlunni.
Papar verða á NASA við Austurvöll.
Nýdönsk verður í Höllinni við Strembu-
götu í Vestmannaeyjum.
Vorfagnaður Smirnoffs og Funkþáttar-
ins verður haldinn á Sódómu Reykjvík 
við Tryggvagötu. Fram koma Boy 8-bit 
ásamt MEGA úr Steed Lord og Terror-
disco. Húsið opnar kl. 23.
Egó verða í Sjallanum við Geyslagötu á 
Akureyri.

➜ Málþing
Trúarbragðafræðistofa Hugvísinda-
sviðs HÍ efnir til málþings um trúarleg 
stef í verkum Halldórs Laxness í kapellu 
Aðalbyggingar HÍ milli kl. 13.30-16.30. 
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

➜ Heilsa
Í Kringlunni mun Ungliðadeild SLFÍ 
bjóða upp á fríar blóðþrýstings- og 
blóðsykurmælingar í samstarfi við Lyf og 
Heilsu apótek, milli kl. 12 og 16 í dag.

➜ Blús
Blúshátíð í Reykjavík, 4.-9. apríl. Nánari 
upplýsingar og dagskrá á www.blues.is.
14.00 Akstur blúsvagna Krúserklúbbs 
Reykjavíkur niður Skólavörðustíg og 
Bankastræti. Blúsáhaldagangan leggur 
af stað frá Eggerti feldskera.
15.00 Gítarsýning opnuð í Galleríi 
Sævars Karls í Bankastræti.
17.00 Klúbbur Blúshátíðar opnaður á 
Café Rósenberg við Klapparstíg.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 5. apríl 2009 

➜ Dansleikir
20.00 Swing-dansleikur verður í Iðnó 
við Vonarstræti þar sem Swingsveit 
Jóhannesar Þorleikssonar flytja gullaldar 
swingjazz í bland við rokk og ról.

➜ Heilsa
Í Smáralindinni mun Ungliðadeild SLFÍ 
bjóða upp á fríar blóðþrýstings- og 
blóðsykurmælingar í samstarfi við Lyfju 
apótek, milli kl. 13 og 17 í dag. 

➜ Tónleikar
17.00 Stúlknakór Norðurlands vestra 
heldur tónleika í Félagsheimilinu á 
Hvammstanga.
22.00 Elín Eyþórsdóttir 
verður með tónleika á Café 
Cultura við Hverfisgötu 18. 
Einnig munu koma fram 
Ellen Kristjánsdóttir, KK 
og Lay Low.

➜ Hönnun og tíska
Norræni tískutvíæringurinn í Norræna 
húsinu við Sturlugötu 19.3-5.4.
Heimildarmyndin Möguleikar 2009 eftir 
Þorstein J. verður sýnd kl. 13, 14 og 15.

➜ Fyrirlestrar
15.00 Guðfríður Lilja Grét-
arsdóttir, Helgi Ólafsson 
og Hafþór Yngvason rýna í 
hugtak fagurfræðinnar í 
samhengi við skáklist-
ina á Kjarvalsstöðum 
við Flókagötu.

➜ Sýningar
Ásgerður Ólafsdóttir hefur opnað mynd-
listasýningu í Listasal IÐU við Lækjar-
götu. Sýningin verður opin alla daga kl. 
9-22.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
L
L
L
L
16
L
L

FAST AND FURIOUS   kl. 6 - 8 - 10* Kraftsýning
MALL COP kl.2 - 4 - 6 - 8 - 10
BLÁI FÍLLINN    kl.2

12
L
L

FAST AND FURIOUS   kl. 3 - 5.45 - 8 - 10.15
FAST AND FURIOUS LÚXUS    kl.  5.45 - 8 - 10.15
MONSTERS VS ALIENS 3D kl.1 - 3.20 - 5.30 ísl. tal
MONSTERS VS ALIENS kl.1 - 3.20 - 5.30 ísl. tal
MONSTERS VS ALIENS LÚXUS kl. 1 - 3.20 íslenskt tal
MALL COP kl.1 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
KILLSHOT kl. 8 - 10 
MARLEY AND ME    kl. 8 - 10.30
BLÁI FÍLLINN    kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14
12
L
14
14
L
L

CHOKE  kl. 6 - 8 -10 (Ekkert hlé)
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl.3 - 5.50 - 8 - 10.10
MALL COP kl.3 - 5.50 - 8 - 10.10
ARN THE NIGHT TEMPLAR    kl. 10.20
THE READER kl. 5.40 - 8
BLÁI FÍLLINN    kl.3
ÆVINTÝRI DESPERAUX    kl.3.40

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
16
12
12
L
L

MARLEY AND ME kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
KILLSHOT kl. 8 - 10
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 3 - 6 - 9
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 - 10.30
FANBOYS kl. 4 - 6
THE PINK PANTHER 2 kl. 4 - 6

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

Vinsælasta gaman-
mynd ársins í USA
2 vikur á toppnum!

Vinsælasta myndin 
á Íslandi í dag!

Öryggi tekur sér aldrei frí!

PÁSKAMYNDIN Í ÁR!

Vinsælasta Myndin 

í USA í dag!

1000 kr.

fyrir fullorðna kl.1
850kr.

fyrir börn

PÁSKAMYNDIN í ár!
Fyrsta DREAMWORKS 
ANIMATION 
TEIKNIMYNDIN SEM 
ER GERÐ SÉRSTAKLEGA 
FYRIR ÞRÍVÍDD(3D).

MONSTERS         kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D) L

MONSTERS VS ALIENS kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

MONSTERS VS ALIENS kl. 8 - 10:20 L

FAST & FURIOUS kl. 6 - 8 - 10:20 12

FAST & FURIOUS kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:20 VIP
KNOWING kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

WITCH MOUNTAIN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

DUPLICITY kl. 8 12

WATCHMEN kl. 8:20 16

GRAN TORINO kl. 10:20 12

DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 1:30 L

BOLT m/ísl. tali kl. 3:40 L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:30 L

m/ensku tali

MONSTERS kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D) L

MONSTERS VS ALIENS kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

MONSTERS VS ALIENS kl. 8(3D) - 10:10(3D) (ótextuð) L

KNOWING kl. 8D - 10:30D 12

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 6 - 9X 16

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 1:30 L

SHOPAHOLIC  kl. 3:40 L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

ELEGY kl. 10 12

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 2 L

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 4 - 6 7

KNOWING kl. 8 - 10:20 12

m/ísl. tali MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

WATCHMEN kl. 10:10 16

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 3:40 L

HOTEL FOR DOGS m/Ensku tali kl. 5:50 L

THE INTERNATIONAL kl. 8 16

THE WRESTLER kl. 10:30 14

BLÁI FÍLINN m/ísl. tali kl. 2 L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

DUPLICITY kl. 8 - 10:20 L

VALKYRIE kl. 10 16

DESPERAUX m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

BLÁI FÍLLINN m/ísl. tali kl. 6 L

SparBíó 550kr

TILNEFND TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FAST & FURIOUS - POWER kl. 5.50, 8 og 10.10 12

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl.2(850 kr), 4, 6 Ísl tal L

MONSTERS VS. ALIENS kl.2(500 kr), 4, 6 Ísl tal L

MALL COP kl. 4, 8 og 10 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 og 10.15 12

ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 2(500 kr) L

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

POWERSÝNING
KL. 10.10

HEIMSFRUMSÝNING EINNIG SÝND Í 3D

Í kvöld eigast MH og MR 
við í spurningakeppni fram-
haldsskólanna. Taugarnar 
verða þandar þegar mennt-
skælingarnir úr höfuð-
borginni eigast við í beinni 
útsendingu úr sjónvarpssal 
Ríkissjónvarpsins í Efsta-
leiti.

Lið MH og MR hafa farið nokkuð 
ólíka leið í úrslitin. MR hefur unnið 
sínar viðureignir nokkuð auðveld-
lega, fór á kostum gegn Mennta-
skólanum á Egilsstöðum í áttaliða-
úrslitum og vann Borgarholtsskóla 
nokkuð auðveldlega í undanúrslit-
unum. MH fór einnig nokkuð létt 
í gegnum áttaliða-úrslitin, sigraði 
þar Fjölbrautaskóla Suðurnesja en 
í undanúrslitunum var spennustig-
ið við suðumarkið. MH hafði þar 
betur en Verslunarskólinn með því 
að svara síðustu spurningunni, þrí-
þrautinni, rétt. 

Páll Ásgeir Ásgeirsson var höf-
undur spurninga og dómari keppn-
innar í fyrra og Fréttablaðið fékk 
hann til að rýna aðeins í viðureign 
liðanna í kvöld. „Sagan segir mér 
að MR muni vinna, þetta er ekk-
ert byggt á faglegri skoðun, það 
er bara frávik ef einhver annar 
skóli en MR vinnur þessa keppni. 
Menn mega þó ekki gleyma því 
að það eru alltaf undantekningar 
frá öllum reglum,“ segir Páll. Orð 
að sönnu, MH hefur aldrei unnið 
þessa keppni. MR hefur hins vegar 
farið með sigur af hólmi 
oftar en nokkurt annað 
lið, alls þrettán sinn-
um. Ef Hljóðneminn 
fer niður í miðbæ verð-
ur það þriðja árið í röð.

Páll bætir því við að 
þegar komið sé á þenn-
an stað í keppninni skipti 
hæfni liðanna minna máli 
en oft áður. „Þetta snýst 
alveg rosalega mikið um 
taugastyrk og andlegt 
jafnvægi, við höfum oft 

séð það í þessum þáttum, andlegi 
þátturinn er alveg gríðarlega mikil-
vægur,“ segir Páll.

