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„Ég hugsa að tveir þriðju hlutar bókanna séu uppskriftabækur en afgangurinn bækur sem fjalla um mat eða tengjast honum á einhvern veg,“ segir Daninn Mads Holm sem hefur verið búsettur á Íslandií rúm þrjú ár og vinnuf

matreiðslubókum og nefnir bók Úlfars Eysteinssonar, Úlfar og fiskarnir, sem dæmi um góða bók. „Þar er að finna ýmsan fróðleik um ólíkar fisktegundir og v daðar o

the food of love eftir Isabel Allende og The Romance of Food eftir Bar-böru Cartland. Hann segir talsvertum að rithöfund

Á 2.000 matreiðslubækur
Mads Holm á myndarlegt matreiðslubókasafn sem hefur að geyma tvö þúsund bækur. Hann hefur ekki eld-

að upp úr nærri því öllum enda sækist hann frekar eftir innblæstri og les og skoðar þær sér til skemmtunar. 

Mads við matreiðslubókasafnið með The Romance of Food eftir Barböru Cartland í hönd. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NORDIC LIGHT  kallast þessi skemmtilegi kerta-
stjaki frá Design House Stockholm en hönnuðurinn er 
sænskur innanhússarkitekt, Jonas Grundell. Stjakarnir 
fást í Kisunni við Laugaveg, í svörtu og hvítu og hægt 
er að fá þá fjögurra eða sjö arma.

framlengt til 11. apríl
4ra rétta seðill frá 4.990 kr.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

 
KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJAmeð rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósuRJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPAmeð Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINSferskasti hverju sinni, útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANImeð polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)
RIB EYEmeð kartöfluturni, Bearnaisesósu og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)
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Góð tækifærisgjöf!

föstudagurFYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  19. mars 2010

NÝIR TÍMAR

Reykjavík Fashion Festival setur íslenska tísku á heimskortið

MADS HOLM

Á matreiðslubókasafn 
með tvö þúsund titlum
• matur • helgin • gjafavörur

Í MIÐJU BLAÐSINS

NÝ 
KILJA

Tilboð á                                
   nýjum 
       vörum

KAUP
HLAUP

Aftur á mölina
Sveitarstjórinn Grímur 
Atlason yfirgefur 
Dalabyggð og flytur til 
Reykjavíkur.

FÓLK 42

Kaffitár er 
tuttugu ára 
Flytur kaffibændur 
til landsins í tilefni 
af afmælinu.

TÍMAMÓT 24

FÓLK „Dorrit er mjög sár yfir 
þessum alranga fréttaflutn-
ingi sem birtist í þessu breska 
blaði og í Fréttablaðinu. Í honum 
felst aðför að mannorði hennar,“ 
segir Örnólfur 
Thorsson for-
setaritari. Full-
yrt var í breska 
blaðinu Sunday 
Telegraph á 
dögunum að 
forsetafrúin 
Dorrit Moussa-
ieff og kaup-
sýslumaður-
inn Vincent 
Tchenguiz hefðu átt í ástarsam-
bandi auk þess sem Dorrit hefði 
kynnt Tchenguiz-bræður fyrir 
íslenska fjármálaheiminum. 

Örnólfur segir að Dorrit hafi 
falið lögmanni hennar að hafa 
samband við umræddan blaða-
mann og blaðið. Fer hún fram á 
formlega afsökunarbeiðni og að 
fréttin verði dregin til baka.

- afb / sjá síðu 42

Ósátt við breskt dagblað:

Dorrit krefst af-
sökunarbeiðni

DORRIT 
MOUSSAIEFF

ALLT GOTT ER NEÐANJARÐAR

Söngkonan Peaches í 
viðtali við Föstudag
Föstudagur fylgir í miðju blaðsins

Hagsmunir hverra?
„Dæmi eru um að skiptastjórar 
skipa sjálfa sig sem söluaðila 
eigna og þiggja þóknun bæði 
fyrir stjórn skipta og sölu,” skrifar 
Finnur Oddsson. 

Í DAG 20

Strekkingur   norðvestan- og 
austanlands en annars víða fremur 
hægur vindur.  Él norðan til en 
dálítil slydda eða snjókoma austan 
til. Úrkomulaust víða sunnan- og 
vestanlands.

VEÐUR 4
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KR deildarmeistari
KR tryggði sér deild-
armeistaratitilinn 
í körfubolta karla 

með frábær-
um sigri í 
Hólminum.

ÍÞRÓTTIR 38

NÁTTÚRA Víðfeðm rannsókn á nátt-
úrufari norðurheimskautssvæð-
isins sýnir að mikil sveifla hefur 
verið í stærð stofna ýmissa dýra 
síðustu áratugi. Þótt sumt megi 
skrifa á náttúrulegar sveiflur telja 
vísindamenn að hafa beri áhyggjur 
af að loftslagsbreytingar ýki þær.

Skýrslan er unnin á vegum 
Norðurheimskautsráðsins og er 

hluti af umfangsmikilli rannsókn. 
Ævar Petersen náttúrufræðingur 
stýrir hópi sem vinnur að því að 
koma á vöktun á stofnum lífríkis á 
norðurhveli. Ævar segir mismun-
andi ástand á stofnunum, sumir 
standi vel en aðrir séu á niðurleið. 
Þegar öll gögn séu tekin saman 
sjáist hættumerki sem ástæða sé 
að staldra við. Nefna megi hrein-

dýrastofna sérstaklega í því sam-
hengi.

„Það eru áhyggjur af því að með 
hlýnun loftslags sæki menn enn 
norðar og þar verði frekari skipa-
umferð,“ segir Ævar. Það geti haft 
áhrif á viðkvæm svæði.

Átta lönd eru í heimskautsráð-
inu, Bandaríkin, Kanada, Rússland 
og Norðurlöndin fimm. - kóp

Umfangsmiklar náttúrurannsóknir á stofnstærðum norðlægra dýrategunda:

Hættumerki á heimskautinu

HORNIN MUNDUÐ Ekki var laust við að loftið væri rafmagnaðra baksviðs en venjulega þegar hljóðfæraleikarar Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands bjuggu sig undir tónleika í gærkvöldi. Skyldi engan undra, því að sveitin hélt upp á að 60 ár eru liðin frá fyrstu 
tónleikum hennar. Á afmælistónleikunum flutti sveitin aðra sinfóníu Mahlers og frumflutti tónverk eftir Hafliða Hallgrímsson.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖNNUN Sjálfstæðisflokkurinn er á ný lang-
stærsti stjórnmálaflokkur landsins, sam-
kvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins sem gerð var í gærkvöldi. 

Sjálfstæðisflokkurinn nýtur stuðnings 40,3 
prósenta þeirra sem afstöðu tóku í könnuninni 
og fengi 27 þingmenn kjörna yrðu þetta niður-
stöður kosninga. Flokkurinn fékk 23,7 prósent 
atkvæða í þingkosningum 25. apríl í fyrra, og 
16 þingmenn kjörna. Flokkurinn hefur ekki 
mælst með svo mikið fylgi í könnunum Frétta-
blaðsins frá því 23. febrúar 2008, þegar 40,1 
prósent studdi flokkinn.

Stjórnarflokkarnir tapa miklu fylgi frá síð-
ustu könnun Fréttablaðsins. Samfylkingin 
nýtur stuðnings 23,1 prósents kjósenda, og 
Vinstri græn 20,6 prósenta. Alls sögðust 43,7 

prósent aðspurðra myndu kjósa annan hvorn 
stjórnarflokkanna, sem fengju samtals 28 
þingmenn samkvæmt könnuninni og myndu 
þar með missa þingmeirihlutann. 

Þegar spurt var um stuðning við ríkisstjórn-
ina sögðust 38,9 prósent þeirra sem afstöðu 
tóku styðja stjórnina, en 61,1 prósent sagðist 
ekki styðja stjórnina. Konur eru líklegri til að 
styðja stjórnina en karlar, 40,5 prósent kvenna 
styðja stjórnina en 37,3 prósent karla.

Framsóknarflokkurinn bætir ekki við sig 
fylgi þrátt fyrir mikið fylgistap stjórnarinnar. 
Flokkurinn mælist með stuðning 13,3 prósenta 
þeirra sem afstöðu tóku í könnuninni. Borgara-
hreyfingin nýtur stuðnings 2,1 prósents kjós-
enda, og 0,6 prósent sögðust myndu kjósa 
Hreyfinguna.  - bj / sjá síðu 4

Fylgi stjórnarflokka fellur
Sjálfstæðisflokkurinn fengi yfir 40 prósent atkvæða og 27 þingmenn ef gengið yrði til kosninga nú sam-
kvæmt könnun Fréttablaðsins. Stjórnarflokkarnir tapa fylgi. Alls sögðust 39 prósent styðja ríkisstjórnina. 
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Fylgi stjórnmálafl okkanna
Skoðanakönnun Fréttablaðsins 18. mars 2010 - fjöldi þing-
manna og fylgi (%)
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Sama staða hjá AGS
Á upplýsingafundi Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins (AGS) í gær kom fram að 
staða efnahagsáætlunar Íslands væri 
óbreytt. Þess væri beðið að hægt yrði 
að tryggja fjármögnun hennar.

EFNAHAGSMÁL

LÖGREGLUMÁL Íslensk fimm barna 
móðir úr Reykjanesbæ, Jóna 
Denny Sveinsdóttir, var handtek-
in á flugvellinum Jorge Chavez í 
Líma, höfuðborg Perú, á mánudag 
með tvö kíló af kókaíni í fórum 
sínum. Jóna, sem er 38 ára, var á 
leið til Noregs en situr nú í gæslu-
varðhaldi.

Við leit á Jónu á flugvellinum 
komu í ljós nokkrar pakkningar 
af kókaíni sem hún geymdi innan-
klæða. Í þeim reyndust vera sam-
tals ríflega tvö kíló af kókaíni.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins fór Jóna til Noregs 
snemma í febrúar að hitta mann 
sem hún hafði kynnst á Netinu 
síðasta haust. Hún lét ekki vita af 
ferðalagi sínu fyrirfram og fjöl-
skylda hennar kann ekki deili á 
manninum. Fjölskyldan heyrði 
síðan ekkert í henni þar til í lok 
febrúar þegar hún sagðist vera á 
leið til Suður-Ameríku í frí. Í hálf-
an mánuð ferðaðist hún um álfuna 
þar til hún var handtekin á leið frá 
Líma á mánudag.

Bróðir Jónu, Þröstur Sveinsson, 
segir engan úr fjölskyldunni hafa 
heyrt í henni síðan hún var hand-
tekin. Þau hafi verið í sambandi 
við utanríkisráðuneytið og ræðis-
manninn ytra en hafi litlar upp-
lýsingar fengið.

Þröstur segir systur sína hafa 
verið í óreglu þegar hún bjó í 
Bandaríkjunum fyrir nokkrum 
árum og meðal annars setið þar í 
fangelsi um skeið vegna fíkniefna-
mála. Hve lengi veit hann ekki. 
„Maður var að vonast til að hún 
væri komin út úr þessum vanda-
málum,“ segir hann.

Hann segir fjölskylduna 
áhyggjufulla að vita af Jónu í 

Fimm barna móðir 
með kókaín í Perú
Íslensk kona reyndi að smygla tveimur kílóum af kókaíni frá Perú til Noregs. 
Fjölskyldan er áhyggjufull. Hefur setið inni vegna fíkniefna í Bandaríkjunum.

fangelsi í Suður-Ameríku. „Þetta 
er systir manns og því hefur 
maður áhyggjur. Ég svaf illa í nótt 
og hef lítið borðað – hef enga lyst,“ 
segir Þröstur.

Sem áður segir á Jóna fimm 
börn, tíu ára tvíbura í Bandaríkj-
unum og þrjú börn, 16 til 19 ára, 
hér á landi. Þröstur hefur rætt við 
elsta soninn og segir hann vera 
mjög hræddan um móður sína.

Utanríkisráðuneytið vinnur nú 
að því að útvega konunni lögmann, 

kanna aðbúnað hennar og koma 
henni í samband við fjölskylduna. 
Alþjóðadeild Ríkislögreglustjóra 
og fíkniefnadeild lögreglunnar 
hafa kallað eftir upplýsingum 
um málið og munu fylgjast með 
framhaldinu.