Spyrill í kvöld verður sem fyrr 
Eva María Jónsdóttir, dómari og 
spurningahöfundur er Davíð Þór 
Jónsson og stigavörður Ásgeir 
Erlendsson. Hinir tveir síðast-
nefndu hafa vakið mikla athygli 
fyrir smekklegan klæðnað í sjón-
varpinu að undanförnu en mikil 
leynd hvílir yfir klæðaburði þeirra 
í kvöld. „Hann verður við hæfi,“ 
var það eina sem Davíð Þór vildi 
láta hafa eftir sér í samtali við 

Fréttablaðið.
 freyrgigja@frettabladid.is

Taugarnar lykilatriði í kvöld
TAUGASTRÍÐ Lið MR og MH eigast við í kvöld í úrslitum Gettu betur. Lið MR er skipað (frá vinstri): Vigni Má Lýðssyni, Birni Reyni 
Halldórssyni og Elíasi Karli Guðmundssyni. Lið MH er skipað (frá vinstri): Skúla Þór Jónassyni, Inga Þór Óskarssyni og Auði Tinnu 
Aðalbjarnardóttur.
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ANDLEGI ÞÁTTURINN MIKIL-
VÆGUR Páll Ásgeir 

Ásgeirsson telur að 
taugasterkara liðið 
muni vinna Gettu 
betur í kvöld. 
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Hljómsveitirnar Skakkamanage og 
Létt á bárunni halda partí í tjald-
inu við Klapparstíg 38 við veit-
ingastaðinn Basil & Lime í kvöld. 
Þetta verða fyrstu tónleikar Létt 
á bárunni sunnan heiða en sveitin 
er skipuð Svavari Pétri Eysteins-
syni og Berglind Häsler sem eru 
bæði í Skakkamanage. Plötusnúð-
arnir Pasta & Basta koma einnig 

fram. „Við ætlum að búa fólk undir 
komu sumarsins og útilegu- og 
tjaldstemninguna,“ segir Svavar 
Pétur. „Þarna verður dansað fram 
eftir nóttu.“ Stuðið hefst klukkan 
22 og stendur til 1.  - fb

Undirbúa sumarið 

SKAKKAMANAGE
Hljómsveitin Skakkamanage spilar í 

tjaldinu við Klapparstíg 38 í kvöld.

SparBíó

CHIHUAHUA m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 2 á Akureyri

kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 2 í Keflavík

550kr

RACE TO WITCH MOUNTAIN
kl. 1.30 í Álfabakka og í Kringl.

MONSTERS VS ALIENS m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka og í Kringlunni
kl. 2 á Selfossi og í Keflavík

550kr

550kr

TILBOÐSVERÐ

KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

ÖRYGGI TEKUR SÉR ALDREI FRÍ!

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓKL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

1000
fyrir fullorðna kl.1

kr. 850kr.

fyrir börn



Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

AÐRIR SÖLUSTAÐIR: Hafnarbúðin Ísafirði, Hjá Dóru Hornafirði, Hornið, Sunnuhlíð Akureyri

Dömu-, herra- og 
barnafatnaður

bolir

skyrtur

softshell

flís

buxur

jakkar

bakpokar

svefnpokar

ofl.

TILBOÐ VIKUNNAR
KÍKTU Á!
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Það á ekki af landsliðsmönnum Íslands í handbolta að ganga. Þeir 
eru orðnir fastagestir hjá skurðlæknum og sá nýjasti til þess að 
leggjast undir hnífinn er ungstirnið Aron Pálmarsson, leikmaður 
FH og tilvonandi leikmaður Þýskalandsmeistara Kiel.

Aron er staddur ytra þessa dagana en læknar Kiel munu skera 
hann upp á mánudagsmorgun.

„Ég lét Alfreð [Gíslason, þjálfara Kiel] vita af þessum 
málum sem og að Binni [Brynjólfur Jónsson, læknir 
landsliðsins] vildi skera. Alli vildi endilega láta læknana 
skoða mig úti og þeir komust að nákvæmlega sömu 
niðurstöðu. Ég fer því í aðgerðina á mánudagsmorgun. 
Ég ætti að vera klár eftir sex vikur og verð örugglega 
með í landsleikjunum í sumar,“ sagði Aron við Frétta-
blaðið frá Kiel.

„Það er víst í ágætu lagi með sjálft hnéð en það er 
einhver sin fyrir neðan hnéð sem er að gera mér lífið 
leitt. Það er skemmd í henni og bólgur sem myndast 
í kringum hana. Þetta hefur farið versnandi og ég fór 
líklega endanlega í Eistaleiknum að Ásvöllum,“ sagði 

Aron en það var ekki að sjá á honum í leiknum að hann væri 
sárþjáður enda fór hann á kostum í leiknum. „Ég fann alveg fyrir 
þessu í leiknum en ég var í finni meðhöndlun þegar ég var með 
landsliðinu. Ég var samt mjög aumur eftir leikina, þurfti mikið að 
kæla og gat þess utan ekki æft mikið með liðinu.“

Aron er kominn í sumarfrí enda missti FH af sæti í úrslita-
keppninni eftir frábært gengi framan af móti. „Það var 
alveg glatað að komast ekki í úrslitakeppnina. Við vorum 
fínir fyrir áramót, svakalega gaman en ég veit ekki hvað 
gerðist svo hjá okkur. Það er bara eins og tímabilið hafi 
ekki orðið að neinu. Það var svo líka svakalega svekkj-
andi að fylgjast með úr stúkunni gegn Fram.“ 

Aron fer á stórleik Kiel og Croatia Zagreb í Meistara-
deildinni í dag. Fyrri leiknum í Króatíu lyktaði með 
jafntefli og því verða einhver átök í dag. „Það er bót í 
máli að fá að sjá þennan leik hér úti áður en maður 
fer í aðgerðina. Annars hugsar félagið svakalega vel 
um mig. Ég er með flottan nýjan Audi til afnota og 
allt er frítt hérna á hótelinu,“ sagði Aron léttur.

ARON PÁLMARSSON:  FER Í HNÉAÐGERÐ Í KIEL Á MÁNUDAG EN VERÐUR EKKI LENGI FRÁ

Verð örugglega klár í landsleikina í sumar

KÖRFUBOLTI Brenton Birmingham 
er kominn í sjöunda sinn í loka-
úrslitin um Íslandsmeistaratitil-
inn og nú ætlar hann sér að gera 
það sem honum hefur aldrei tekist 
– að vinna KR í úrslitaeinvíginu. 
Fyrsti leikur úrslitaeinvígis KR og 
Grindavíkur fer fram í DHL-Höll-
inni í dag og hefst klukkan 16. 

„Ég hef verið í úrslitunum 
nokkrum sinnum áður og veit 
alveg hvernig það er að vera í þess-
ari stöðu. Þetta verður þó í eitt af 
örfáum skiptum þar sem mitt lið 
kemur inn í lokaúrslitin og er ekki 
spáð sigri. Við höfum 110 prósent 
trú á okkar liði og vitum að við 
getum alveg eins unnið titilinn 
eins og KR,“ segir Brenton.

Brenton hefur þrisvar sinnum 
orðið Íslandsmeistari en hann 
tapaði í tveimur fyrstu lokaúrslit-
unum sem og síðast þegar hann 
komst svona langt með Njarðvík-
urliðinu 2007. „Það er kominn tími 
á að vinna KR í úrslitum. Ég hef 
bara unnið þá í undanúrslitunum,“ 
segir Brenton, sem tapaði fyrir KR 
í úrslitum 2000 og 2007. 

Jón Arnór og Jakob
„Það vita allir að KR-liðið snýst í 
kringum Jón Arnór og Jakob. Þeir 
eru aðalmennirnir og svo mun 
Jason skila sínu. Þeir eru með 
þrjá aðalmenn en hinir mennirnir 
í liðinu eru mjög góðir hlutverka-
leikmenn sem skila sínu vel,“ segir 
Brenton, sem kemur örugglega til 
með að dekka Jón Arnór. „Það 
er líklega ekki hægt að stoppa 
Jón Arnór en við ætlum að reyna 
að hægja á honum eins mikið og 
mögulegt er, “ segir Brenton.

Brenton og Nick Bradford 
hafa verið í fimm af síðustu átta 
Íslandsmeistaraliðum hér á landi 
og þar fara menn sem vita hvað 
þarf til þess að vinna. „Ég og 
Nick vitum að það er ætlast til 
mikils af okkur í þessum leikj-
um. Við eigum það sameigin-
legt að við getum gert miklu 
meira en að skora. Við reyn-
um að hjálpa til á öðrum svið-
um eins og í vörninni,“ segir 
Brenton.

Brenton hefur skorað 
minna síðustu tímabil en 
mikilvægi hans er þó engu 
minna. „Ég lenti oft í leikj-
um þar sem ég er ekki 

að skora mikið en er að draga að 
mér athygli varnarinnar. Ég er 
oft í hlutverki tálbeitunnar,“ segir 
Brenton og gott dæmi er síðasti 
leikur Grindavíkur og KR sem 
Grindavík vann með 11 stigum. 

Tók 3 skot í síðasta KR-leik
„Ég skoraði bara 2 stig og tók 
aðeins 3 skot en ég gat spilað góða 
vörn og gat dregið að mér athygli 
á meðan aðrir í liðinu voru að setja 
niður skotin,“ segir Brenton.

„Bæði lið búa yfir mikill breidd 
og miklum hæfileikum. Ég held að 
það muni svo litlu á þessum liðum 
að þetta verði bara spurningin um 
hvort liðið sé að framkvæma hlut-
ina betur, mætir grimmara til 
leiks eða spilar betri vörn,“ segir 
Brenton. Liðin hafa mæst fjór-
um sinnum í vetur. KR vann þrjá 
fyrstu leikina en Grindavík þann 
síðasta. „Þegar við töpuðum fyrir 
þeim síðast í DHL-Höllinni var 
Nick nýkominn og við vorum 
ekki búnir að mynda nægi-
lega sterkan liðsanda. Það 
sást í þeim leik og líka 
á muninum á okkar liði 
þegar liðin mættust síðan 
aftur í Grindavík nokkr-
um vikum síðar. Á þess-
um tíma ársins skiptir 

litlu hvernig hefur farið í vetur því 
allt getur gerst,“ segir Brenton og 
talar af mikilli reynslu. 

Gætum fyllt Höllina fimm sinnum
Brenton hefur engar áhyggjur 
af því þótt hraðinn verði mikill í 
leikjunum. „Ég býst við háu tempói 
í þessum leikjum því bæði lið vilja 
keyra upp hraðann. Ég samþykki 
það alveg og mun reyna að halda 
í við ungu strákana. Ég er í góðu 
formi,“ segir Brenton.

„Þetta verður skemmtilegt ein-
vígi fyrir áhorfendur. Ég hef heyrt 
fólk vera að tala um það að við 
gætum líklegt fyllt Laugardals-
höllina fyrir alla fimm leikina. Það 
eru rosalega margir búnir að segja 
mér að þeir ætli að mæta á leikina 
í stað þess að horfa á þá í sjónvarp-
inu,” segir Brenton og rifjar upp 

lokaúrslitin fyrir tveimur árum 
þegar fólk troðfyllti DHL-

Höllina á fjórða og síð-
asta leiknum.  

Það má búast við 
DHL-höllinni troð-
fullri í dag enda er 
körfuboltaáhuga-
fólk búið að bíða 
eftir þessu ein-
vígi í allan vetur 

eða allt frá því að 
liðin hófu tímabilið 

á frábærum úrslita-
leik í Powerade-bik-

arnum.
ooj@frettabladid.is

Komið að því að vinna KR
Brenton Birmingham á ekki eftir að vinna margt í íslenskum körfubolta en 
hann hefur þó aldrei unnið KR í lokaúrslitum. Úrslitaeinvígi KR og Grindavíkur 
hefst í dag. Búist er við hröðum og spennandi leikjum og troðfullum húsum.

SJÖUNDU LOKAÚRSLITIIN
Brenton Birmingham ætlar sér 
að verða Íslandsmeistari í fjórða 
sinn á ferlinum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1999
Brenton leikur með Njarðvík sem 
tapar í oddaleik í Keflavík eftir 
að hafa komist í 2-1 og feng-
ið tvo leiki til þess að tryggja 
sér titilinn. Brenton skorar 
28,2 stig að meðaltali auk 
þess að taka 11,2 fráköst og 
gefa 4,6 stoðsendingar. 

2000
Brenton leikur með Grinda-
vík sem tapar 1-3 fyrir KR 
eftir að hafa unnið fyrsta leik-
inn. Brenton skorar 23,8 stig 
að meðaltali í leik. 

2001
Brenton leikur með Njarðvík og vinn-

ur sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil 
þegar Njarðvík vinnur Tindastól 

3-1 í úrslitum. Brenton á 
stórkostlega úrslitaseríu 
þar sem hann er með 
23,3 stig, 8,3 fráköst, 
9,0 stoðsendingar og 

4,8 stolna bolta að meðal-
tali í leik. 

2002
Brenton leikur með Njarðvík sem 
vinnur Keflavík 3-0 í lokaúrslitum. 
Brenton er með 19,3 stig, 8,0 fráköst 
og 4,7 stoðsendingar að meðaltali. 

2006
Brenton leikur með Njarðvík sem 
vinnur Skallagrím 3-1 í lokaúrslitum. 
Brenton er kosinn besti leikmaður 
úrslitanna eftir að hafa skoraði 21,0 
stig, tekið 8,3 fráköst og gefið 4,3 
stoðsendingar að meðaltali í leik. 

2007
Brenton leikur með Njarðvík sem 
tapar 1-3 fyrir KR eftir að hafa unnið 
fyrsta leikinn og verið yfir í nánast 
öllu einvíginu. Brenton er með 17,3 
stig, 6,5 fráköst og 6,0 stoðsendingar 
að meðaltali í leik. 

LOKAÚRSLIT BRENTONS BIRMINGHAM UM ÍSLANDSMEISTARATITILINN 1999-2009:

> Betra að tapa í dag?

Ætli KR-ingar og Grindvíkingar að fylgja uppskriftinni 
að síðustu Íslandsmeistaratitlum sínum þurfa þeir 
væntanlega að keppast um að tapa fyrsta leiknum í 
lokaúrslitunum í Iceland Express-deild karla í DHL-höll-
inni í dag. KR tapaði fyrsta leiknum á móti 
Grindavík 2000 og fyrsta leiknum á móti 
Njarðvík fyrir tveimur árum en tryggði 
sér titilinn í bæði skiptin með því að 
vinna þrjá næstu leiki. Þetta á líka 
við hjá Grindavík því þegar liðið varð 
Íslandsmeistari í eina skiptið 1996 
tapaði það fyrsta leiknum í úrslita-
einvíginu á heimavelli en vann síðan 
einvígið 4-2 eftir að hafa unnið alla 
þrjá útileikina í lokaúrslitunum. 

Faxafeni 12 (2. hæð), 108 Reykjavík 
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Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Spönginni - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is

Gildir út apríl 2009

Það er mál að hætta að reykja því fíknin er 
lúmskur andstæðingur. Þá getur verið gott að eiga 
bandamann í Lyfju. Við erum reykingamönnum 
innan handar þegar sígarettunni sleppir. 

Í Lyfju Lágmúla bjóða lyfjafræðingar inngrips-
meðferð sem ráðið getur úrslitum í baráttu þinni 
við löngunina í tóbak. Þeir hjálpa þér að greina 
vandann,  sigrast á vananum og takast á við 
leiðann sem oft fylgir því að hætta að reykja.

Hættu nú alveg
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Við minnum á reyksímann: 800 6030 og reyklaus.is

Hugaðu að heilsunni í Lyfju

afirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammst
Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Kef

Í

Í Lyfju Lágmúla býðst þér stutt viðtal við lyfjafræðing 

eða lyfjatækni sem veitir þér stuðning og hollráð 

til að hætta að reykja.

Heilsufarsmælingar, s.s. á blóðþrýstingi, blóðfitu 

og kolmónoxíði.

Nicorette – reyklausa bókin fæst í öllum apótekum Lyfju.

Lyfja býður öll lyfjaform Nicorette. 15% afsláttur
á NICORETTE tyggjói í 210 stk. pk.
Fruitmint, Freshmint og Spicemint.
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FÓTBOLTI Enski boltinn fer á fullt 
eftir landsleikjahléið í dag. Topp-
baráttan er heldur betur orðin 
hörð. Liverpool sækir Fulham 
heim á Craven Cottage í dag en þar 
missteig lið Manchester United sig 
hrapallega á dögunum. Með sigri í 
dag fer Liverpool á toppinn en Unit-
ed gæti endurheimt toppsætið með 
sigri á Aston Villa á sunnudag.

Liverpool er búið að vinna þrjá 
leiki í röð og er það í fyrsta skipti 
síðan í október sem liðið kemst á 
slíkt flug. Liðsmenn Fulham mæta 
eflaust til leiks með sjálfstraustið 
í lagi eftir magnaðan sigur á Unit-
ed í síðasta heimaleik sínum. Ful-
ham er þess utan búið að vinna tvo 
leiki í röð. Liðinu hefur ekki tekist 
að vinna þrjá leiki í röð síðan það 
bjargaði sér frá falli á ævintýra-
legan hátt á síðustu leiktíð.

Stuðningsmenn Newcastle hafa 
ekki verið eins spenntir fyrir leik 
í háa herrans tíð enda stýrir uppá-
hald stuðningsmannanna, Alan 
Shearer, liðinu í fyrsta skipti í 
dag. Það hefur lengi verið draumur 
stuðningsmannanna að sjá Shear-
er í brúnni og nú er loksins komið 
að því. Newcastle er í fallsæti og 
Shearer byrjar á því erfiða verk-
efni að spila á móti Chelsea.

„Chelsea er lið með heimsklassa-
leikmenn og reyndan, frábæran 
stjóra. Þetta er lið á mikilli sigl-
ingu. Þetta er samt frábær leikur 
fyrir okkur á þessum tímapunkti. 
Ég sætti mig ekki við það viðhorf 
að fólk telji okkur ekki eiga mögu-
leika í þessum leik. Við verðum 

að fá eitthvað úr þessum leik eða 
hætta á að lenda fimm stigum á 
eftir keppinautum okkar,“ sagði 
Shearer.

Hollendingurinn Guus Hiddink, 
stjóri Chelsea, gerir sér fyllilega 
grein fyrir því að það verði enginn 
hægðarleikur að taka öll stigin frá 
St. James´s Park um helgina enda 
verði lið Newcastle líklega allt 
annað lið en í síðustu leikjum.

„Það vita allir hvaða stöðu liðið 
er í og það verða viðbrögð frá bæði 
leikmönnum og stuðningsmönnum 
vegna nýjustu tíðinda,“ sagði Hidd-
ink. „Við búumst við erfiðum leik 
og gríðarlegum baráttuanda hjá 
heimaliðinu. Ég ber mikla virðingu 
fyrir Shearer. Ég þekki hann sem 
leikmann. Hann er mikill karakter 
sem mun smita leikmenn sína bar-
áttuanda.“ henry@frettabladid.is

Liverpool getur komist í 
toppsætið á nýjan leik
Liverpool getur klifrað í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar, í að minnsta kosti 
22 tíma, á nýjan leik í dag. Þá þarf liðið að gera það sem Man. Utd tókst ekki 
– að vinna Fulham á Craven Cottage. Spenna fyrir fyrsta leik Shearers.

TREYSTA Á SHEARER Stuðningsmenn Newcastle treysta á að goðsögnin Alan Shearer 
bjargi liðinu frá falli. Fyrsta verkefni Shearers er í dag þegar Chelsea kemur í heim-
sókn.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGESENSKI BOLTINN

Laugardagur:
Arsenal - Manchester City
Blackburn - Tottenham
Bolton - Middlesbrough
Fulham - Liverpool
Newcastle - Chelsea
West Bromwich Albion - Stoke
West Ham - Sunderland
Sunnudagur:
Everton - Wigan
Manchester United - Aston Villa

HESTAR Eyjólfur Þorsteinsson 
heldur áfram að gera það gott í 
Meistaradeild VÍS en hann vann 
fimmganginn á fimmtudag á 
Ögra frá Baldurshaga.

Sigurbjörn Bárðarson var 
annar á Stakk frá Halldórs-
stöðum og Viðar Ingólfsson og 
Segull frá Miðfossum hrepptu 
bronsið.