Í desember var ungt íslenskt 
par handtekið á Spáni með 15 kíló 
af kókaíni í fórum sínum. Parið 
var einnig að koma frá Perú, en 
ekki er ljóst hvort málin tengjast.
 stigur@frettabladid.is

Langt ferðalag Jónu Dennyjar

Heimsótti fimm lönd
Jóna yfirgaf Ísland snemma í febrúar og fór til Noregs að 
hitta mann sem hún hafði kynnst á Netinu.

Þaðan flaug hún til Suður-Ameríku, ætlaði að 
lenda í Santíago í Chile en þurfti að halda til 
Panama vegna jarðskjálftans harða í 
Chile í lok febrúar.

Frá Panama fór Jóna til Búenos 
Aíres í Argentínu og komst svo 
þaðan til Santíago. Ekki fer frek-
ari sögum af ferðum Jónu þar 
til hún var handtekin á leið 
frá Líma í Perú á mánudag.

– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta að kvöldmatnum á www.gottimatinn.isnum á www gottimatinn is– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta að kvöldmatta að kvöldmat
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FJÖLMIÐLAR Sjónvarpsstöðin Skjár 
einn mun hætta útsendingu sjón-
varpsfrétta eftir páska og ein-
beita sér að afþreyingarefni. Í 
tilkynningu frá stöðinni segir 
að áhorf á fréttatímann eftir að 
stöðinni var breytt í áskriftarstöð 
hafi valdið vonbrigðum.

Skjár einn hefur verið í sam-
starfi við Morgunblaðið um 
útsendingu fréttatíma í opinni 
dagskrá frá október í fyrra. Dag-
skráin verður áfram opin milli 
19 og 20, en boðið verður upp á 
afþreyingarefni í stað frétta. - bj

Breytingar hjá Skjá einum:

Hætta að senda 
út kvöldfréttirBANDARÍKIN, AP Demókratar á 

Bandaríkjaþingi ætla að gera loka-
tilraun til að koma frumvarpi sínu 
um umbætur í heilbrigðistrygging-
um í gegnum þingið um helgina.

Í gær kynntu þeir nýjustu útgáfu 
fulltrúadeildar þingsins, sem á að 
kosta ríkissjóð 940 milljarða dala 
næsta áratug en tryggja 30 millj-
ón manns heilbrigðistrygging-
ar í viðbót við þá sem nú þegar 
njóta þeirra. Með þessari nýjustu 
útfærslu á jafnframt að takast að 
draga úr fjárlagahalla um einn 
milljarð dala næstu tíu árin.

Repúblikanar eru allir á móti 

frumvarpinu, en óvíst er að allir 
demókratar greiði því atkvæði. 
Margir þeirra hafa áhyggjur af 

að ná ekki endurkjöri, samþykki 
þeir álögur á ríkissjóð og umdeild 
ákvæði um fóstureyðingar.

Báðar deildir þingsins sam-
þykktu frumvarpið í lok síðasta árs, 
en útgáfa deildanna var ekki sam-
hljóða. Í staðinn fyrir að bera sam-
eiginlega útfærslu undir atkvæði í 
báðum deildum, þar sem hún yrði 
nánast örugglega felld í öldunga-
deild, er hugmyndin núna sú að 
bera lítt breytta útfærslu öldunga-
deildarinnar undir atkvæði í full-
trúadeildinni, í þeirri von að koma 
þannig þessu gamla baráttumáli 
flokksins í höfn.  - gb

Demókratar reyna einu sinni enn að fá heilbrigðisfrumvarp sitt samþykkt:

Lokatilraun gerð um helgina

LEIÐTOGAR MINNIHLUTANS Mitch Mc-
Connell og John Boehner, forystumenn 
repúblikana á þingi. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Hæstiréttur sýknaði í 
gær Karl Georg Sigurbjörnsson 
lögmann sem ákærður var fyrir 

að hafa blekkt 
Sigurð Þórðar-
son, fyrrverandi 
ríkisendurskoð-
anda, til að selja 
tíu stofnfjár-
bréf í Sparisjóði 
Hafnarfjarðar 
á 2,5 milljónir 
hvert í stað 4,5 
milljóna.

Karl var 
ákærður fyrir að hagnýta sér 
„ranga hugmynd“ Sigurðar um 
hámarksverð á bréfunum með því 
að greiða 25 milljónir fyrir bréf-
in. Félagið A. Holding í Lúxem-
borg, sem var í eigu Baugs, seldi 
bréfin síðan á 45 milljónir.

Héraðsdómur hafði áður 
sýknað Karl af sömu ákæru. - jhh

Sýkna staðfest í Hæstarétti:

Hagnýtti ekki 
ranga hugmynd

KARL GEORG 
SIGURBJÖRNSSON

RÚSSLAND, AP Rússnesk stjórnvöld 
hafa boðið breskum, frönskum 
og bandarískum hermönnum að 
taka þátt í hátíðahöldum á Rauða 
torginu í Moskvu 9. maí, þegar 
65 ár verða liðin frá lokum seinni 
heimsstyrjaldarinnar. 

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
breskir hermenn taka þátt í her-
sýningu á Rauða torginu. Dagurinn 
er einn mesti hátíðardagur ársins í 
Rússlandi. - gb

Hátíðahöld í Moskvu:

Bretar taka þátt 
í hersýningu

HERSÝNING Á RAUÐA TORGINU Bretar, 
Frakkar og Bandaríkjamenn taka þátt í 
vor. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Ný stjórn Arion banka 
var kjörin á hluthafafundi bank-
ans í gær. Monica Canemean hag-
fræðingur var kjörin stjórnarfor-
maður. Hún er búsett í Svíþjóð 
og starfar sem stjórnarmaður 
margra fyrirtækja og félaga-
samtaka.

Aðrir stjórnarmenn eru Guðrún 
Johnsen, varaformaður, Kristján 
Jóhannsson, Steen Hemmingsen 
og Theodór S. Sigurbergsson.

Ný stjórn Arion banka kjörin:

Svíi í stól stjórn-
arformanns

STJÓRNMÁL Ekki hefur enn verið boðaður fundur 
samninganefnda Íslands, Bretlands og Hollands um 
Icesave, en nefndirnar hafa ekki hist síðan 5. mars, 
daginn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Fulltrúar 
nefndanna hafa þó átt í samskiptum sín á milli.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er væntan-
leg skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis ofarlega í 
huga margra. Telja sumir hagsmunum Íslendinga 
best borgið með því að samið verði áður en hún 
kemur, þar sem í skýrslunni geti verið upplýsingar 
að finna sem dragi upp enn dekkri mynd af tilkomu 
Icesave-reikninganna og þætti stjórnmálamanna.

Þá hafa heimildarmenn blaðsins nefnt að Bjarni 
Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, vilji 
bíða skýrslunnar áður en hann tekur ákvörðun sem 
styggt gæti bakland hans.

Strandað hefur á Bretum og Hollendingum að 
setjast að samningaborðinu á nýjan leik. Telja sumir 
að þeir telji óþarft að semja áður en skýrslan kemur 
út, nema tryggt verði að gengið verði endanlega 
frá samningunum fyrir þann tíma. Skýrslan muni 
skekja pólitískt bakland hérlendis og gæti því haft 
áhrif á niðurstöðuna. - kóp

Engir samningafundir hafa verið haldnir frá því fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu:

Skýrslan gæti tafið Icesave

BÚINN AÐ KJÓSA Samninganefndir þjóðanna þriggja hafa ekki 
hist frá því fyrir þjóðaratkvæðgreiðsluna sem fram fór 6. mars.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPURNING DAGSINS

Björn, liggur þér enn mikið á 
hjarta? 

„Já, heldur betur – það slær með 
málstaðnum.“ 

Björn Ófeigsson fékk hjartaáfall árið 
2003. Í framhaldinu stofnaði hann upp-
lýsingavefinn hjartalif.is sem fagnar nú 
fimm ára afmæli. 

STJÓRNMÁL Landsþing Frjálslynda 
flokksins verður sett á Hótel 
Cabin í Reykjavík síðdegis. Um 
hundrað eru skráðir til þingsins 
sem ber yfirskriftina: Þjóðin 
þarf heiðarleika og réttlæti á 
erfiðum tímum.

Formannskjör verður á morg-
un. Guðjón A. Kristjánsson gefur 
ekki kost á sér til endurkjörs og 
hefur Sigurjón Þórðarson, fyrr-
verandi þingmaður, einn lýst yfir 
framboði. Hægt er að gefa kost á 
sér fram undir kjör. 

Ásta Hafberg gefur kost á sér 
í embætti varaformanns en Kol-
brún Stefánsdóttir, sem nú gegn-
ir embættinu, hafði í gær ekki 
ákveðið hvort hún sæktist eftir 
endurkjöri.

Á fundinum fer jafnframt fram 
hefðbundið málefnastarf.  - bþs

Landsþing Frjálslyndra: 

Formannsskipti 
og málefnastarf
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HELGIN  verður 
frekar blaut um 
landið sunnanvert 
en það lítur reynd-
ar út fyrir að verði 
víða úrkoma á 
landinu á morgun.  
Á sunnudag má 
búast við strekkingi 
eða hvassviðri með 
rigningu sunnan-
lands en hægari 
vindi og úrkomu-
litlu veðri norðan 
heiða.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært fésbókarmanninn svokallaða 
fyrir ýmis brot, þar á meðal gróf 
kynferðisbrot gegn tveimur stúlk-
um, sem hann komst í kynni við á 
Facebook.

Maðurinn er ákærður fyrir 
nauðgun, þar sem ofbeldi og ólög-
mætri nauðung var beitt, gagnvart 
annarri stúlkunni. Hann sætir 
jafnframt ákæru fyrir frelsisvipt-
ingu í þessu tilviki. Þá er maður-
inn ákærður fyrir að nauðga hinni 
stúlkunni með því að notfæra sér 
yfirburði sína gagnvart henni og 
neyta aflsmunar. 

Í ákæru segir einnig að maður-
inn sé ákærður fyrir brot gegn því 
ákvæði hegningarlaga sem bannar 
kynmök við börn undir fimmtán ára 

aldri. Þá hefur hann verið ákærð-
ur fyrir vörslu barnakláms. Að 
auki hefur maðurinn verið ákærð-
ur fyrir auðgunarbrot, sjö þjófnaði, 
tvær gripdeildir og umferðar- og 
fíkniefnalagabrot. 

Enn eru til rannsóknar tvö kyn-
ferðisbrot mannsins gegn börnum 
undir fimmtán ára aldri. Ákvörð-
un um hvort maðurinn verði einnig 
ákærður fyrir þau verður væntan-
lega tekin fljótlega, en þau mál eru 
á leið til ríkissaksóknara. 

Málið verður þingfest fyrir 
dómi á mánudag næsta og verður 
þinghald lokað. - jss 

FACEBOOK Maðurinn kynntist ungum 
stúlkum á Facebook og fékk þær til að 
hitta sig. 

Fésbókarmaður ákærður fyrir brot gegn tveimur stúlkum, önnur mál í rannsókn: 

Nauðgaði og átti barnaklám

PÓLLAND, AP Þrír Pólverjar, sem 
tóku þátt í að ræna skiltinu af 
hliði útrýmingarbúða nasista í 
Auschwitz, hafa verið dæmdir í 
18 til 30 mánaða fangelsi. Tveir 
þeirra eru bræður.

Tveir aðrir Pólverjar bíða 
einnig dóms vegna sama máls, 
auk þess sem sænskur maður 
situr í fangelsi í Svíþjóð og bíður 
framsals til Póllands vegna 
aðildar að ráninu.

Mennirnir þrír, sem þegar 
hafa verið dæmdir, játuðu aðild 
sína og féllust á dómsuppkvaðn-
ingu án réttarhalda.

Skiltinu alræmda var stolið 
aðfaranótt 18. desember.  - gb

Þjófnaðurinn í Auschwitz:

Þrír í fangelsi 
fyrir skiltisstuld

AUSCHWITZ-SKILTIÐ „Vinna veitir frelsi“ 
stendur á skiltinu alræmda.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUR Samtök evrópskra 
flugumferðarstjóra hafa lýst yfir 
vonbrigðum með þau áform ríkis-
stjórnarinnar að setja lög gegn 
hugsanlegu verkfalli flugumferð-
arstjóra. Í bréfi sem samtökin 
sendu forsætisráðherra er fullyrt 
að þetta brjóti gegn Evrópusátt-
mála um mannréttindi og minnt 
á að verkfallsréttur sé verndaður 
af alþjóðlegum lögum.