Eyjólfur er sem fyrr efstur í 
stigakeppninni. Hann er nú kom-
inn með 41 stig, ellefu stigum 
meira en gamla brýnið Sigur-
björn Bárðarson sem skaust í 
annað sætið með fínum árangri í 
fimmganginum.

Hinrik Bragason er svo þriðji 
með 28 stig og Sigurðar Sigurðar-
son fjórði með 27 stig.   - hbg

Meistaradeild VÍS:

Aftur sigur 
hjá Eyjólfi

FLOTTIR Eyjólfur og Ögri frá Baldurshaga 
sjást hér í fimmgangskeppninni.

MYND/ÖRN KARLSSON

Merktir
stuðnings-

menn fá
stóran

bjór þegar
þeirra lið

skorar!

Fótbolti
og stór bjór

14.00

11.45

16.30

15.00

Leikir 
helgarinnar: 

Laugardagur

Blackburn -
Tottenham

Newcastle -
Chelsea

Fulham -
Liverpool

Sunnudagur

Man. Utd -
Aston Villa

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FÓTBOLTI Það eru gleðitíðindi úti 
um allt hjá stuðningsmönnum 
Liverpool þessa dagana. Nú síðast 
vegna þess að þeir Steven Gerr-
ard og Dirk Kuyt hafa framlengt 
samninga sína við félagið.

Samningur Kuyts við Liverpool 
er til ársins 2012 en Gerrard verð-
ur á Anfield til að minnsta kosti 
2013. Gerrard átti tvö ár eftir af 
núverandi samningi sínum en 
ákveðið var að nota meðbyrinn hjá 
félaginu þessa dagana til þess að 
tryggja stöðu fyrirliðans.

Stjórinn, Rafael Benítez, var 

svo sjálfur nýbúinn að gera fimm 
ára samning við félagið þannig að 
stuðningsmenn líta björtum augum 
til framtíðar.

„Þetta eru stórkostleg tíðindi 
fyrir félagið,“ segir Benítez á 
heimasíðu félagsins. „Steven hefur 
enn eina ferðina sýnt hollustu sína 
við félagið og það var lítið mál að 
ganga frá þessum samningi. Um 
leið og við buðum honum upp á 
þennan möguleika sagði hann já. 
Það voru alls engin vandamál. 
Hann vill vera hjá félaginu allt sitt 
líf.“   - hbg

Steven Gerrard og Dirk Kuyt búnir að framlengja:

Gerrard vill vera hjá 
Liverpool allt sitt líf

SAMHERJAR NÆSTU ÁRIN Dirk Kuyt er búinn að binda sig til 2012 hjá Liverpool og 
Gerrard til 2013.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Þeir félagarnir Barry 
Ferguson og Allan McGregor eru 
eflaust með bullandi móral yfir 
fylleríinu síðasta laugardag í Hol-
landi.

Þeir hafa fallið geysilega í áliti 
hjá skosku þjóðinni, var hent á 
bekkinn gegn Íslandi og í gær 
voru þeir sendir heim af æfingu 
hjá Glasgow Rangers vegna máls-
ins. 

Til að bæta gráu ofan á svart 
hefur Ferguson misst fyrirliða-
bandið hjá Rangers í hendur Dav-
ids Weir.

Félagarnir féllu í enn meiri 
ónáð þegar þeir notuðu hið svo-
kallaða „V-merki“ þegar verið 
var að mynda þá á bekknum í 
landsleiknum á móti Íslandi.

Walter Smith, stjóri Rangers, 
staðfesti að notkun Ferguson á 
hinu dónalega „V-merki“ ætti 
sinn þátt í því að félagið hefði 
ákveðið að taka fyrirliðabandið 
af Ferguson.

Ekki er talið ólíklegt að Rang-
ers setji þá báða á sölulista innan 
skamms. 

Seinni partinn í gær tilkynnti 
svo skoska knattspyrnusamband-
ið að þeir félagar myndu aldrei 
aftur fá að leika fyrir skoska 
landsliðið.  - hbg

Ferguson í vanda:

Fylleríið dregur 
dilk á eftir sér

LENGI GETUR VONT VERSNAÐ Barry 
Ferguson á ekki sjö dagana sæla um 
þessar mundir. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Walter Smith, knatt-
spyrnustjóri Rangers, segir að 
framkoma þeirra Barry Fergu-
son og Allans McGregor síðustu 
daga sé þeim til skammar.

„Það veldur mér vonbrigðum 
að við höfum þurft að grípa til 
þessara aðgerða. Við urðum að 
grípa til þessara aðgerða því þeir 
urðu félaginu til skammar,“ sagði 
Smith harðorður.

„Þessi framkoma er þeim líka 
til skammar. Að sjá myndirnar af 
þeim á bekknum var neyðarlegt 
svo ekki sé meira sagt. Við hefð-
um vel getað lifað án þessarar 
uppákomu.“    - hbg

Walter Smith, stjóri Rangers:

Skammarleg 
framkoma
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IMP O S SIBL E  
I S   N O T H I N G

adidas.com/running

Nýjar vörur

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500
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▼SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

11.20 My Hero 11.50 Blackadder II 12.20 
The Chase 13.10 The Chase 14.00 Dalziel 
and Pascoe 14.50 Dalziel and Pascoe 
15.40 After You‘ve Gone 16.10 My Hero 
16.40 Blackadder II 17.10 Primeval 18.00 
Doctor Who 18.45 The Weakest Link 
19.30 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
20.00 Extras 20.30 The Catherine Tate 
Show 21.00 Doctor Who 21.45 Jonathan 
Creek 22.35 The Chase 23.25 Hustle 
00.15 Rob Brydon‘s Annually Retentive 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 
10.10 Boxen 10.25 OBS 10.30 Family 
Guy 10.55 SPAM - Din digitale medi-
eguide 11.15 Chapper &amp; Pharfar 
11.30 Pigerne Mod Drengene 12.00 
Gudstjeneste i DR Kirken 13.00 Krøniken 
14.00 Hun så et mord 15.30 Peter Pedal 
15.50 Gurli Gris 16.00 Geniale dyr 16.30 
TV Avisen med Sport 17.00 The Sketch 
Show 17.10 Høvdingebold 19.00 21 
Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga 
19.55 Fornuft og følelse 

10.00 Isabel Allende 11.00 6 poeng 
12.25 Miss Marples siste sak 14.00 
Jorda rundt i 80 hager 15.00 Cirkus 
Arnardo-forestilling 16.00 Barne-tv 16.15 
Sola er en gul sjiraff 16.25 Lykke er 
16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen 
17.45 Sportsrevyen 18.05 Kampen om 
Sørpolen 18.35 NM skiskyting 18.55 
Livets lyse side 21.10 Kveldsnytt 21.30 Til 
knea i møkk 22.50 Den store klassefesten 
23.50 Jazz jukeboks

10.00 Babben & co  11.00 Grillad  11.45 
Fotboll  14.00 Slutspel. Handboll  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport med A-ekon-
omi  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Håll tyst, världen!  16.45 Merlin  17.30 
Rapport  17.55 Regionala nyheter  18.00 
Mäklarna  18.30 Sportspegeln  19.15 
Nip/Tuck  20.00 Ordet och bomben  
20.30 Odödlighet  21.00 Andra Avenyn  
21.45 På liv och död  22.15 Var fan är 
min revy! 

18.00 Hrafnaþing

19.00 Borgarlíf  Marta Guðjóns-
dóttir

19.30 Óli á Hrauni

20.00 Lífsblómið  Steinunn Anna 
Gunnlaugsdóttir  

21.00 Grasrótin  Guðfríður Lilja

21.30 Í kallfæri  Jóns Kristinn

22.00 Hrafnaþing

23.00 Neytendavaktin  Ragn-
hildur Guðjónsdóttir 

23.30 HH í umsjón  Edda Sigfús-
dóttir og Sindri Rafn Þrastarsson 

08.00 Morgunstundin okkar  
Í næturgarði, Róbert bangsi, Geir-
harður Bojng Bojng, Alvöru dreki, Sí-
gildar teiknimyndir, Nýi skólinn keis-
arans og Frumskógar Goggi. 10.20 
Gettu betur (e)

12.00 Kastljós - Samantekt 

12.30 Silfur Egils  Umræðu- og 
viðtalsþáttur Egils Helgasonar.

13.50 Villta Kína  (4:6) (e)

14.45 Skólahreysti  (e)

15.35 Íslandsmótið í hand-
bolta karla  Bein útsending frá leik 
í lokaumferð efstu deildar karla.

17.30 Táknmálsfréttir

17.40 Serenaða

18.00 Stundin okkar  Umsjónar-
maður er Björgvin Franz Gíslason.

18.25 Kínverskar krásir  (1:6) 

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Fréttaaukinn  Þáttur í um-
sjón Boga Ágústssonar og Elínar 
Hirst. 

20.10 Sjónleikur í átta þáttum 
 Þáttaröð um leikið efni í Sjónvarp-
inu. Sýnd eru brot úr leikritum og 
listamenn sem tengjast verkunum 
segja frá.

21.00 Sommer  (Sommer) 
(18:20) Danskur myndaflokkur 
um viðburðaríkt líf læknisfjölskyldu 
í skugga Alzheimersjúkdóms fjöl-
skylduföðurins. 

22.00 Aleksandra  (Aleksandra) 
Rússnesk bíómynd frá 2007 um 
roskna konu sem fer að hitta 
ömmudrenginn sinn í herstöð í 
Tjetjeníu. Aðalhlutverk: Galina 
Vishnevskaja, Vasily Shevtsov og 
Raisa Gitsjaeva. 

23.35 Silfur Egils  (e)

00.55 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

16.00 Hollyoaks (156:260) 

16.25 Hollyoaks (157:260)

16.50 Hollyoaks (158:260)

17.15 Hollyoaks (159:260)

17.40 Hollyoaks (160:260)

18.05 Seinfeld (10:22) Jerry Sein-
feld er uppistandari sem nýtur mikill-
ar kvenhylli en á í stökustu vandræð-
um 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 (11:22)

19.00 Seinfeld (1:22)

19.30 Seinfeld (2:22)

20.00 Idol stjörnuleit (8:14) Úr-
slitin eru nú hafin í Smáralindinni og 
það er á valdi áhorfenda að skera úr 
um hverjir komast áfram með síma-
kosningu.

21.30 Twenty Four (8:24) Ein 
vinsælasta spennuþáttaröð Stöðvar 
2 frá upphafi. Ný ógn steðjar nú að 
bandarísku þjóðinni og heimsbyggð-
inni allri og Jack Bauer er að sjálf-
sögðu sá eini sem er fær um að 
bjarga málunum.

22.15 Twenty Four (9:24)

23.00 Twenty Four (10:24) 

01.00 Seinfeld (2:22)

01.25 ET Weekend 

02.10 Lucky Louie (11:13)

02.40 Sjáðu 

03.05 Idol stjörnuleit (8:14)

03.55 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

06.00 Óstöðvandi tónlist

12.45 Rachael Ray  (e)

13.30 Rachael Ray  (e)

14.15 Rachael Ray  (e)

15.00 The Game  (4:22) (e)

15.25 The Game  (5:22) (e)

15.50 Spjallið með Sölva  (7:12) 
(e)

16.50 90210  (13:24) (e)

17.40 America’s Next Top 
Model  (2:13) 

18.30 The Biggest Loser 
 (10:24) (e)

19.35 Ljósmyndaleikur Iceland 
Express  (1:5) (e)

19.40 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (7:12)  Skemmtilegur þátt-
ur fyrir alla fjölskylduna þar sem 
sýnd eru bráðfyndin myndbönd, 
bæði innlend og erlend, sem kitla 
hláturtaugarnar og koma öllum í 
gott skap. (e) 

20.10 Psych  (6:16) Bandarísk 
gamanþáttaröð um ungan mann 
með einstaka athyglisgáfu sem þyk-
ist vera skyggn og aðstoðar lögregl-
una við að leysa flókin sakamál. 
Shawn og Gus rannsaka morð um 
borð í olíuborpalli en óhefðbundn-
ar aðfarir þeirra fara fyrir brjóstið á 
yfirmanni strandgæslunnar, sem er 
systir Vick lögreglustýru.

21.00 Flashpoint  (12:13) Spenn-
andi þáttaröð um sérsveit lögregl-
unnar sem er kölluð út þegar hætt-
an er mest. Fyrrum sérsveitarmaður 
læsir sig inni í höfuðstöðvum sér-
sveitarinnar og hótar að sprengja 
sjálfan sig í loft upp.

21.50 Californication  (9:12) 
Bandarísk þáttaröð um rithöfund-
inn Hank Moody sem er hinn mesti 
syndaselur. David Duchovny hlaut 
Golden Globe-verðlaunin fyrir að-
alhlutverkið. Hank gerir það sem 
hefur hingað til verið óhugsandi, að 
hafna kynlífi. Karen fer á stefnumót 
og Charlie og Daisy horfa saman á 
Dirty Dancing.

22.25 Boston Legal  (5:13) (e)

23.15 Top Chef  (4:13) (e)

00.05 Óstöðvandi tónlist

08.30 F1: Malasía / Kappakst-
urinn Bein útsending frá Formúlu 1 
kappakstrinum í Malasíu.

11.15 F1: Við endamarkið

11.45 Valladolid - Barcelona 
Útsending frá leik í spænska bolt-
anum.

13.25 Malaga - Real Madrid 
Útsending frá leik í spænska bolt-
anum.

15.10 NBA tilþrif

15.40 F1: Malasía / Kapp-
aksturinn Útsending frá Formúlu 1 
kappakstrinum í Malasíu.

17.40 Augusta Masters Offic-
ial Film 

18.35 Inside the PGA Tour 
2009 Skyggnst á bakvið tjöldin í 
PGA mótaröðinni.

19.00 Shell Houston Open Bein 
útsending frá Shell Houston Open 
mótinu í golfi. 

22.00 F1. Við endamarkið 

22.30 Malaga - Real Madrid 
Útsending frá leik í spænska bolt-
anum.

08.50 Bolton - Middlesbrough 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

10.30 Arsenal - Man. City Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

12.10 PL Classic Matches 
Manchester Utd - Wimbledon, 1998. 

12.40 PL Classic Matches Sout-
hampton - Middlesbrough, 1998.

13.10 Premier League World 

13.40 4 4 2

14.50 Man. Utd - Aston Villa 
Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni. Sport 3 kl 13.55. 
Everton - Wigan

17.00 Everton - Wigan Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Blackburn - Tottenham 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

20.20 4 4 2 

21.30 Newcastle - Chelsea Frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.10 West Ham - Sunderland 
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Lalli, 
Krakkarnir í næsta húsi, Þorlákur, 
Refurinn Pablo og Gulla og græn-
jaxlarnir.

07.55 Algjör Sveppi Kalli og Lóa, 
Svampur Sveinsson, Áfram Diego, 
áfram! og Könnuðurinn Dóra.

09.30 Stóra teiknimynda-
stundin 

09.50 Adventures of Jimmy 
Neutron 

10.15 The Prince and Me 

12.05 Nágrannar

13.25 Nágrannar 

13.50 American Idol (23:40)

15.15 American Idol (24:40)

16.00 Worst Week (5:15) 

16.25 The Daily Show: Global 
Edition

16.55 Oprah Skemmtilegur þáttur 
með vinsælustu spjallþáttadrottningu 
heims.

17.40 60 mínútur    Glænýr þáttur í 
virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi.

18.30 Fréttir 

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.10 Atvinnumennirnir okkar 
 Þáttaröð þar sem skyggnst er inn 
í líf fremstu atvinnumanna þjóð-
arinnar. 

19.50 Sjálfstætt fólk (29:40) 
Jón Ársæll Þórðarson heldur áfram 
mannlífsrannsóknum sínum í eftir-
lætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

20.25 The Last Templar Fyrri 
hluti framhaldsmyndar mánaðarins. 

21.50 Damages (6:13) Ellen sem 
fylgdi Patty hvert fótmál í fyrstu serí-
unni og þarf núna að starfa leynilega 
fyrir FBI en hennar markmið er að ná 
sér niður á Patty Hewes og knésetja 
hana. Stóra spurningin er hvort Ellen 
tekst að koma upp um Patty eða 
hvort Patty muni komast að ráða-
brugginu? 

22.35 The Sopranos 

23.30 60 mínútur 

00.15 Twenty Four (10:24) 

01.00 Bad News Bears 

02.50 Te doy mis ojos 

04.35 Amber Frey: Witness for 
the Prosecution 

> Natascha McElhone
„Mér finnst betra að fást 
við marga hluti í einu en að 
einbeita mér bara að einu 
atriði. Ég missi áhugann ef 
ég hef ekki nóg að hugsa 
um.“ 

McElhone leikur Karen í 
þættinum Californication 
sem sýndur er á Skjá einum 
í kvöld. 

06.10 Harry Potter and the 
Order of Phoenix 

08.25 Like Mike 2: Streetball

10.00 Yours, Mine and Ours 

14.00 Like Mike 2: Streetball

16.00 Yours, Mine and Ours 

18.00 Cats & Dogs 

20.00 Harry Potter and the 
Order of Phoenix 

22.15 Little Miss Sunshine 

00.00 Jackass Number Two 

02.00 Children of the Corn 6 

04.00 Little Miss Sunshine 

Fyrri hluti framhaldsmyndar mán-
aðarins. Fjórir menn, klæddir sem 
musterisriddarar, ráðast inn í Metro-
politan-safnið og ræna dularfullum 
hlut úr sýningu á vegum Vatíkansins. 
Fornleifafræðingurinn Tess Chaykin og 
alríkislögreglumaðurinn Sean Reilly eru 
að rannsaka málið og dragast ósjálfrátt 
inn í hringiðu hættulegra leyndarmála 
sem tengjast gamalli musterisreglu. 
Seinni hluti framhaldsmyndarinnar er á 
dagskrá annað kvöld.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
The Last Templar
Stöð 2 kl. 20.25

Nýr leiðtogi sjálfstæðismanna, 
Bjarni Benediktsson, verður gestur 
í Sjálfstæðu fólki í kvöld. Jón Ársæll 
hefur að undanförnu dvalist með 
Bjarna og fylgt honum í gegnum 
landsfundinn og heim í stofu þar 
sem við kynnumst fjölskyldu Bjarna. 
Allt um Bjarna og flokk á tímamót-
um næsta sunnudagskvöld. Þáttur 
sem enginn má missa af.

STÖÐ 2 KL. 19.50

Bjarni Ben 
í Sjálfstæðu fólki
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08.00 Morgunstundin okkar  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Músahús 
Mikka, Húrra fyrir Kela!, Ævintýri Kötu kan-
ínu, Elías knái, Millý og Mollý, Fræknir ferða-
langar og Þessir grallaraspóar.

10.30 Leiðarljós  (e)

11.55 Á kafi í karaoke

12.30 Kiljan

13.20 Alþingiskosningar - Leiðtoga-
umræður

15.10 Kraftavíkingur Íslands 2008

15.40 Íslandsmótið í handbolta 
kvenna  Bein útsending frá leik lokaumferð 
efstu deildar kvenna.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Skólahreysti  Þáttaröð um keppni 
stráka og stelpna í 9. og 10. bekk grunn-
skólanna í upphífingum, armbeygjum, 
dýfum og hraðaþraut. 

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.40 Gettu betur  Úrslitaþáttur. 

21.20 Bobby  Bandarísk bíómynd frá 
2006 sem fjallar um það þegar öldunga-
deildarþingmaðurinn Robert F. Kennedy var 
skotinn til bana á Ambassador-hótelinu í 
Los Angeles að morgni 5. júní 1968. Aðal-
hlutverk: Harry Belafonte, Emilio Estevez, 
Laurence Fishburne, Heather Graham, 
Anthony Hopkins og Helen Hunt.