Áform stjórnarinnar séu 
ekki nokkuð sem búast ætti 
við af framtíðaraðila Evrópu-
sambandsins.   - kóþ

Evrópskir flugumferðarstjórar:

Vonbrigði með 
lagasetninguna

Enn hækkar bensínið
Bensínlítrinn var sums staðar kominn 
í 212 krónur í sjálfsafgreiðslu í gær. 
Ekki eru nema þrjár vikur síðan 
bensínverð rauf 200 króna múrinn. 
Frá áramótum hefur bensínlítrinn 
hækkað um 25 krónur. Lítri af 
dísilolíu kostar tæpar 205 krónur í 
sjálfsafgreiðslu og hefur hækkað um 
tæpar 20 krónur frá áramótum. 

NEYTENDAMÁL

KÖNNUN Sjálfstæðisflokkurinn 
bætir við sig miklu fylgi á kostn-
að stjórnarflokkanna samkvæmt 
niðurstöðu skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins sem gerð var í 
gærkvöldi.

Alls sögðust 40,3 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í könnuninni 
myndu kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn yrði kosið nú. Í síðustu könn-
un Fréttablaðsins naut flokkurinn 
stuðnings 31,1 prósents aðspurðra, 
og hækkar því um 9,2 prósentu-
stig milli kannana. Flokkurinn er 
16,6 prósentustigum yfir kjörfylgi 
sínu, sem var 23,7 prósent og á ný 
sá flokkur sem nýtur mests fylg-
is. Síðast mældist flokkurinn með 
sambærilegt fylgi í könnun Frétta-
blaðsins í febrúar 2008.

Samfylkingin nýtur nú stuðn-
ings 23,1 prósents kjósenda sam-
kvæmt könnun Fréttablaðsins. Í 
könnun blaðsins í janúar síðast-
liðnum sögðust 28,7 prósent styðja 
flokkinn, og fylgið hefur því dreg-
ist saman um tæpan fimmtung, 
eða 5,6 prósentustig. 

Samfylkingin fékk 29,8 prósent 
atkvæða í síðustu alþingiskosning-
um, 6,7 prósentustigum meira en í 
könnun Fréttablaðsins nú.

Vinstri græn tapa einnig tölu-
verðu fylgi og mælast nú með 
stuðning 20,6 prósenta kjósenda, 
fjórum prósentustigum minna en 
í könnun Fréttablaðsins í janúar. 
VG er þó ekki langt frá kjörfylgi, 
en flokkurinn naut stuðnings 21,7 
prósenta kjósenda í kosningunum 
fyrir tæpu ári.

Afar litlar breytingar mæl-
ast á stuðningi við Framsóknar-
flokkinn. Flokkurinn fengi 13,3 

prósent atkvæða samkvæmt könn-
un Fréttablaðsins í gær, svipað og 
hann mældist með í janúar síðast-
liðnum þegar 13,7 prósent sögðust 
myndu styðja flokkinn. Alls studdu 
14,8 prósent Framsóknarflokkinn í 
síðustu kosningum.

Borgarahreyfingin mælist með 
2,1 prósents fylgi í könnuninni í 
gær, en var með 0,4 prósent í jan-
úar. Flokkurinn er samt langt frá 
7,2 prósenta kjörfylgi sínu. 

Hreyfingin, sem klofnaði úr 
Borgarahreyfingunni skömmu 
eftir kosningar, mælist með stuðn-
ing 0,6 prósenta kjósenda, sam-
anborið við 1,6 prósent í síðustu 
könnun.

Yrðu þetta niðurstöður kosn-
inga fengi Sjálfstæðisflokkurinn 
27 þingmenn, en er með 16 í dag. 
Samfylkingin fengi 15 þingmenn, 
en fékk 20 í síðustu kosningum. 

Vinstri græn myndu tapa þing-

manni yrðu niðurstöður kosninga 
í takt við könnunina, fengju 13 en 
eru með 14 í dag. Stjórnarflokk-
arnir fengju samtals 28 þingmenn 
af 63 samkvæmt könnuninni.

Framsóknarflokkurinn myndi 
fá átta þingmenn samkvæmt könn-
un Fréttablaðsins, einum færri en 
hann er með nú. Hvorki Borgara-
hreyfingin né Hreyfingin kæmu 
manni að yrðu þetta niðurstöður 
kosninga.

Einnig var spurt um afstöðu til 
ríkisstjórnarinnar. Alls sögðust 
38,9 prósent þeirra sem afstöðu 
tóku styðja ríkisstjórnina, en 61,1 
prósent ekki.

Hringt var í 800 manns sem 
valdir voru með slembiúrtaki úr 
þjóðskrá fimmtudaginn 18. mars. 
Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni, og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri. 

Spurt var: Hvaða lista myndir þú 
kjósa ef gengið yrði til kosninga í 
dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: 
Hvaða flokk er líklegast að þú 
myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar 
var að lokum spurt: Er líklegra að 
þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn eða einhvern annan flokk? Alls 
tók 60,1 prósent afstöðu.

Einnig var spurt: Styður þú 
núverandi ríkisstjórn? Alls tóku 
88,8 prósent afstöðu til þeirrar 
spurningar. 

Skoðanakönnunin er sú fyrsta 
sem Fréttablaðið gerir með örlít-
ið breyttri aðferð frá fyrri könnun-
um blaðsins. Í fyrsta skipti er nú 
notast við úrtak valið af handahófi 
úr þjóðskrá, í stað þess að velja 
úrtak af handahófi af skráðum 
símnotendum. brjann@frettabladid.is

Sjálfstæðisflokkur stærstur 
á ný með yfir 40% fylgi
Sjálfstæðisflokkurinn ber höfuð og herðar yfir aðra flokka samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. Sam-
fylking og Vinstri græn bíða afhroð. Aðeins 39 prósent þeirra sem taka afstöðu styðja sitjandi ríkisstjórn.
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Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins frá kosningum 2009 til 18. mars 2010.
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HEILBRIGÐISMÁL „Næstu niður-
skurðarskref, vegna ársins 2011, 
verða miklum mun erfiðari en það 

sem við höfum 
séð hingað til,“ 
sagði Álfheið-
ur Ingadóttir 
í erindi á ráð-
stefnu um heil-
brigðismál í 
gær og bætti 
við: „Þau munu 
krefjast mjög 
st í fra r  for -
gangsröðunar 

um það hverjir eiga að fá tiltekna 
þjónustu og hverjir ekki.“

Álfheiður sagði jafnframt að 
nauðsynlegar skipulagsbreyt-
ingar þýddu að loka þyrfti tíma-
bundið fyrir tiltekna þjónustu 
á landsbyggðinni jafnt sem á 
höfuðborgarsvæðinu.

Samtök atvinnulífsins stóðu 
fyrir ráðstefnu í gær þar sem 
glímt var við spurninguna um 
hvernig ná mætti hámarksár-
angri í heilbrigðismálum í ljósi 
niðurskurðar. Loka þarf 50 millj-
arða króna gati á fjárlögum næsta 
árs en heilbrigðismálin eru lang-
stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs. 

Engar tölur liggja á borðinu 
um niðurskurð í heilbrigðiskerf-
inu, enda fjárlagagerðin fyrir árið 
2011 rétt að byrja. „Hins vegar tel 
ég að áherslur ríkisstjórnarinnar 
hvað varðar niðurskurð á milli 
málaflokka hafi ekki breyst,“ 
segir Álfheiður. 

Spurð út í forgangsröðun á fólki 
segir Álfheiður að slíkt verkefni 
verði gríðarlega erfitt og „krefj-
ist þess jafnvel að kallað verði á 
siðfræðinga til að meta hvernig 

að slíku yrði staðið. Um þetta þarf 
sáttmála í samfélaginu.“

Á fjárlögum þessa árs er niður-
skurðarkrafan í heilbrigðisþjónust-
unni fimm prósent en sjö prósent 
ef tekið er tillit til niðurskurðar í 
stjórnsýslunni. Krafan til mennta-
mála er sjö prósent og tíu prósent 
á allt annað. 

Björn Zoëga, forstjóri Landspít-
alans, segir að niðurskurður af 
sömu stærðargráðu og á fjárlög-
um 2010 gæti þýtt fjöldauppsagnir 
á LSH eða að þjónusta sem nú þyki 
sjálfsögð verði aflögð. 

Sólveig Jóhannsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Læknafélagsins, 
lýsti á fundinum áhyggjum sínum 
af þróun mála. „Staðan á öllum 
heilbrigðisstofnunum landsins er 
erfið, því miður. Í dag óttast ég að 
góður árangur síðustu ára haldist 
ekki þegar það þarf að skera svona 
mikið niður.“

Tvennt nefndi Sólveig: Flótti heil-
brigðisstarfsfólks, sem er nú stað-
reynd, og fjársvelti LSH til tækja-
kaupa „sem mun leiða til þess að 
við munum dragast aftur úr í tækni 
og framleiðni“. svavar@frettabladid.is

Niðurskurður krefst 
aðkomu siðfræðinga
Niðurskurður til heilbrigðismála á fjárlögum næsta árs þýðir að leggja verður 
af þjónustu sem hingað til hefur þótt sjálfsögð. Taka þarf ákvörðun um hverjir 
eigi að fá tiltekna þjónustu og hverjir ekki, segir heilbrigðisráðherra.

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

OFFITUAÐGERÐ Á LSH Heilbrigðisráðuneytið kallaði fyrir viku saman framkvæmda-
stjórnir allra sjúkrastofnana landsins, landlækni, Lýðheilsustöð og heilbrigðisnefnd 
Alþingis til að undirbúa sársaukafull skref í niðurskurði á fjárlögum næsta árs.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

EYJAFJÖRÐUR Íbúar Hörgárbyggð-
ar og Arnarneshrepps í Eyjafirði 
kjósa á laugardag um hvort sam-
eina skuli sveitarfélögin tvö.

Alls búa 606 manns í sveitar-
félögunum. Í Hörgárbyggð 429, 
en 177 í Arnarneshreppi.

Guðmundur Sigvaldason, bæjar-
stjóri í Hörgárbyggð, býst við því 
að sameiningin verði samþykkt: 
„Við teljum að með sameiningu 
verði hægt að efla samfélagið og 
auka möguleika þess til að takast 
á við ýmis stærri verkefni.“

Sveitarfélögin tvö starfa nú 
þegar saman „um flesta hluti“, 
að sögn Guðmundar, svo sem við 
rekstur skóla og íþróttamann-
virkja. 

„Þetta snýst því bara um að þróa 
það áfram,“ segir Guðmundur.

Fjárhagslega standi sveitar-
félögin tvö ágætlega, en í yfir-
standandi þrengingum efnahags-

lífsins sé betra að hafa borð fyrir 
báru.

„Tekjur sveitarfélaga almennt 
eru að minnka en um leið eru 
gerðar kröfur um sömu þjónustu. 
Þetta er fyrirbyggjandi aðgerð 
frekar en annað, til að geta brugð-
ist betur við sveiflum þegar þær 
koma,“ segir sveitarstjórinn.

Beinn fjárhagslegur ávinning-
ur af sameiningu sveitarfélag-
anna nemur um fjórtán milljónum 
króna á ári, þar af sex milljón-
ir sem fást úr auknum framlög-
um Jöfnunarsjóðs sveitarfélag-
anna. Þá fást allt að 36 milljónir 
úr sama sjóði til að standa straum 
af kostnaði við sameininguna.

Samþykki íbúarnir sameiningar-
áformin má gera ráð fyrir að þau 
gangi í gegn í kjölfar sveitarstjórn-
arkosninganna 29. maí. Í þeim kosn-
ingum yrði enn fremur kosið um 
nafn á sveitarfélagið nýja.  - kóþ

Íbúar Arnarneshrepps og Hörgárbyggðar gætu myndað 606 manna sveitarfélag:

Kjósa um sameiningu um helgina
Fæðing nýs sveitarfélags?

Eyjafjörður

Ak
ure

yri

Arnarneshreppur

Hörgárbyggð

Dalvíkurbyggð

Eyjafjarðarsveit

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Tækifærisdagar í verslun okkar!

Flottir lampar
á Tækifærisverði.

Tæki

8.9008.900

4.9004.900

í mars

Brick borðlampar
Tækifærisverð:
4.900 kr. stgr.
 
Vendela borðlampar
Tækifærisverð:
8.900 kr. stgr.
 