23.15 Tristram Shandy  (A Cock and Bull 
Story) Bresk grínmynd frá 2005 með Steve 
Coogan. (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Diary of a Mad Black Woman 

10.00 Thank You for Smoking

12.00 Kapteinn skögultönn 

14.00 Diary of a Mad Black Woman 

16.00 Thank You for Smoking 

18.00 Kapteinn skögultönn 

20.00 Reign Over Me Maður sem missti 
fjölskyldu sína í hryðjuverkaárásinni 11. sept-
ember, leitar huggunar hjá gömlum skóla-
félaga sem hann rekst á fyrir tilviljun. Aðal-
hlutverk: Adam Sandler og Don Cheadle.

22.00 Brokeback Mountain 

00.10 Monster Man 

02.00 Breathtaking

04.00 Brokeback Mountain 

07.00 PGA Tour 2009 - Hápunktar 

07.50 Inside the PGA Tour 2009 

08.15 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
Formúlu 1 kappaksturinn. 

08.45 F1: Malasía Bein útsending frá 
tímatöku.

10.50 Skotland - Ísland Útsending frá 
leik í undankeppni HM.

12.50 Veitt með vinum Strand- og sjó-
stangaveiðin skoðuð. 

13.15 Orlando - Cleveland Útsending 
frá leik í NBA-körfuboltanum.

15.10 Brasilía - Perú Útsending frá leik í 
undankeppni HM.

16.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu 

17.20 Fréttaþáttur spænska boltans

17.50 Valladolid - Barcelona Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

19.50 Malaga - Real Madrid Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

21.50 UFC Unleashed Í þessum þáttum 
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting 
Champion skoðaðir.

22.35 UFC Unleashed Bestu bardagarnir  
í sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

23.15 Box Vitaly Klitschko gegn Juan 
Gomez.

08.55 Liverpool - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.35 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.05 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 
Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

11.35 Blackburn - Tottenham Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

13.45 Newcastle - Chelsea Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Arsenal - Man. City Sport 4. West Ham - 
Sunderland Sport 5. Bolton - Middlesbrough 
Sport 6. Hull - Portsmouth

16.15 Fulham - Liverpool Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni. 

18.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

06.00 Óstöðvandi tónlist

13.20 Rachael Ray  (e)

14.05 Rachael Ray  (e)

14.50 The Game  (1:22) (e)

15.15 The Game  (2:22) (e)

15.40 The Game  (3:22) (e)

16.05 Rules of Engagement  (14:15) (e)

16.35 Top Chef  (4:13) (e)

17.25 Survivor  (6:16) (e)

18.15 The Office  (12:19) (e)

18.45 Game Tíví  (9:15) (e)

19.25 Fyndnar fjölskyldumyndir 
 (7:12) Þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem 
sýnd eru bráðfyndin myndbönd, bæði inn-
lend og erlend.

19.55 Ljósmyndaleikur Iceland Ex-
press  (1:5) Stuttur þáttur þar sem kynntar 
eru flottustu myndirnar í Ljósmyndasam-
keppni Iceland Express. Á hverju laugardags-
kvöldi í apríl verða 20 myndir sýndar. Af 
þeim komast 5 myndir áfram í lokakeppn-
ina og fá eigendur þeirra glæsilega vinninga. 

20.00 Spjallið með Sölva  (7:12) Nýr 
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti.

21.00 Nýtt útlit  (3:10) (e)

21.50 Káta maskínan  (9:12) (e)

22.20 Heroes  (16:26) (e)

23.10 Californication  (8:12) (e)

23.45 Battlestar Galactica  (7:20) (e)

00.35 Painkiller Jane  (8:22) (e)

01.25 The Game  (4:22) (e)

01.50 The Game  (5:22) (e)

02.15 Jay Leno  (e)

03.55 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Dynkur smáeðla, Flintstone krakkarnir.

08.05 Algjör Sveppi Blær, Lalli, Þorlákur, 
Refurinn Pablo, Boowa and Kwala, Sumar-
dalsmyllan, Ruff‘s Patch, Elías, Svampur 
Sveinsson, Hvellur keppnisbíll og Könnuður-
inn Dóra.

10.20 Kalli litli Kanína og vinir 

10.45 Ævintýri Juniper Lee 

11.10 Nornafélagið 

11.35 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 (8:14) 

15.05 Idol stjörnuleit

15.25 Gossip Girl (9:25) 

16.15 How I Met Your Mother (4:20) 

16.40 Sjálfstætt fólk (28:40)

17.15 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.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Ísland í dag - helgarúrval 

19.30 Veður 

19.35 The Borrowers Ævintýri fyrir alla 
fjölskylduna um búálfa sem búa undir gólf-
fjölum í stóru húsi og bjarga sér með því að 
fá lánað það sem þá vanhagar um frá eig-
endum hússins. 

21.00 Bury My Heart at Wounded 
Knee Átakanleg mynd sem byggð er á sann-
sögulegum atburðum árið 1890 um örlög 
indjána í Norður-Ameríku. 

23.15 Volcano Stórslysamynd sem gerist í 
stórborginni Los Angeles. Yfirmaður almanna-
varna þar á bæ kemst að því sér til mikillar 
skelfingar að undir borginni kraumar mikill 
hraunmassi sem er við það að brjótast fram 
og eldgos er yfirvofandi.

00.55 Nine Lives 

02.30 Roll Bounce 

04.20 ET Weekend 

05.05 How I Met Your Mother (4:20)

05.30 Fréttir 

LAUGARDAGUR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

19.00 Mér finnst  Bergljót Davíðsdóttir

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

21.00 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir

21.30 Óli á Hrauni  Ólafur Hannesson

22.00 Lífsblómið  Steinunn Anna Gunn-
laugsdóttur

23.00 Grasrótin  Guðfríður Lilja

23.30 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm

Ég hef verið aðdáandi Jay Leno frá því að ég 
sá þættina hans fyrst. Það er alltaf einhver 
skemmtilegur viðmælandi í hverjum þætti, 
„headlines“ er frábær fastur liður og tónlistar-
atriðin í lok hvers þáttar eru flott. Ég var eigin-
lega sannfærð um að Jay Leno væri konungur 
spjallþáttanna (að Conan O‘Brian og Letter-
man ólöstuðum), þangað til ég sá hinn breska 
Jonathan Ross á föstudagskvöldum á BBC. 

Jonathan er algjörlega laus við allt sem 
heitir tilgerð, er smámæltur líkt og Leno, 
fullkomlega afslappaður og gerir óspart grín, 
bæði að sjálfum sér og öðrum. Mér hefur alltaf 
þótt undarlegt hvað gestir Jay Leno mæta 
undirbúnir, rétt eins og þeim hafi verið sagt að 
æfa sig heima og finna frásögn af einhverju 
fyndnu atviki sem þeir þurfa að koma frá sér 
á sem skemmstum tíma. Slíkt á sér ekki stað 

hjá Ross, því hann hefur einstakt lag á blanda 
sér afkáralega inn í frásagnir viðmælanda og 
spyr sniðugra spurninga sem leiða alltaf út 
í skemmtilegar samræður. Það setur einnig 
mikinn svip á þætti hans hvað hann er ófeim-
inn við að segja frá sér og sinni fjölskyldu og 
hefur oftar en ekki sýnt fyndnar myndir af sér 
og hundunum sínum.

Mörgum þykir Jonathan Ross oft ganga of 
langt í gríninu og hefur hann verið gagnrýndur 
fyrir það oftar en einu sinni. Þegar hann og 
Russell Brand gerðu símaat í hinum 78 ára 
gamla Andrew Sachs og spiluðu upptöku af 
því í útvarpsþætti Brands í fyrra var Ross vikið 
úr starfi í tólf vikur. Þættir hans eru nú byrjaðir 
aftur, mér til mikillar ánægju, og nú má ég 
helst ekki missa af einu einasta föstudags-
kvöldi með Jonathan Ross.

VIÐ TÆKIÐ ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR SAKNAR JONATHANS ROSS Í ÍSLENSKU SJÓNVARPI

Hinn breski konungur spjallþáttanna
> Emilio Estevez
„Ég geri litlar sem engar 
væntingar þannig að lífið 
kemur mér stöðugt á 
óvart.“ Estevez leikstýrði 
kvikmyndinni Bobby sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld 
og hann fer einnig með 
hlutverk í myndinni.  

13.45 Arsenal - Man. City, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 3

19.00 Idol stjörnuleit 
  STÖÐ 2 EXTRA

19.25 Fyndnar fjölskyldu-
myndir   SKJÁREINN 

19.35 The Borrowers   STÖÐ 2

19.40 Gettu betur, úrslitaþátt-
ur   SJÓNVARPIÐ
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.30 The Inspector Lynley Mysteries 11.20 
EastEnders 11.50 EastEnders 12.20 EastEnders 
12.50 EastEnders 13.20 The Weakest Link 14.05 
The Inspector Lynley Mysteries 14.55 The Inspector 
Lynley Mysteries 15.45 The Black Adder 16.20 
Strictly Come Dancing 18.00 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive 18.30 Extras 19.00 The Catherine Tate 
Show 19.30 Jonathan Creek 20.20 Hustle 21.10 
The Chase 22.00 Extras 22.30 Jonathan Creek 
23.20 The Chase 00.10 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Troldspejlet 10.30 S, P eller K 10.35 Boogie Update 
11.05 S, P eller K 11.15 Høvdingebold 13.20 Min 
italienske drøm 14.20 Landsbyhospitalet 15.10 Før 
søndagen 15.20 Held og Lotto 15.30 Afrikas Øje 
16.00 Radiserne 16.30 TV Avisen med Sport 17.30 
Mille 18.00 Krøniken 19.00 Kriminalkommissær 
Barnaby 22.10 Conviction 22.55 Boogie Listen 

10.30 Hook - Kaptein Kroks hevn 12.45 Showbiz 
13.45 4-4-2.Tippekampen 16.00 Barne-tv 16.30 
MGPjr 2009 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-
trekning 17.55 Den store klassefesten 18.55 20 
spørsmål 19.20 Med hjartet på rette staden 20.05 
Fakta på lørdag. Hvordan ble jeg meg 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Confessions of a Dangerous 
Mind 23.05 Kampen om Sørpolen 23.35 Dansefot 
jukeboks m/chat 

11.40 Så ska det låta 12.40 Bang och världshistorien 
14.00 Slutspel. Handboll 15.50 Helgmålsringning 
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.15 Disneydags 
17.00 Bobster 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 
18.00 Babben &amp; co 19.00 Var fan är min 
revy! 19.30 Brottet och straffet 20.40 The Blues 
Brothers 22.50 Sändningar från SVT24  

16.15 Nágrannar 

16.35 Nágrannar 

16.55 Nágrannar

17.15 Nágrannar 

17.35 Nágrannar 

17.55 ER (5:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

19.00 Idol stjörnuleit (8:14) Úrslitin 
eru nú hafin í Smáralindinni og það er á valdi 
áhorfenda að skera úr um hverjir komast 
áfram með símakosningu.