1

2

1

2

færi

Dalshrauni 13, Hafnarfi rði - sími 578 9700 

TILBOÐ 
HELGARINNAR

FJÁRHÆTTUSPIL Hjónin sem unnu 
66,4 milljónir króna í Víkinga-
lottói á miðvikudag ætla að nota 
peningana til að greiða skuldir og 
fara í gott sumarfrí.

Þessi fjögurra manna fjöl-
skylda er með bæði langtíma- og 
skammtímaskuldir. Vinningurinn 
kom því í góðar þarfir.

Þegar þau hjónin komust að því 
að þau hefðu unnið fór konan með 
miðann á skrifstofu Íslenskrar 
getspá: „Viðkomandi var í hálf-
gerðu áfalli,“ segir í tilkynningu 
þaðan.  - kóþ

Fengu 66,4 milljónir króna:

Lottó greiðir 
niður skuldir

DÓMSMÁL Sophia Hansen hefur 
verið dæmd í Hæstarétti til þess 
að greiða Sigurði Pétri Harðarsyni 
rúmlega nítján milljónir króna.

Fjárkrafa Sigurðar Péturs var 
byggð á skuldaviðurkenningu sem 
var útgefin 4. júní 2007. Hún var 
til komin vegna fjárhagsaðstoðar 
hans við átakið „Börnin heim“ sem 
laut meðal annars að fjármögnun 
baráttu Sophiu fyrir að fá dætur 
sínar tvær heim frá Tyrklandi.

Sophia hélt því fram að nafnritun 
hennar á framangreinda skulda-
viðurkenningu svo og tryggingar-

bréf með 20 milljóna króna veði 
í húseign hennar væru fölsuð og 
skjölin því óskuldbindandi fyrir 

hana. Hún kærði til lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu 
fölsun á tryggingarbréfinu og 
skuldaviðurkenningunni.

Lagt var fram sérfræðiálit 
Statens kriminaltekniska labora-
torium í Svíþjóð 11. febrúar 2008 
um rithandarrannsókn á undirrit-
un framangreindra skjala. Niður-
staða rannsakenda benti eindregið 
til þess að Sophia hefði undirritað 
skjölin. 

Með dómi sínum nú staðfesti 
Hæstiréttur dóm Héraðsdóms 
Reykjavíkur. - jss

SOPHIA HANSEN Sophia ásamt lög-
manni sínum í dómsal.

Langvinnum málaferlum í kjölfar átaksins „Börnin heim“ lokið:

Sophia greiðir nítján milljónir
Á að leyfa hollenska hernaðar-
fyrirtækinu E.C.A. Program að 
hefja starfsemi á Keflavíkur-
flugvelli?
JÁ 48,7%
NEI 51,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eru þær aðgerðir sem stjórn-
völd hafa kynnt vegna vanda 
heimilanna nægilega góðar?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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Netið

Stærsta 3G dreifikerfið 
frá landnámi
Nú kemstu í háhraðanetsamband víðar en nokkru sinni fyrr  
í Íslandssögunni. 

Kynntu þér 3G og 3GL dreifikerfið á siminn.is og sjáðu hvar 
þú kemst á netið í símanum og tölvunni.

800 7000 • siminn.is

Aukinn hraði  
í netlyklaáskrift

Nánar á siminn.is
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STJÓRNMÁL „Þetta er algjörlega for-
kastanlegt,“ segir Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir, þingmaður Samfylk-
ingarinnar, um hugmyndir um 
hernaðarfyrirtæki á Keflavíkur-
flugvelli. Samflokksmenn hennar, 
Björgvin G. Sigurðsson og Róbert 
Marshall, hafa lýst sig fylgjandi 
hugmyndinni.

Björgvin sagði í samtali við 
Víkurfréttir á miðvikudag að málið 
hefði verið samþykkt í ríkisstjórn. 
Enginn ráðherra sem Fréttablað-
ið hafði samband við kannaðist við 
að málið hefði nokkru sinni ratað á 
borð stjórnarinnar.

Umsókn fyrirtækisins er á 
borði Flugmálastjórnar og líkt 
og Fréttablaðið greindi frá í gær 
er mat hennar langt komið. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins er 
niðurstaða hennar sú að breyta 
þurfi reglugerð eigi málið að ná 
fram að ganga. Þá kemur til kasta 
samgönguráðherra.

Árni Þór Sigurðsson, formaður 
utanríkismálanefndar Alþingis og 
þingmaður Vinstri grænna, leggst 
alfarið gegn hugmyndinni. „Ég tel 
að við höfum ekki þörf fyrir nýtt 
hermang hér á landi. Við börð-
umst nú mörg hver lengi fyrir 
því að herinn færi og það er ekki 
hægt að búast við að við stökkvum 
á þetta.“

Hann segir að þótt illa ári geti 
Íslendingar ekki stokkið á hvað 
sem er þótt fjármunir séu í boði.

Steinunn Valdís segir málið 
aldrei hafa verið rætt í þingflokki 
Samfylkingarinnar. „Ef marka má 
heimasíðu þessa fyrirtækis er ekki 
annað að sjá en að meginmarkmið 
þess sé stríðsrekstur. Ísland á ekki 
að setja nafn sitt við svona starf-

semi og þetta er algjörlega á skjön 
við þá ímynd sem við þurfum að 
byggja upp.

Ég gef ekkert fyrir þau rök að 
þetta sé í nafni atvinnuuppbygg-
ingar á Suðurnesjum. Við hljótum 
að setja einhver siðferðismörk um 
þá atvinnustarfsemi sem hér fer 
fram.“

Nokkur kurr var í stjórnarlið-
um sem Fréttablaðið ræddi við í 
gær. Vísuðu sumir á stjórnarsátt-
málann, að þessi starfsemi rím-
aði illa við ákvæði hans um að 
ríkisstjórnin leggi áherslu á bar-
áttu fyrir friði og afvopnun og að 
Ísland verði boðið fram sem vett-
vangur fyrir friðarumræður.

 kolbeinn@frettabladid.is

 bjorn@frettabladid.is

1. Hvaða starfsemi verður 
í nýju húsi sem nú rís á 
Bernhöftstorfunni?

2. Hvaða vörumerki fylgir 
ekki með í sölunni á þrotabúi 
Securitas?

3. Hvað er FÍFL?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 42

sumarferdir.is

... eru betri en aðrar. 

2.000 bæklingar

UMHVERFISVOTTUÐ 
PRENTSMIÐJA

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

IceCell tapar leyfinu
Póst- og fjarskiptastofnunin (PFS) 
hefur afturkallað leyfi farsímafyrir-
tækisins IceCell frá því 2007 til að 
reka símaþjónustu á GSM 1800 
tíðnisviði. „Tíðniheimildin er aftur-
kölluð vegna vanefnda fyrirtækisins 
á að standa við skilmála heimildar-
innar, sem kvað á um uppbyggingu 
farsímanets í áföngum fyrir tiltekin 
tímamörk,“ segir PFS.

FJARSKIPTI

LÖGREGLUMÁL Sextugur karlmað-
ur situr nú í gæsluvarðhaldi til 
7. apríl eftir að hann var hand-
tekinn við komuna til landsins 
í síðustu viku með rúmlega 600 
grömm af kókaíni innvortis.

Maðurinn, sem er Lithái, 
var að koma frá Kaupmanna-
höfn þegar hann var stöðvaður 
á Keflavíkurflugvelli við hefð-
bundið eftirlit. Grunsemdir vökn-
uðu um að hann hefði fíkniefni 
innvortis og var hann því hand-
tekinn. Í fyllingu tímans skilaði 
hann niður kókaíninu sem hann 
hafði sett í smokka og gleypt.

Maðurinn hefur ekki verið 
búsettur hérlendis né dvalið hér 
á landi svo vitað sé. - jss

Smyglari í gæsluvarðhaldi:

Var með 600 
grömm af kóka-
íni innvortis

UMHVERFISMÁL Skipulagsstofnun 
hefur tekið ákvörðun um að 
stækkun Mjólkárvirkjunar í Ísa-
fjarðarbæ skuli ekki háð mati 
á umhverfisáhrifum. Ákvörð-
unina má kæra til umhverfis-
ráðherra. Kærufrestur er til 20. 
apríl.

„Það er niðurstaða Skipulags-
stofnunar að stækkun Mjólk-
árvirkjunar sé ekki líkleg til 
að hafa í för með sér umtals-
verð umhverfisáhrif,“ segir í 
ákvörðuninni. 

Um leið er sagt brýnt að 
standa þannig að verki að rask 
verði í algjöru lágmarki og að 
hafist verði handa við frágang 
um leið og framkvæmdum 
lýkur. 

„Gangi það eftir eigi neikvæð 
sjónræn áhrif framkvæmdanna 
að verða skammvinn og 
óveruleg.“  - óká

Mjólkárvirkjun ekki í mat:

Óveruleg áhrif 
og skammvinn

STJÓRNSÝSLA Lagt verður til við for-
sætisráðherra fyrir lok næsta mán-
aðar að opinber fyrirtæki svo sem 
Landsvirkjun, RÚV og Orkuveita 
Reykjavíkur verði sett undir upp-
lýsingalög. Þannig hefði almenn-
ingur og fjölmiðlar betri aðgang að 
gögnum þessara stofnana.

Starfshópur um endurskoðun á 
upplýsingalögum, sem forsætis-
ráðherra skipaði síðasta sumar, 
mun leggja þetta til en formaður 
hennar, Trausti Fannar Valsson, 
segir að heildstæð drög að nýjum 
lögum liggi þegar fyrir. 

„Tillagan 
gengur út á að 
lögin nái til 
einkaréttar-
legra fyrirtækja 
í eigu ríkis og 
sveitarfélaga. 
Einnig er skoð-
að hvort þau 
geti náð til fyr-
irtækja sem eru 
að hluta í einka-

eigu,“ segir Trausti Fannar.
Einnig verða lagðar til breyt-

ingar til að gera fólki auðveldara 

með að nálgast opinberar upplýs-
ingar yfirleitt, og skoðað hvaða 
gögn megi opinbera sjálfkrafa, 
til dæmis á Netinu.

„Verði þetta að lögum víkkar 
það gildissvið laganna til muna,“ 
segir Trausti.

Starfshópurinn mun hafa sam-
ráð við stjórnsýsluna og full-
trúa fjölmiðla næstu vikur um 
praktísk atriði svo sem kostnað 
af breytingunum og hvernig þær 
geti skarast á við friðhelgi einka-
lífs, viðskiptahagsmuni og öryggi 
ríkisins. - kóþ

Nefnd um upplýsingalög ætlar að leggja til að þau nái yfir opinber fyrirtæki:

Upplýsingar veittar um Landsvirkjun

TRAUSTI FANNAR 
VALSSON

Um 600 jarðskjálftar í gær
Um 600 jarðskjálftar mældust undir 
Eyjafjallajökli í sjálfvirkri jarðskjálfta-
mælingu Veðurstofunnar frá því á 
miðnætti í gær. Skjálftarnir mældust 
allt upp í 1.400 á sólarhring fyrr í 
vikunni. Skjálftavirknin minnkaði í 
fyrradag en fór svo að aukast eftir 
miðnætti og var virknin stöðug í 
gær.

NÁTTÚRA

Urgur er í stjórnar-
liðum vegna E.C.A.
Þingmenn beggja stjórnarflokkanna hafa lýst sig mótfallna hugmyndum um 
hernaðarfyrirtæki á Keflavíkurflugvelli. Málið hefur ekki komið á borð ríkis-
stjórnarinnar. Breyta þarf reglugerð eigi það að verða að veruleika.

Á ÍSLANDI? Fjöldi mynda frá Íslandi prýðir heimasíðu fyrirtækisins og má lesa það úr 
henni að fyrirtækið hafi þegar hafið starfsemi hér á landi.

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON

STEINUNN VALDÍS 
ÓSKARSDÓTTIR

E.C.A. sendi frá sér yfirlýsingu í 
gær. Þar segir að fyrirtækið sé ekki 
hernaðarfyrirtæki, í beinum skiln-
ingi þess orðs, heldur þjónustu-
fyrirtæki og verktaki sem þjónusti 
ýmis aðildarríki Nató. Allar stað-
hæfingar um hernaðarbrölt séu úr 
lausu lofti gripnar. Fyrirtækið muni 
halda „blaðamannafund þegar 
nær dregur og koma á framfæri 
frekari upplýsingum“.