20.30 American Idol (23:40) Úrslita-
slagurinn heldur áfram í American Idol og 
aðeins þeir bestu eftir. Keppendur þurfa því 
að leggja enn harðar að sér til þess að vinna 
hylli og atkvæði almennings.

21.55 American Idol (24:40) Nú kemur 
í ljós hvaða keppendur halda áfram í Am-
erican Idol og eiga áfram von um að verða 
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.

22.45 Twenty Four (5:24) Ein vinsæl-
asta spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi. 
Ný ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og 
heimsbyggðinni allri og Jack Bauer er að sjálf-
sögðu sá eini sem er fær um að bjarga mál-
unum.

23.30 Twenty Four (6:24) 

00.15 Twenty Four (7:24)

01.00 Skins (6:9)

01.45 ER (5:22) 

02.30 X-Files (5:24)

03.15 The Osbournes (7:10)

03.40 American Idol (23:40) 

05.05 American Idol (24:40)

05.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Heimsmenning á hjara veraldar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Heimurinn dansar
21.10 Þegar bensínstybban kom inn í 
bókmenntirnar
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

Átakanleg mynd sem byggð er á 
sannsögulegum atburðum um örlög 
og átök indíána árið 1890 í Norður-
Ameríku. Myndin byrjar strax eftir 
sigur Sioux-indíánanna yfir Custer 
herforingja við Little Big Horn og 
segir forsöguna að blóðbaðinu við 
Wounded Knee Creek sem var síð-
asta stórorrusta milli indíána og hers 
Bandaríkjamanna.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Bury My Heart at Wounded 
Knee
Stöð 2 kl. 21.00

▼

▼

Það verður án efa magnaður 
slagur á St. James Park þegar 
Newcastle og Chelsea mætast. 
Þetta er fyrsti leikurinn sem Alan 
Shearer stýrir hjá Newcastle en 
hann er í dýrlingatölu hjá stuðn-
ingsmönnum félagsins. Shearer 
mun stýra Newcastle út leiktíðina.
Menn Guus Hiddink hjá Chelsea 
eygja enn möguleika á Englands-
meistaratitilinum þrátt fyrir 
bakslagið þegar liðið tapaði fyrir 
Tottenham í síðustu umferð.

STÖÐ 2 SPORT 2

Newcastle - Chelsea, 
beint

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500
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FERÐAÆVINTÝRI Í FERMINGARGJÖF

//  Mikið úrval af svefnpokum
    Verð frá 9.990 kr.
Landsins mesta úrval af bakpokum

//  Dagpokar
    Verð frá 5.990 kr.

//  Stærri bakpokar
    Verð frá 12.990 kr.

//  Tjöld
    Verð frá 8.990 kr.
Sjónaukar, göngustafir, áttavitar og
margt fleira
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PERSÓNAN

LÁRÉTT 2. skraf, 6. í röð, 8. nögl, 9. 
gogg, 11. í röð, 12. toga, 14. sveigur, 
16. verkfæri, 17. ílát, 18. mál, 20. 
gjaldmiðill, 21. auma.

LÓÐRÉTT 1. nálægð, 3. í röð, 4. 
dagatal, 5. uppistaða, 7. sjúkdómur, 
10. skip, 13. gifti, 15. flóki, 16. sóða, 
19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hjal, 6. áb, 8. kló, 9. nef, 
11. mn, 12. draga, 14. krans, 16. al, 
17. fat, 18. tal, 20. kr, 21. arma. 

LÓÐRÉTT: 1. nánd, 3. jk, 4. almanak, 
5. lón, 7. berklar, 10. far, 13. gaf, 15. 
strý, 16. ata, 19. lm. 

Frosti Logason, gítarleikarinn geð-
þekki úr Mínus og annar dagskrár-
stjóra X-ins, stundar nám 
sitt í stjórnmálafræði 
við Háskóla Íslands af 
miklu kappi. Frosti hefur 
jafnframt tekið félagslífið 
í háskólanum með 
trompi og bauð 
sig fram til for-
mannsembættis 
Politica, félags 
stjórnmálafræði-
nema. Ekki var að sökum að spyrja, 
Frosti hafði sigur og var lýstur 
réttkjörinn formaður félagsins á 
fimmtudagskvöldið. Má fastlega 
búast við því að mikið rokk hlaupi 
nú í félagsstarfið.

Hinn sérlegi saksóknari efnahags-
hrunsins, Ólafur Hauks-

son, er mikill veiðimaður 
eins og greint hefur 
verið frá í fjölmiðlum. 
Ólafur gaf sér tíma frá 

rannsóknarstörfun-
um fyrr í vikunni til 
að renna fyrir fisk 
í Varmá. Og viti 
menn, saksóknar-
inn krækti í fjóra 
væna sjóbirtinga.

Eins og kemur fram 
hér framar í blaðinu ráðast úrslitin 
í Gettu betur í kvöld. Tæknimenn 
RÚV hafa verið nokkuð áberandi í 
útsendingum og þeim hefur jafnvel 
tekist að gera óspennandi viður-
eignir spennandi þegar bjöllur, tími 
og skjáir hafa bilað í beinni útsend-
ingu og fólk hefur nánast getað 
greint þandar taugar keppenda. 
Hins vegar vita færri að sérlegur 
eftirlitsdómari situr í hljóðstjórn 
keppninnar og reynir að sjá til þess 
að allt fari „löglega“ fram hvað 
keppnina sjálfa varðar. 
Hann er svo sannar-
lega eldri en tvævetur 
í Gettu betur, heitir 
Stefán Pálsson og 
hefur bæði verið 
keppandi og 
dómari og 
þekkir því 
keppnina út 
og inn.  - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskr-
ar erfðargreiningar, stendur á 
tímamótum á mánudaginn en þá 
verður hann sextugur. Í stað þess 
að bjóða til hefðbundinnar afmælis-
veislu með hnallþórum, afmælis-
söngvum og ræðuhöldum ætlar 
Kári í tilefni dagsins að opna ljós-
myndasýningu í kjallara Norræna 
hússins á sunnudaginn. Það er við 
hæfi enda höfuðstöðvar Decode í 
næsta nágrenni. Sýningin verður 
síðan opin almenningin mánudag 
til miðvikudags.

Myndefnið er fjaran, sem Kári 
segir í sýningarskrá að sé flest-
um hulin ráðgáta og fáir hafi gefið 
nokkurn gaum. „Á því eru þó undan-
tekningar og er Kristján Davíðsson 
sú merkilegasta í mínum augum. 
Hann hefur málað sjóinn í fjöru-
borðinu og fjöruborðið í áratugi og 
af slíkri íþrótt að fæstir átta sig á 
því hvaðan myndefnið er, bara að 
myndin sé snilld,“ skrifar Kári í 
formála sýningarskránnar.

Myndirnar eru æði glæsilegar 
og eru prentaðar í bestu mögulegu 
gæðum þannig að gestir og gang-
andi geti örugglega notið þeirra 
til fullnustu. Í sýningarskránni 
eru einnig ljóð eftir Kára og því er 
óhætt að segja að forstjórinn sýni á sér nýjar hliðar sem flestum voru 

huldar. „Ég hef alltaf haft áhuga 
á ljósmyndun en það er kannski 
síðustu þrjú til fjögur ár þar sem 
þetta hefur orðið að stóráhugamáli 
hjá mér,“ segir Kári í samtali við 
Fréttablaðið. Kári notast við venju-
lega stafræna myndavél frá Canon 
enda segir hann að linsurnar skipti 
öllu máli. Og hann á gott safn af 
þeim. „Á meðan aðrir kaupa sér 
dýra skó þá kaupi ég mér linsur, 
mönnum skyldi því ekkert bregða 
að sjá mig berfættan niðri í bæ á 
röltinu með myndavél og flotta 
linsu,“ segir Kári og hlær.

Kári segist hafa farið í sérstakar 

ferðir niður í fjöru til þess að taka 
myndirnar og hann reynir að koma 
auga á það sem fer framhjá fólki 
þegar það röltir um fjöruna niður 
við sjó. „Maður tekur ekki eftir 
sumum hlutum fyrr en maður fer 
að horfa á þá af einhverri alvöru. 
Maður missir yfirleitt af þessum 
munstrum og litum sem leynast í 
fjöruborðinu. Ég er ekki að taka 
myndir af því sem allir sjá held-
ur af því sem fer framhjá fólki.“ 
Og myndir Kára eru ekki unnar í 
Photoshop-myndvinnsluforritinu 
heldur eru þær „hráar af skepn-
unni,“ eins og Kári orðar það 
sjálfur.  freyrgigja@frettabladid.is

KÁRI STEFÁNSSON: SÝNIR FJÖRUMYNDIR Í NORRÆNA HÚSINU

Listrænn Kári fagnar sex-
tugu með ljósmyndasýningu

„Ég hef bara verið með svona draslhunda sem enginn 
annar vildi, bæði blendinga og hreinræktaða, en það 
voru vandræðahundar sem stöldruðu stutt við hjá 
mér. Það var draumurinn að fá góðan hund svo ég lét 
bara verða af því,“ segir Jón Gnarr, sem fékk hundinn 
Tobba fyrir mánuði síðan. 

„Þetta er border terrier, eins hundur og er í mynd-
inni There‘s Something about Mary og var frægur 
þar í gipsi. Þetta er frábær hundategund, bæði 
skemmtilegt að þjálfa þá og þeir eru góðir á heimili. 
Við vorum búin að panta hvolp úr fyrsta goti rækt-
andans af þessari tegund, en það verða oft erfiðleikar 
í fyrsta goti svo það köfnuðu allir hvolparnir í fæð-
ingu nema Tobbi,“ útskýrir Jón. Hann segir Tobba 
gott eintak af hreinræktuðum hundi og aðspurður 
segist hann ætla með hann á þjálfunarnámskeið. „Ég 
er örlítið byrjaður að þjálfa hann, en ég ætla að fara 
með hann á öll námskeið sem eru í boði.“

Fram undan eru annasamir tímar hjá Jóni, því í 
byrjun maí hefjast tökur á Fangavaktinni sem hann 
er nú í óða önn að æfa fyrir. Auk þess undirbýr hann 
kvikmyndina Bjarnfreðarson sem verður tekin upp 
seinna í sumar. „Þetta er svona vertíð, eins og að vera 
í verbúð þar sem maður vinnur tólf til fimmtán tíma 
á dag. En ég ætla að reyna að taka Tobba eins mikið 

með mér og mögulegt er, hann er mjög þægilegur og 
skemmtilegur,“ útskýrir Jón sem hefur verið að safna 
skeggi fyrir tökurnar á Fangavaktinni. „Ég er búinn 
að vera að safna skeggi síðan í febrúar og finnst það 
leiðinlegt. Mér finnst ég líka ljótur með skegg, eins og 
ég er ofboðslega fallegur,“ segir hann og brosir.  - ag

Jón Gnarr fékk draumahundinn

SKEGGJAÐIR FÉLAGAR Jón Gnarr er ánægður með hundinn 
sinn Tobba sem hann fékk fyrir einum mánuði, en hann er 
hreinræktaður border terrier.

María Björk Óskarsdóttir

Aldur: 41 árs
Starf: Eigandi 
og fram-
kvæmdastjóri 
fyrirtækisins 
Nýttu kraftinn. 
Fjölskylda: 
Gift Þór 
Sigurgeirssyni, 
viðskiptastjóra 
hjá Verði. Þau 
eiga þrjár dætur: Söru Bryndísi, 
Örnu Björk og Mörtu Sif. 
Foreldrar: Óskar Friðþjófsson, 
hárskeri, og Bryndís Svavarsdóttir, 
bankastarfsmaður, bæði látin.
Búseta: Seltjarnarnes.
Stjörnumerki: Ljón.
María Björk hefur stofnað fyrir-
tækið Nýttu kraftinn ásamt Sigríði 
Snævarr, fyrrverandi sendiherra, til 
stuðnings atvinnulausum.

LJÓÐ EFTIR KÁRA STEFÁNSSON
Þegar saltvatnið hverfur
og skilur steinana eftir
nakta í sólinni
í stað þess að klappa þeim
með taktföstum bárum
breiðir þangið úr sér
og í angist sinni bíður
flóðsins í fjörunni
og býr til myndir
handa þeim með
auga
fyrir þess háttar 
glingri

LÍTIL MEISTARAVERK Kári hefur farið í 
sérstakar ferðir niður að fjöruborðinu 
og reynt að koma auga á það sem 
jafnan fer framhjá manni niðri við sjó.

GLÆSILEG SÝNINGARSKRÁ Sýning-
arskráin gefur sterklega til kynna að 
Kári hafi næmt auga fyrir smáatriðum 
en í henni er einnig að finna ljóð eftir 
hann sjálfan.

„Við höfum fylgst með þessum 
gríðarlega áhuga sem er á þess-
ari keppni almennt og þegar ljóst 
var að RÚV myndi ekki hopa með 
sína ákvörðun var bara ákveð-
ið að slá til enda er þetta vin-
sælt sjónvarpsefni,“ segir Pálmi 
Guðmundsson, sjónvarpsstjóri 
Stöðvar 2. Stöð 2 og AM Events, 
sem sjá um skipulagningu söng-
keppni framhaldsskólanna, náðu 
í gær samkomulagi um að sýna 
beint frá keppninni á Akureyri 
í opinni dagskrá. „Þetta er bara 
tilhlökkunarefni fyrir okkur,“ 
segir Pálmi og bætir því að þeir 
setji ekki fram neinar kröfur um 
að lögin séu stytt eða eitthvað í 
þá veru. 

Einar Ben. hjá AM Events sagð-

ist í samtali við Fréttablaðið vera 
himinlifandi yfir þessari niður-
stöðu. „Ég held að ég mæli fyrir 
munn allra sem koma að þessari 
keppni að þetta eru mikil gleðitíð-
indi og þetta verður mun glæsi-
legra en mörg undanfarin ár.“

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá í þessari viku ákvað 
RÚV að sýna ekki frá Söng-
keppni framhaldsskólanna eins 
og gert hefur verið undanfarin 
ár. Þetta olli mikilli reiði meðal 
framhaldsskólanema og í kjölfar-
ið var stofnuð Facebook-áskor-
endasíða þar sem hátt í tíu þúsund 
manns skoruðu á RÚV að endur-
skoða þessa ákvörðun sína enda 
væri þetta vinsælt sjónvarpsefni 
meðal ungra sem aldinna. Hvorki 

Þórhallur Gunnars-
son, dagskrárstjóri 
RÚV, né Páll Magn-
ússon sjónvarps-
stjóri voru reiðu-
búnir að skipta um 
skoðun en til greina 
kom að taka eitt-
hvert efni upp 
og sýna seinna. 
Hins vegar 
geta fram-
haldsskóla-
nemendur nú 
tekið gleði sína 
á ný og hlakk-
að til 18. apríl 
þegar keppn-
in fer þar 
fram.    - fgg

Stöð 2 bjargar Söngkeppni framhaldsskólanna

SÖNGKEPPNIN SÝND Í BEINNI 
ÚTSENDINGU Pálmi Guð-
mundsson, sjónvarpsstjóri 
Stöðvar 2, segir að útsend-
ingin verði í opinni dagskrá 
og því geti framhaldsskóla-
nemendur tekið gleði 
sína á ný. Sigurður Þór 
Óskarsson vann keppnina 
í fyrra.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Gerum hús að heimili

Bjóðum vaxtalausa greiðsludreifingu í 6 mánuði
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APRÍLTILBOÐ
30% AFSLÁTTUR AF GRAND PISA SÓFUM OG STÓLUM

GRAND PISA
APRÍLTILBOÐ

4JA SÆTA SÓFI

Áður 168.000 kr.

Nú 117.600 kr.

3JA SÆTA SÓFI

Áður 138.000 kr.

Nú 96.600 kr.

STÓLL
Áður 78.000

Nú  54.600 kr.

30% afsláttur
af páskavöru

Nýtt matarstell,
SEMPRE, á 20% 
kynningarafslætti

20-40% afsláttur 
af skreytingarvöru 

fyrir fermingar
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er laugardagurinn 4. apríl, 
94. dagur ársins.  

6.35 13.31 20.28
6.15 13.15 20.17

Þegar við komum svo heim í 
sumar voru allir orðnir bara 

eitthvað gaga. Við vissum hrein-
lega ekki hvaðan á okkur stóð 
veðrið.“ Liðið sem var „sko í námi“ 
erlendis meðan góðærið gekk yfir 
er ófeimið við að draga upp fjar-
vistarsönnunina og klessa passan-
um framan í andlit okkar hinna, 
sem húktum heima.

ÞETTA sama lið sá þó glæpinn 
þegar skroppið var heim í sumar-
frí með krakkaskarann sem allur 
fékk ókeypis leikskólagjöld í Kaup-
mannahöfn. Í litlu námsmannakoti 
í útlöndum bjó fjölskyldan en sá 
auðvitað þegar hún kom heim yfir 
sumartímann að fólk var algjör-
lega búið að missa tengslin við 
raunveruleikann. „Manni leið bara 
eins og geimveru þessar vikur sem 
maður staldraði við hér heima.“

OPINMYNNT, með uppglennt 
augun, horfa þau í kringum sig og 
reyna að fá það staðfest á svip nær-
staddra hvort allir séu ekki örugg-
lega með það á hreinu að þau voru 
- ekki - hérna. „Þetta var auðvitað 
ótrúlegt þegar maður kom heim. 
Hraðinn og lætin! Maður hafði 
ekki við að fylgja því eftir hvað 
fólk var að kaupa og gera. Allir á 
nýjum jeppum og meira að segja 
fólk á aldur við okkur að kaupa sér 
hús. Lífsgæðamatið er bara svo 
allt, allt öðruvísi úti í Evrópu.“

ÞESSU þarf maður að sitja undir. 
Hvort sem er í matarboðum, kaffi-
stofum eða í viðtækjum. Kona ein 
sem flutti nýlega heim til landsins 
sagðist hafa fengið sjokk við það 
að fara í Kringluna. Þar voru allir 
í svo „ógeðslega flottum fötum“. 
Eftir Kringluferðina fór hún niður 
í bæ og fékk annað áfall. Þar var 
jeppi lagður við jeppa. Hún sagði 
kannski fátt en hugsaði sitt: 
„Djöfulsins svínarí.“

Á stundum líður mér eins og náms-
mennirnir eygi leið út úr niðurlæg-
ingunni sem þjóðin hefur mátt þola 
með því að lýsa því yfir að hafa 
ekki verið heima. Að heyra þetta 
tal gerir þó lítið fyrir okkur hin. 
Mér líður stundum eins og þegar 
ég var í tíu ára bekk og þrír strák-
ar í bekknum klíndu kúk á skóla-
vegginn. Flest sátum við þögul 
og skömmustuleg. Skömmuðumst 
okkur fyrir hönd bekkjarsystkina 
okkar.

Í einu horninu töluðu tvær stúlkur 
þó nokkuð hátt og fjálglega um að 
þær hefðu sko ekkert gert þetta og 
myndu aldrei nokkurn tíma gera 
svona. Þær fussuðu og sveiuðu yfir 
uppátækinu. Enn í dag á ég erfitt 
með að greina á milli hvort til-
gangur talsins hafi verið að mæra 
eigið sjálf eða lýsa frati á svona 
gjörning.

Ekki við!

BAKÞANKAR
Júlíu Margrétar 
Alexandersdóttur

295,-/4 í pk.295,-/4 í pk.
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