ERUM EKKI HER

FÆREYJAR Føroya Banki er orð-
inn alþjóðlegur og með æ fleiri 
erlenda viðskiptavini sem eiga 
erfitt með að bera nafnið fram. 
Því ætti að breyta því, segir 
stjórnarformaður bankans, Klaus 
Rasmussen. Fyrir næsta aðalfund 
mun stjórnin því leggja til að nafn-
inu verði breytt í BankNordik.

Færeyjabanki var stofnaður 
1906 og var í danskri eigu fram að 
færeyska hruninu í upphafi tíunda 
áratugsins. Hann keypti nýlega 
tólf útibú danska Sparbank og 
tryggingafélagið Vörð. - kóþ

Bankamenn í útrásarhug:

Nafni Færeyja-
banka breytt

VEISTU SVARIÐ?
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

Tilboðin gilda 18. - 21. mars eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

NÝ
TTKORTA TÍMABIL

SALAT Í ÚRVALI

PIZZADEIG
400 gr

299 kr/pk

 

PIZZASÓSA
300 gr, NAPOLINA

199 kr/stk

  áður 259 kr/stk

PIZZASKINKA
125 gr, KJÖTSEL

99 kr/pk

  áður 142 kr/pk

PIZZAVEISLA

PEPPERÓNÍ
KJÖTSEL

PIZZAOSTUR
200 gr, MS

ANANASBITAR
567 gr, COOP

199 kr/stk

 

30%
afsláttur

30%
afsláttur

FYLGIR
FRÍTT
MEÐ
PIZZADEIGI



10  19. mars 2010  FÖSTUDAGUR

Opið til19 í dag

Mán til mið 10–18.30, fim 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18  |  Sími  517 9000 Komdu í heimsókn

nýtt kortatímabil
fimmtudag til mánudags

Sumarbúðir
KFUM og KFUK

Vatnaskógur
Vindáshlíð

Kaldársel
Hólavatn

Ölver

KFUM og KFUK   -   Holtavegi 28    -   104 Reykjavík   -   Sími 588 88 99   -   www.kfum.is

Skráning hefst 
20. mars kl. 12
með vorhátíð

Netskráning er á kfum.is

VIÐSKIPTI „Þessi plön eru ekki á 
mínu borði,“ segir Jón Ásgeir 
Jóhannesson, fyrrverandi stjórn-
arformaður Baugs Group, um 
fullyrðingar Viðskiptablaðsins að 
hann undirbúi opnun þriggja lág-
vöruverðsverslana undir merkinu 
Best Price Foods í London í Bret-
landi í félagi við tvo fyrrverandi 
stjórnendur hjá Baugi Group. 

Blaðið vísar til þess að í bresku 
fyrirtækjaskránni hafi félag-
ið Best Price Foods verið stofn-
að um mitt síðasta ár. Það hét 
upphaflega Bonus Foods Limit-

ed en var síðar 
breytt. Hörð-
ur Logi Haf-
steinsson, fram-
kvæmdastjóri 
Bonus Food 
Limited, var 
skráður fyrir 
félaginu, sem 
var skráð til 
heimilis að 43 
Oxford Street, 
á sama stað og 

JMS Partners Limited, félag í 
eigu Jóns Ásgeirs, Gunnars og 

Dons McCarthey, náins viðskipta-
félaga þeirra. 

Viðskiptablaðið segir leit 
standa nú yfir að heppilegri stað-
setningu verslananna. Uppbygg-
ing þeirra verður með svipuðu 
sniði og Bónus, sem Jón Ásgeir 
og faðir hans stofnuðu fyrir 
rúmum tuttugu árum. Blaðið 
segir Jón Ásgeir hafa mjög góð 
sambönd ytra og njóta velvildar 
hjá birgjum.

Jón Ásgeir segist í tölvuskeyti 
til Fréttablaðsins ekkert hafa um 
málið að segja.  - jab

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON

Jón Ásgeir Jóhannesson sagður ætla að opna lágvöruverðsverslanir í Bretlandi:

Segir engin plön á sínu borði 

PAKKAÐUR Í PLAST Listamaðurinn 
Gunther von Hagens stillir sér upp 
fyrir framan fíl sem hann hefur klætt 
í plast. Þeir félagar eru staddir í dýra-
garðinum í Neunkirchen í Þýskalandi. 

NORDICPHOTOS / AFP 

SJÁVARÚTVEGUR Alþjóða dýravernd-
unarsjóðurinn (IFAW) hefur 
kært útflutning á hvalaafurð-
um frá Íslandi til þriggja landa 
til framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins (ESB), Alþjóðalög-
reglunnar (Interpol) og Alþjóða 
tollastofnunarinnar. 

Afurðirnar sem um ræðir eru 
134 tonn af frystum hvalaafurð-
um til Japans og 250 kíló af frystu 
hvalkjöti til Lettlands í janúar síð-
astliðnum auk tveggja sendinga af 
hvalmjöli til Danmerkur í janúar 
og mars árið 2009. Tilefni kærunn-
ar eru upplýsingar um útfluttar 
vörur frá Hagstofu Íslands. Sjóð-
urinn hefur einnig sent fjórum 
skrifstofum CITES (samningur 
um alþjóðaverslun með tegundir 
villtra dýra og plantna í útrým-
ingarhættu) upplýsingar um 
viðskiptin.

Sigursteinn Másson, talsmaður 
IFAW á Íslandi, segir málið graf-
alvarlegt í ljósi þess að lög og regl-
ur ESB banni alfarið viðskipti sem 
þessi, auk CITES-sáttmálans sem 
Ísland, Lettland og Danmörk eru 
aðilar að. „Þarna er í raun um mjög 
alvarlegan atburð að ræða út frá 
alþjóðalögum og þess vegna vekur 
IFAW athygli á þessu og kæra til 
viðeigandi yfirvalda.“

Sigursteinn segir engu skipta þó 
að um tiltölulega lítið magn hvala-
afurða sé að ræða og IFAW hafi 
ekki fengið staðfest hverjir standa 
að baki útflutningnum héðan. „Við 
gerum hins vegar ráð fyrir því að 
yfirvöld fari ofan í saumana á því 
hverjir eru að brjóta lög og reglur.“ 

Hann segir að yfirvöld í Lettlandi 
og Danmörku hafi ekki haft upp-
lýsingar um viðskiptin. „Þar er 
þetta litið mjög alvarlegum augum 
og ég tel að það verði tekið hart á 
þessu.“

Kristján Loftsson, framkvæmda-
stjóri Hvals hf., staðfestir að „smá-
ræði“ af hvalaafurðum hafi verið 
flutt út til Japans í janúar. Hins 
vegar veit hann ekki hver stendur 
að baki viðskiptunum til Lettlands 
og Danmerkur. „Það kæmi mér 
ekkert á óvart ef ég kæmist að því 
að Sigursteinn stæði sjálfur fyrir 
þessu. Þessir menn gera allt sem 
í þeirra valdi stendur til að vekja 
athygli á sér,“ segir Kristján. 

Gunnar Bergmann Jóns-
son, framkvæmdastjóri Félags 
hrefnuveiðimanna, segir að ekk-
ert hrefnukjöt hafi verið flutt út. 
„Hins vegar er um svo lítið magn 
að ræða að ekki er hægt að útiloka 
að Letti hafi keypt kjöt hérlendis 
og sent til heimalandsins.“ 

Hagstofa Íslands staðfesti 
við Fréttablaðið að upplýsingar 
IFAW um útflutninginn eru allar 
nákvæmar.   svavar@frettabladid.is

Útflutningur 
á hval kærður 
til Interpol
Dýraverndunarsamtök (IFAW) hafa kært útflutning á 
hvalaafurðum frá Íslandi. Talsmaður IFAW á Íslandi 
segir málið alvarlegt. Kristján Loftsson útilokar ekki 
að talsmaðurinn standi á bak við útflutninginn.

HVALFJÖRÐUR 2006 Hvalveiðar vekja jafnan athygli hérlendis en dr. Ralf Sonntag, 
sjávarlíffræðingur hjá IFAW, segir Íslendinga fótumtroða alþjóðalög.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SIGURSTEINN 
MÁSSON

KRISTJÁN 
LOFTSSON

KÍNA Lík sjötugs fjölskylduföður í 
Kína hefur verið geymt í meira en 
ár í frystikistu á heimili fjölskyldu 
hans, sem þorir ekki að láta grafa 
líkið, þar sem hún telur mikilvægt 
að geyma það vegna gruns um að 
maðurinn hafi verið myrtur.

Guo Chenzhi lést í nóvember 
árið 2008. Hann var bókhaldari og 
hafði sakað borgarstjórann í Hed-
ong í Hebei-héraði um fjársvik. 
Fjölskyldan segist fullviss um að 
borgarstjórinn hafi látið myrða 
Chenzhi. Borgarstjórinn hefur nú 
verið handtekinn.  - gb

Fjölskylda í Kína:

Með lík föður-
ins í frystikistu



15% 
-3KR. +2 PUNKTAR FYRIR HVERN

ELDSNEYTISLÍTRA

AFSLÁTTUR AF
BÍLATENGDUM VÖRUM 
Á ÞJÓNUSTUSTÖÐVUM N1
Þar af 3% í punktum

Hvað með þig?

ÉG ER
ALLTAF

AÐ SPARA Hvað með þig?

N1 býður upp á yfirgripsmesta þjónustunet 
landsins. Við tökum vel á móti þér á meira en 120 
útsölustöðum hringinn kringum landið. Komdu í 
heimsókn, nýttu þér vöruúrvalið, fylltu á tankinn 
eða fáðu þér bita! 

Hlökkum til að sjá þig! 

Bjóðum ykkur velkomin á 120 
stöðum um land allt

Opið allan 
sólarhringinn

Hringbraut, 
Ártúnshöfða og 

Lækjargötu, 
Hafnarfirði

Dæmi um sparnað

1 PUNKTUR
 = 1 KRÓNA

N1 punktar
jafngilda krónum í öllum viðskiptum hjá N1. Við bjóðum líka reglulega 
upp á tilboð þar sem hægt er að margfalda gildi punktanna.
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5.080 kr. 609 kr.  152 kr.  4.318 kr.

Þurrkublöð fyrir Toyota Corolla árg. 2007, 2 í pakka.
Fullt verð     Afsláttur 12%    í punktum 3%    Sparitilboðsverð   
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FRÍ ÁSETNING
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Höfum þjónað Volkswagen eigen

Þjónustuver og þjónustumóttökur: Opið frá 8-17 alla virka daga · Pantanasími 590 5030 · thjonusta@hekla.is. Netspjall á www.hekla.is.

100% þjónustulán án vaxta Val um upprunalega eða ódýrari varahluti Sérstök hraðþjónusta í boði
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BÚNINGAR TIL SÖLU Þessir búningar, 
sem notaðir voru í Apaplánetumynd-
unum á síðustu öld, verða boðnir upp 
í Bandaríkjunum í vor. NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Dragist samningar 
um Icesave enn á langinn má gera 
ráð fyrir að atvinnuleysi, auk sam-
dráttar landsframleiðslu og fjár-
festingar, verði mun meira en 
Seðlabankinn hefur gert ráð fyrir 
í spám sínum. 

Þórarinn G. Pétursson, aðalhag-
fræðingur Seðlabankans, benti 
á það þegar kynnt var ákvörðun 
peningastefnunefndar bankans 
um vexti á miðvikudag, að í síð-
ustu hagspá bankans, Peningamál-
um, sem út komu í janúar, væri að 
finna vísbendingu um hvers væri 
að vænta í umfangi samdráttarins, 

dragist enn að 
Icesave leysist. 
„Sem dæmi má 
nefna að tefjist 
stórframkvæmd-
ir fram á seinni 
hluta næsta árs 
og verði önnur 
fjárfesting á 
þessu ári um 10 
prósentum minni 

en gert er ráð fyrir, gæti fjármuna-
myndun dregist saman um fjórðung 
á þessu ári og landsframleiðsla um 
5 prósent. Atvinnuleysi yrði jafn-
framt hátt í tveimur prósentum 

meira í lok ársins en gert er ráð 
fyrir í grunnspánni,“ segir í Pen-
ingamálum, en grunnspá bankans 
gerði ráð fyrir tiltölulega skjótri 
úrlausn Icesave-mála.

Í umfjöllun Greiningar Íslands-
banka í gær segir að vonir lands-
manna um að lausn sé á næsta leiti 
virðist fara þverrandi. „Enda hefur 
lausn deilunnar nú verið í sjónmáli í 
marga mánuði án þess að endahnút-
ur sé bundinn á málið.“ Bent er á að 
samningaviðræður um Icesave hafi 
ekki enn hafist að nýju eftir að upp 
úr slitnaði í byrjun þessa mánaðar. 
 - óká

ÞÓRARINN G. 
PÉTURSSON

Vonir um að lausn Icesave sé á næsta leiti fara þverrandi hjá þjóðinni:

Enn meiri samdráttur í spilunum
REYKJAVÍK Framboðslisti Vinstri 
grænna í Reykjavík var sam-
þykktur samhljóða á félagsfundi 
í gær. Efstu sex sætin réðust í 
forvali sem fram fór í byrjun 
febrúar. Kosið verður 29. maí. 

Í fyrstu tíu sætum listans eru: 
1. Sóley Tómasdóttir, 2. Þorleifur 
Gunnlaugsson, 3. Líf Magneudótt-
ir, 4. Elín Sigurðardóttir, 5. Davíð 
Stefánsson, 6. Hermann Vals-
son, 7. Björg Eva Erlendsdóttir, 
8. Snærós Sindradóttir, 9. Krist-
ín Þorleifsdóttir, 10. Vésteinn 
Valgarðsson.  - bj

Framboðslisti VG í Reykjavík:

Tilbúin í 
kosningar í maí

LÖGREGLUMÁL Lögreglan hefur lýst 
eftir vitnum að íkveikju í Öskjuhlíð 
í gærmorgun. Þá voru bensínbrúsar 
og blys notuð til að kveikja í tveim-
ur fjarskiptamöstrum, auk þess 
sem tilraun var gerð til að kveikja 
í því þriðja.

„Það hefur enginn verið hand-
tekinn eða yfirheyrður, við erum 
enn að vinna að öflun gagna,“ segir 
Friðrik Smári Björgvinsson, yfir-
lögregluþjónn rannsóknardeildar 
lögreglunnar.

Brunavarginum eða vörgun-
um tókst ekki að kveikja á búnaði 
sem nota átti til að kveikja í þriðja 
mastrinu og hefur lögregla því 
nokkuð góða mynd af því hvern-
ig aðferðum var beitt. Tvær plast-
flöskur með bensíni voru festar 
saman og blys fest við þær. Með því 
að kveikja á blysinu var því hægt að 
kveikja í bensíninu. Friðrik Smári 

segir málið litið afar alvarlegum 
augum enda greinilegur tilgangur 
þess sem var að verki að valda tjóni. 
Ekki sé þó rétt að kalla bensín-
brúsana og blysið sprengjur. Engin 
sprenging verði þegar blysið brenni 
í gegnum plastið heldur kvikni ein-
faldlega í bensíninu.

„Við vitum ekki hver tilgangur-
inn er, hvort hann var eingöngu að 
valda fjártjóni eða eitthvað annað,“ 
segir Friðrik Smári. Í möstrunum 
var fjarskiptabúnaður frá Síman-
um, Vodafone og öðrum fjarskipta-
fyrirtækjum. 

Litlar truflanir urðu á fjarskipt-
um vegna íkveikjunnar. Þó duttu 
útsendingar stafrænna sjónvarps-
sendinga Vodafone niður í tæpar 
þrjár klukkustundir þar sem eld-
urinn skemmdi kapal í öðru mastr-
anna, segir Hrannar Pétursson, 
upplýsingafulltrúi Vodafone. - bj

Lögregla rannsakar íkveikju þar sem bensínbrúsar og blys voru notuð til að kveikja í fjarskiptamöstrum:

Lýsa eftir vitnum að íkveikju í Öskjuhlíð

ÍKVEIKJA Ekki fengust í gær upplýsingar um tjón á fjarskiptamöstrunum tveimur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKIPULAGSMÁL Bæjarráð Hafnar-
fjarðar telur Alcan á Íslandi enn 
ekki hafa skýrt nægilega vel 
vilja sinn vegna áformaðrar end-
urtekningar á íbúakosningu um 
stækkun álversins í Straumsvík. 

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu telja forsvars-
menn Alcan sig hins vegar hafa 
svarað öllu sem að fyrirtækinu 
lýtur og að kjósa eigi um 
óbreytta þá deiliskipulagstil-
lögu sem felld var í íbúakosn-
ingu vorið 2007. Það þýði þó ekki 
sjálfkrafa að af stækkuninni 
verði. 

Bæjarráðið fól í gær sviðstjóra 
skipulagssviðs ásamt oddvitum 
bæjarstjórnarflokkanna að fá 
sem fyrst nánari svör hjá Alcan 
varðandi áform um stækkun 
álversins út frá upphaflegu deili-
skipulagstillögunni.  - gar

Íbúakosning enn í biðstöðu:

Tali skýrar um 
álversstækkun
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Ókeypis forgreining

Þú getur treyst því að við gerum betur við Volkswagen
Þótt Volkswagen bili sjaldan er mikilvægt að eftirlit og þjónusta sé í höndum fagfólks. 

Birgir og félagar hafa samtals 101 árs reynslu af Volkswagen þjónustu og tryggja að þú 

þurfir aldrei að bíða lengi eftir bílnum þínum. Láttu okkur gera betur við bílinn þinn.

MÁLÞING UM SKOTVEIÐAR
Grand Hótel – Hvammur – 20. mars 2010

DAGSKRÁ | AÐGANGUR ÓKEYPIS  
ALLIR VELKOMNIR

13:00 Setning málþingsins - Hjalti Guðmundsson, sviðsstjóri hjá Umhverfisstofnun
13:10 Sjálfbær veiðistjórnun - Steinar Rafn Beck, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun
13:30 Veiðitölur - Bjarni Pálsson, deildarstjóri hjá Umhverfisstofnun
13:50 Sjálfbærar veiðar - Sigmar B. Hauksson, formaður SKOTVÍS
14:10 Rjúpan - Ólafur K. Nielsen, frá Náttúrufræðistofnun Íslands
14:30 Kaffi
14:50 Gæsir og endur - Arnór Þ. Sigfússon, frá Verkís
15:30 Svartfugl - Arnþór Garðarsson, prófessor við Háskóla Íslands
15:50 Hreindýr - Jóhann G. Gunnarsson, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun
16:10 Umræður
17:00 Málþingi slitið

Málþing á vegum Umhverfisstofnunar um skotveiðar á  
Íslandi verður haldið á Grand Hótel laugardaginn 20. mars. Á 

málþinginu verða flutt erindi um helstu veiðitegundir á Íslandi, 
veiðistjórnun, sjálfbærar veiðar og veiðitölur. 

Akureyri – Egilsstaðir – Ísafjörður - Mývatn
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

STANGVEIÐI Borgarráð samþykkti 
í gær tillögu Þorleifs Gunnlaugs-
sonar úr Vinstri grænum um 
að beita fulltrúa borgarinnar í 
stjórn Veiðifélags Elliðavatns til 
að fá það samþykkt að veiðitíma 
í vatninu verði breytt þannig að 
hann hefjist 1. apríl í stað 1. maí. 
Breyting taki gildi strax á þessu 
ári og framvegis. 

Þorleifur lagði einnig til að 
skoðað yrði að gera borgar-
búum kleift að veiða ókeypis í 
Elliðavatni. Borgarráð vísaði 
þeirri tillögu til umhverfis- og 
samgönguráðs.  - gar

Borgarráð samþykkir breytingar á veiðitíma Elliðavatns:

Ókeypis í veiði og byrjað fyrr

ELLIÐAVATN Opnað verður fyrir veiði 1. 
apríl í stað 1. maí ef borgin nær fram 
vilja sínum.

Tveir í gæsluvarðhaldi vegna gruns um fíkniefnabrot:

Fljótandi amfetamín 
fannst í farangrinum
LÖGREGLUMÁL Tveir menn sitja 
nú í gæsluvarðhaldi í tengslum 
við innflutning nær eins lítra af 
fljótandi amfetamíni til lands-
ins. Samkvæmt útreikningum 
sem gerðir hafa verið hefði efnið 
skilað tæpum sex kílóum af amf-
etamíni í neyslupakkningar á 
götuna, að því er upplýsingar 
Fréttablaðsins herma.

Upphaf málsins má rekja 
til þess að pólskur karlmað-
ur á þrítugsaldri var hand-
tekinn á Keflavíkurflugvelli 
í lok janúar á þessu ári. Hann 
var þá að koma til landsins frá 
Kaupmannahöfn. 

Tollverðir leituðu í farangri 
mannsins og kom í ljós að hann 

var með flösku fulla af fljótandi 
amfetamíni. Hann var handtek-
inn í kjölfarið og úrskurðaður í 
gæsluvarðahald til 29. mars. 

Nú í vikunni handtók lögreglan 
svo annan mann, einnig pólskan, 
sem talinn er tengjast málinu. 
Hann hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 23. mars.

Maðurinn sem tekinn var með 
amfetamínvökvann hefur ekki 
dvalið hér á landi, svo vitað sé, 
en hinn sem handtekinn var nú 
í vikunni hefur dvalið hér í ein-
hvern tíma. Hann er einnig á 
þrítugsaldri og hefur komið við 
sögu lögreglu hér.

Lögreglan á Suðurnesjum 
vinnur að rannsókn málsins.  - jss



Nýtt kortatímabil

nú með 20% afslætti
Alltaf mjúkur úr ísskápnum

BÓNUS 
SMYRILL 300g

nú með 25% afslætti

Merkt verð 1296 kr.kg. 

OS GOUDA OSTUR 
MILDUR 26% 

með 2
mjúku

BÓ
YR

GRÍSAVEISLA: FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR 

NAUTAVEISLA:  FERSKT NAUTAHAKK 

BÓNUS KORNBRAUÐ HEILT KÍLÓ (26 SNEIÐAR) 

ÍSLANDSNAUT UNGNAUTAGÚLLAS 
30% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 2498 KR.KG.

ÍSLANDSNAUT UNGNAUTASNITSEL 
30% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 2498 KR.KG.

BÓNUS FERSKAR PIZZUR 400-420g
- Pepperoni - Margarita - Extra Pepperonia

BÓNUS 
RISAPÁSKAEGG

HEILT KÍLÓ MJÚKAR BÓNUS
KRINGLUR 4 STK. 

MJÚKIR KORNKUBBAR 4 STK 
TVÆR TEG.

B
-



Opnum kl.10 í dag

ÍSLANDSLAMB FERSKT LAMBALÆRI M.KRYDDJURTUM 
MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 30% afsláttur

Sérskorið ferskt lambalæri þar
sem efsti hluti mjaðmabeins 
og rófubeinið er skorið frá og 
því er meira kjöt og minna 
bein á lærinu!

BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 

ÍSLANDSNAUT HAMBORGARAR
FROSNIR 10 STK. x 100g

BÓNUS FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

K.S FROSIÐ LAMBAFILLET 

K.S FROSINN LAMBAHRYGGUR Í SNEIÐUM 

K.S FROSIÐ LAMBALÆRI Í SNEIÐUM

COKE KIPPA 4 FLÖSKUR x 2 LTR.= 8 LTR.  MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 20% AFSLÁTTUR

EKKERT BRUÐL
Kryddum sjálf
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Þórður Már Jónsson, laga-
nemi og varaþingmaður 
Samfylkingarinnar, fer 
fyrir nýstofnuðum sam-
tökum um þjóðareign, 
Samtökum um auðlindir 
í almannaþágu. Markmið 
samtakanna í byrjun er að 
berjast fyrir því að þjóðar-
atkvæðagreiðsla fari fram 
um breytingar og afnám 
núverandi kvótakerfis í 
sjávarútvegi. 

Stofnfundur samtakanna var 
haldinn í lok febrúar. Samtök-
in eru þverpólitísk og í stjórn 
samtakanna sitja margir sem 
eru og hafa verið áberandi í 
þjóðfélagsumræðunni á undan-
förnum árum. Þeirra á meðal 
má nefna sitjandi og fyrrverandi 
alþingismennina Ögmund Jónas-
son, Jón Baldvin Hannibalsson, 
Jón Magnússon, Karl V. Matthías-
son, og Grétar Mar Jónsson, auk 
Þorvaldar Gylfasonar, prófessors 
í hagfræði. 

„Þjóðin á í hatrammri baráttu 
um yfirráð yfir auðlindum sínum. 
Þjóð án raunverulegra yfirráða 
og ráðstöfunarréttar yfir auð-
lindum sínum getur vart talist 
sjálfstæð í neinum skilningi þess 
hugtaks. Ég vil því líta þannig á 
að við stöndum í nýrri þjóðfrelsis-
baráttu. Baráttu fyrir því að geta 
sem þjóð ráðið yfir okkar allra 
stærstu hagsmunamálum,“ segir 
Þórður Már. „Þetta snýst ekki 
eingöngu um að leysa úr þeim 
deilum sem við stöndum í á þess-
ari stundu, heldur einnig um það 
hvernig við viljum hafa framtíð-
arskipan auðlindamála. Við verð-
um að tryggja að sameiginlegar 
auðlindir komist aldrei í einka-
eigu. Við stöndum í baráttu gegn 
því að hagsmunaöfl muni til allr-
ar framtíðar ásælast og blóð-
mjólka öll sameiginleg verðmæti 
þjóðarinnar.“

Þjóðin er án heimilda
Kjarninn í umræðunni um auð-
lindamál er eignarrétturinn. Fisk-
urinn í sjónum er óumdeild eign 
þjóðarinnar samkvæmt lögum en 
það er hins vegar nýtingarréttur-
inn á þessari auðlind sem menn 
eru ekki sammála um hvernig 
fara skal með. 

Þórður Már segir að nokkrar 
helstu heimildir sem eignarrétt-
urinn felur í sér séu ráðstöfunar-
réttur, umráðaréttur, hagnýting-
arréttur og skuldsetningarréttur, 
og án þeirra geti ekki verið um 
eiginlega eign að ræða. „Þjóðin 
hefur engar af þessum heimild-
um, hvorki þjóðin sjálf né ríkið 
fyrir hennar hönd,“ segir Þórð-
ur og tekur dæmi. Hann segir 
að fyrirkomulaginu megi líkja 
við að einhver eigi skuldlausan 
bíl. Viðkomandi hefði hins vegar 
engan ráðstöfunarrétt yfir bíln-
um. „Maður að nafni Friðrik hefði 
aftur á móti ráðstöfunarrétt yfir 

bílnum mínum og mætti nota hann 
til eigin afnota og meira að segja 
skuldsetningar. Friðrik myndi 
svo skuldsetja bílinn minn upp í 
rjáfur og svo jafnvel leigja öðrum 
hann á okurverði. Hagnýting og 
umráð bílsins væri því alfarið í 
höndum manns sem á hann samt 
ekki. Er þetta í raun minn bíll eða 
bíllinn hans Friðriks?“

Getulaust Alþingi
Margir halda því fram að búið 
sé að ræna sjávarauðlindinni frá 
þjóðinni. Þórður Már og félagar 
hans eru þeirrar skoðunar og telja 
að það eina sem þjóðin geti gert til 
þess að fá leiðréttingu sé að krefj-
ast þess að fá að kjósa um framtíð 
núverandi kvótakerfis. „Réttur-
inn til að gera breytingar á núver-
andi kerfi, eða jafnvel fella það 
niður, er til staðar. Þjóðin þarf að 
rísa upp og segja hingað og ekki 
lengra. Nú er komið að þjóðinni 
að krefjast þess að þessi réttur sé 
færður þjóðinni í hendur. Alþingi 
Íslendinga hefur reynst óhæft 
til þess að koma á breytingum á 
þessu gjörspillta kerfi sem mik-
ill meirihluti þjóðarinnar kærir 
sig ekki um.“

Setjum hnefann í borðið
Þórður segir að með núverandi 
fyrirkomulagi sé alltaf hættan á 
því að nýtingarrétturinn á auð-
lindinni komist í hendur einka-
aðila með ótímabundnum hætti. 
„Sem dæmi um það er makríllinn 

sem á síðustu tveimur árum 
hefur veiðst í miklu magni innan 
íslenskrar lögsögu. Nú stendur 
fyrir dyrum að kvótasetja þenn-
an stofn og þá er aðeins spurning 
um hvaða úthlutunarleið verður 
valin. Í makrílnum felast gríðar-
leg verðmæti, að minnsta kosti 
tugir milljarða, og ef kvótanum 
verður úthlutað á gamla mátann 
þá er verið að færa útgerðarmönn-
um þau verðmæti að gjöf. Og ef 
haldið verður í núverandi kerfi 
þá er það einungis tímaspursmál 
hvenær af því verður. Það verður 
að tryggja að í framtíðinni verði 
ekki hægt að færa mönnum sam-
eiginlegar auðlindir landsmanna 
í hendur með þessum hætti. Þjóð-
in hlýtur að vera búin að fá nóg af 
slíku. Þær breytingar sem nauð-
synlegar eru munu aldrei verða 
gerðar í gegnum Alþingi eins og 
dæmin sanna. 

Nú er komið að þjóðinni að 
setja hnefann í borðið og krefj-
ast þess að fá í hendur það vald 
sem hún með réttu ætti að hafa 
yfir hagsmunum sínum og örlög-
um. Þjóðin verður að krefj-
ast þjóðar atkvæðagreiðslu um 
kvótakerfið.“

Heimasíða samtakanna er 
thjodareign.is. 

Skera þarf kerfið upp
FRÉTTAVIÐTAL: Fyrir hvað standa Samtök um þjóðareign?

SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

ÞÓRÐUR MÁR JÓNSSON Samtökin skora á alla Íslendinga, hvar í flokki sem þeir 
standa, að taka höndum saman og krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um afnám 
kvótakerfisins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þetta snýst ekki ein-
göngu um að leysa úr 

þeim deilum sem við stöndum í 
á þessari stundu, heldur einnig 
um það hvernig við viljum hafa 
framtíðarskipan auðlindamála. 
Við stöndum í baráttu gegn því 
að hagsmunaöfl muni til allrar 
framtíðar ásælast og blóðmjólka 
öll sameiginleg verðmæti 
þjóðarinnar.

ÞÓRÐUR MÁR JÓNSSON
VARAÞINGMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR

Flugvöllurinn stækkaður
Lögþingið hefur samþykkt að lengja 
millilandaflugvöllinn í Vogum um 
549 metra og verður hann þá 1.799 
metrar. Kostnaður nemur um sjö 
milljörðum íslenskra króna. 

FÆREYJAR

Lítið um ref í byggð
Lítið hefur sést af ref í Húnavatns-
sýslum í vetur, samkvæmt Kristófer 
Jóhannessyni, bónda á Finnmörk. 
Húnahornið greinir frá þessu. 

NÁTTÚRAN

Taka tilboði í gervigrasvöll
Bæjarstjórn Hornafjarðar ætlar að 
taka 16,4 milljóna króna tilboði í alla 
jarðvinnu sem eftir er við gervigrasvöll 
í Sílavík, lagningu á hellum umhverfis 
völlinn og frágangi þar ásamt 
byggingu varnargarðs.

HORNAFJÖRÐUR

BANDARÍKIN Fjársvikarinn Bern-
ard Madoff varð fyrir líkamsár-
ás í desember í 
fangelsi í Norð-
ur-Karólínu 
þar sem hann 
afplánar 150 
ára fangelsis-
dóm fyrir glæpi 
sína. Annar 
fangi réðst á 
hann með þeim 
afleiðingum að 
Madoff bæði 
nefbrotnaði og rifbeinsbrotnaði 
auk þess sem hann fékk skurði á 
andlit og höfuð.

Madoff rak stórt fjárfesting-
arfyrirtæki, en játaði snemma 
síðasta árs að allt hafi það verið 
byggt á blekkingum. - gb

Madoff í fangelsinu:

Varð fyrir árás 
annars fanga

BERNARD MADOFF

VIÐSKIPTI Ísraelska lyfjafyrirtækið 
Teva hafði betur í samkeppninni 
um þýska samheitalyfjafyrirtæk-
ið Ratiopharm. Actavis var með í 
baráttunni frá upphafi. Erlendir 
fjölmiðlar hafa eftir greinendum 
að niðurstaðan sé vonbrigði fyrir 
þá sem eftir sitji. Áætlanir voru 
á borðinu um skráningu Actavis 
á hlutabréfamarkaði gengju kaup-
in í gegn, að sögn Reuters-frétta-
stofunnar. Óvíst er hvort af verði 
nú. 

Tilboð Teva í Ratiopharm hljóð-
ar upp á 3,63 milljarða evra, jafn-
virði rúmra 626 milljarða króna. 

Það þykir í hærri kantinum, að 
mati Bloomberg, sem bætir þó 
við að með kaupunum stefni í að 
áætlanir Shlomo Yanais, forstjóra 

Teva, um tvöföldun tekna fyrir 
árið 2015 geti gengið eftir. 

Deutsche Bank í Þýskalandi, 
helsti lánardrottinn Actavis, hélt 
um stjórnartaumana í tilboðsferl-
inu. Taldi bankinn hagstætt að 
fyrir tækin gengju í eina sæng enda 
yki það líkurnar á að Actavis geti 
staðið við skuldbindingar sínar og 
greitt bankanum til baka í kring-
um fjögurra milljarða evra, jafn-
virði tæpra sjö hundruð milljarða 
króna, sem bankinn lagði Novator, 
félagi Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, til í kringum yfirtökuna á 
Actavis sumarið 2007.  - jab

Ísraelska lyfjafyrirtækið Teva hafði Actavis undir í baráttunni um Ratiopharm:

Endurkoma á markað í óvissu

LJÓNSHVOLPUR KÚRIR Hann lagðist 
á loppuna á mömmu sinni, þessi 
mánaðargamli ljónshvolpur í dýragarði 
í Indónesíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan lagði 
hald á talsvert magn fíkniefna í 
Kópavogi og Hafnarfirði í fyrra-
kvöld. Í fjölbýlishúsi í Kópavogi 
fann lögregla um 300 grömm af 
maríjúana. Einn íbúanna, karl-
maður á þrítugsaldri, játaði aðild 
sína að málinu.

Í fjölbýlishúsi í Hafnarfirði 
fann lögreglan svo um 130 grömm 
af amfetamíni, á annan tug 
kannabisplantna og lítilræði af 
maríjúana. Á sama stað var einn-
ig lagt hald á nokkurt magn stera. 
Húsráðandi var handtekinn.  - jss

Lögregla í húsleitum:

Fundu stera 
og amfetamín

FORSTJÓRI TEVA 
Shlomo Yanai, 
forstjóri Teva, 
hefur áætlanir 
um að tvöfalda 
tekjur fyrirtæk-
isins á næstu 
fimm árum.
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ALWAYS SO YUMMI 

Allt á einu verði 999,- 



Til hamingju með nýtt
hjúkrunarheimili í Kópavogi
Í dag verða kaflaskil í húsnæðis- og umönnunarmálum aldraðra þegar fyrri áfangi nýs og glæsilegs hjúkrunar-

heimilis Hrafnistu við Boðaþing í Kópavogi verður vígt. Það er jafnframt fyrsta nýja og sérhannaða hjúkrunar-

heimilið sem tekur til starfa á höfuðborgarsvæðinu í átta ár.

Hrafnista í Kópavogi verður rekin eftir nýrri hugmyndafræði í öldrunarþjónustu sem ekki hefur verið reynd áður 

hér á landi. Hún felur í sér að sameina bestu kosti sjálfstæðrar búsetu við það öryggi sem hjúkrunar heimilin hafa 

uppá að bjóða. Þessi nýja hugmyndafræði byggir á þátttöku íbúanna sjálfra og aðstandenda þeirra í hinu daglega 

lífi á heimilinu þar sem starfsfólk og íbúar vinna saman að því að skapa hlýlegt og virkt samfélag. 

Öll hönnun húsnæðisins tekur mið af hugmyndafræðinni. Hún byggir á litlum heimilislegum einingum með 

eldhúsi og borðstofu í miðju hússins, sem mynda umgjörð um daglegt líf á heimilinu. Persónuleg rými eru stór 

og björt með sér baðherbergi og te-eldhúsi.

 

Stoðeiningar eru staðsettar í samtengdri þjónustumiðstöð sem Kópavogsbær hefur byggt og verið er að leggja 

lokahönd á. Má þar nefna endurhæfingu, sundlaug, starfsmannaaðstöðu, dagvistun og mötuneyti. 

Hrafnista 
Félags- og tryggingamálaráðuneytið og Kópavogsbær 

byggðu hjúkrunarheimilið við Boðaþing og fólu rekst-

urinn Sjómannadagsráði. Dvalarheimili aldraðra sjó-

manna, Hrafnista, hóf starfsemi 1957. Hrafnistuheimilin 

eru nú alls fimm á höfuðborgarsvæðinu að Boðaþingi 

meðtöldu. Á Hrafnistuheimilunum búa liðlega 600 

manns auk þess sem rúmlega 400 aðrir aldraðir ein-

staklingar njóta margvíslegrar daglegrar þjónustu á 

heimilunum. Hjá Hrafnistu starfa rúmlega 900 manns. 

HRAFNISTA

Sjómannadagsráð, starfsfólk og heimilisfólk Hrafnistuheimilanna 

óska Kópavogsbæ og bæjarbúum öllum til hamingju með nýtt og 

glæsilegt hjúkrunarheimili í Kópavogi
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FRÉTTASKÝRING: Hver er málsvörn bankamanns á sakamannabekk?

STÍGUR HELGASON
stigur@frettabladid.is

Innan tíðar gætu glæpamenn átt 
erfiðara með að fela slóð sína, því 
þótt fingraför séu þurrkuð út skil-
ur fólk eftir sig sýkla á öllu sem 
það snertir.

Vísindamenn við Colorado-
háskóla í Bandaríkjunum hafa 
þróað aðferð til að greina einstakl-
ingsbundin sérkenni á þessum 
sýklaslóðum, þótt nákvæmnin sé 
enn ekki nema 70 til 90 prósent.

Áður höfðu sömu vísindamenn 
fundið út að mannshendur bera 
með sér um 150 tegundir sýkla, 
en engar tvær manneskjur eru 
með meira en 13 prósent þeirra 
sameiginleg. - gb

Fyrrverandi framkvæmda-
stjóri í Landsbankanum er 
ákærður fyrir fjárdrátt. 
Hann ber af sér sakir 
í ítarlegri greinargerð 
– segist aðeins hafa verið 
að forða því að eigur 
aflandsfélags, sem bankinn 
notaði á árum áður til að 
hagnast skattfrjálst, yrðu 
að hverri annarri kröfu 
í þrotabú bankans. Það 
hafi verið örvæntingarfull 
björgunar aðgerð í ringul-
reið hrunsins.

Gríðarleg óvissa almennings, 
bankastarfsmanna og eftirlits-
stofnana um það hvort stjórn-
völd myndu ábyrgjast innstæð-
ur útlendinga og erlendra félaga 
í íslenskum bönkum eftir banka-
hrun varð til þess að Haukur Þór 
Haraldsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri rekstrarsviðs 
Landsbankans, millifærði 118 
milljónir króna af aflandsreikn-
ingi á vegum Landsbankans inn á 
eigin reikning 8. október 2008.

Þetta er fullyrt í greinargerð 
Gests Jónssonar, verjanda Hauks, 
sem sætir nú ákæru fyrir fjár-
drátt. Í greinargerðinni er farið 
ítarlega yfir aðdraganda milli-
færslunnar örlagaríku og eftir-
mála hennar.

Komust hjá skatti í aflandsfélögum
Árið 2000 hafði Landsbankinn 

frumkvæði að því að stofna 
sjálfseignarsjóðinn The 

1886 Trust í skattaskjól-
inu Guernsey. Var hann 
flokkaður sem góðgerða-
sjóður og naut af þeim 
sökum mikilla skattaíviln-

ana. Sjóðnum var stýrt af 
svokölluðum vörsluaðilum, 
starfsmönnum erlendrar lög-
fræðistofu.

Undir þessum sjóði gat 
Landsbankinn stofnað tvö 

hlutafélög á Guernsey og hald-
ið þeim þannig utan við efnahags-

reikning sinn. Annað var kauprétt-
arfélagið LB Holding Ltd., stofnað 
2000, og hitt fjárfestingafélagið 
NBI Holdings Ltd., stofnað 2001. 
Það var af reikningi hins síðar-
nefnda sem Haukur millifærði 
milljónirnar 118 sjö árum síðar.

Hvorugt félagið var í eigu 
Landsbankans, þótt þeim væri 
báðum stýrt af starfsmönnum 
hans. Í fyrstu stjórn NBI Hold-
ings sátu Haukur Þór og Gunn-
ar Þ. Andersen, nú forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins.

Svefnfélag á fárra vitorði
Þegar bankarnir voru að hruni 

komnir haustið 2008 hafði NBI 
Holdings Ltd. legið í dvala í sex 
ár. Þrátt fyrir að það hefði enga 
starfsemi haft frá miðju ári 2002 
var því aldrei slitið. Það átti enn 
ríflega hundrað milljónir á banka-
reikningi hérlendis.

Lögregla hefur haldið því fram 
að tilvist félagsins hafi verið 
á fárra vitorði. Þannig hafi til 
dæmis aðeins annar bankastjór-
anna, Halldór J. Kristjánsson, 
vitað af því, en Sigurjón Þ. Árna-
son ekki. Í greinargerðinni er 
þessu hins vegar mótmælt. Þar 
segir að á sjötta tug starfsmanna 
bankans hafi komið að viðskiptum 
félagsins árin 2001 og 2002 og á 
fjórða tug starfsmanna og stjórn-
armanna hafi vitað af félaginu 
haustið 2008.

Áhyggjur af erlendum innstæðum
Dagana fyrir bankahrun tóku 
áhyggjur að gera vart við sig 
víða. Þær sneru meðal annars 
að því hvort innstæður útlend-
inga og erlendra félaga í útibú-
um íslenskra banka hérlendis 
væru tryggðar að fullu af Trygg-
ingarsjóði innstæðueigenda eins 
og innstæður Íslendinga. Ríkis-
stjórnin hafði sent út yfirlýsingu 
um málið en þetta atriði þótti svo 
óljóst að ekki einu sinni stjórnar-
menn Tryggingarsjóðsins vissu 
hver raunin var eins og sjá má af 
tölvupósti eins þeirra, sem vitnað 
er til í greinargerðinni.

NBI Holdings var erlent félag 
og í greinargerðinni er fullyrt að 
Haukur hafi millifært féð til að 
forða því frá því að verða að hverri 
annarri innstæðukröfu í þrotabú 
Landsbankans á seinni stigum. 
Síðar kom á daginn að það urðu 
einmitt örlög innstæðna erlendra 
lögaðila í íslenskum bönkum. Til 
dæmis er enn óvíst hvað verð-
ur um 7,5 milljarða innstæður 
í erlendri eigu í útibúum gamla 
Landsbankans hérlendis.

Einnig hafi það flækt málin 
töluvert að systurfélag NBI Hold-
ings, kaupréttarfélagið LB Hold-

ings, skuldaði íslenskum fjármála-
stofnunum umtalsverða fjármuni 
eftir að 2,26 prósenta eignarhlut-
ur þess í Landsbankanum varð 
verðlaus við hrunið.

Elín var of upptekin
Í greinargerðinni er því lýst hvern-
ig Haukur á að hafa gert ítrekað-
ar en árangurslausar tilraunir til 
að ná tali af bankastjóranum Elínu 
Sigfúsdóttur dagana eftir hrun til 
að segja henni frá millifærslunni 
og ráðgast við hana um framhald-
ið. Það hafi ekki tekist vegna þess 
hve upptekin Elín var. Hún hefur 
þó staðfest í skýrslutöku að Hauk-
ur hafi upplýst hana um að hún 
skyldi leita til hans ef hana vant-
aði upplýsingar um aflandsfélög 
bankans, sem skiptu tugum.

Millifærslan uppgötvaðist síðan 
þegar skilanefnd bankans lét end-
urskoðunarfyrirtæki keyra saman 
kennitölur starfsmanna bankans 
og háar millifærslur. Skilanefndin 
beindi þá málinu til Fjármálaeftir-
litsins, sem aftur vísaði því til lög-
reglu. Haukur lét í kjölfarið milli-
færa féð inn á reikning á vegum 
Landsbankans og var síðan rekinn 
úr bankanum vegna málsins.

Óafsakanlegir annmarkar
Verjandinn tiltekur fleiri atriði í 
greinargerð sinni sem hann telur 
að fríi Hauk sök á meintum fjár-
drætti. Haukur hafi ekki sýnt þess 
nokkur merki að hann hafi ætlað 
að eigna sér fjármunina og milli-
færslan geti ekki fallið undir skil-
greininguna á fjárdrætti. Þar að 
auki tilgreinir hann nokkra meinta 
annmarka á rannsókn málsins hjá 
efnahagsbrotadeild ríkislögreglu-
stjóra sem hann telur óafsakan-
lega og spilla málinu.

Fyrirhugað er að aðalmeðferð í 
máli Hauks hefjist á mánudaginn 
kemur.

Landsbankamaður segist 
fórnarlamb aðstæðna

HAUKUR Í HORNI Haukur sést hér á fundi Landsbankamanna árið 2005.
FRÉTTABLAÐIÐ / E.ÓL

NBI Holdings Ltd, skráð í skattaskjól-
inu Guernsey, og það í enn frekara 
skattaskjóli sem dótturfélag góð-
gerðasjóðs, keypti í desember 2001 
5,81 prósent í VÍS af Landsbankanum. 
Á þessum tíma var Landsbankinn 
í ríkiseigu og NBI Holdings stýrt af 
Hauki Þór Haraldssyni og Gunnari Þ. 
Andersen, starfsmönnum bankans.

Nafnvirði bréfanna var 31 milljón, 
en NBI Holdings greiddi 620 milljónir 
króna fyrir hlutinn. Með kaupsamn-
inginn átti að fara sem „algjört trúnaðarmál“ eins og 
sagði í tölvupósti stjórnanda sem annaðist viðskiptin.

Hópur hluthafa VÍS þurfti að gera með sér bráða-
birgðasamkomulag svo þessi ráðstöfun til NBI 
Holdings mætti fara fram. Í þeim hópi voru 
Landsbankinn, Eignarhaldsfélagið Sam-
vinnutryggingar, Olíufélagið hf., Eignar-
haldsfélagið Andvaka, Samvinnulífeyrissjóð-
urinn og Líftryggingafélag Íslands.

Hálfu ári síðar, í júní 2002, keypti Landsbank-

inn hlutinn aftur af NBI Holding, þá 
á rétt tæpar 900 milljónir. Hagnaður 
NBI Holdings nam því 280 milljónum, 
sem að mestu var undanþeginn skatti.

Hagnaðurinn var síðan notaður til 
að hlaupa undir bagga með systur-
félagi NBI Holdings, LB Holding, sem 
hélt utan um kauprétti starfsmanna 
bankans. Það félag hafði orðið illa úti 
á kaupum á hlutabréfum í DeCode.

Indriði H. Þorláksson, fyrrverandi 
ríkisskattstjóri og núverandi aðstoð-

armaður fjármálaráðherra, segir í samtali við 
Fréttablaðið að í sinni tíð hjá skattinum 
hafi aflandsstarfsemi á borð við þessa 

verið álitin óeðlileg. Mjög hafi verið knúið 
á um að fá lögum breytt til að koma í veg 

fyrir þetta. Sérstaklega hafi þótt mikilvægt að 
innleiða svokallaða CFC-löggjöf sem kveður á 
um upplýsingaskyldu eigenda aflandsfélaga til 

skattayfirvalda. Slík löggjöf varð loks að veruleika 
hérlendis í fyrra eftir áralanga baráttu skattayfirvalda.

280 MILLJÓNA HAGNAÐUR AF VÍS-BRÉFUM Í SKATTASKJÓLI

INDRIÐI H. 
ÞORLÁKSSON

GUNNAR Þ. 
ANDERSEN

SÝKLAR Á HÖNDUM Geta komið að 
gagni við réttarrannsóknir, þó þessi 
aðferð dugi vart til. NORDICPHTOS/AFP

Mótmælendur í Taílandi hafa beitt heldur óvenjulegri aðferð í vikunni. 
Þúsundir manna létu taka úr sér blóð, sem var svo sett á plastkúta og poka 
og hellt á götur, girðingar og hlið fyrir utan stjórnarbyggingar og heimili 
forsætisráðherrans.

■ Nýr kafli í langri þrætu
Nærri fjögur ár eru síðan regluleg uppþot hófust í Taílandi, þar sem rauð-
klæddir stuðningsmenn og gulklæddir andstæðingar Thaksins Shinawatra 
hafa skipst á að efna til mótmælaaðgerða. Aðgerðirnar hafa verið misjafnlega 
fjölmennar og misjafnlega harkalegar, en nokkrum sinnum hefur þeim tekist 
að hrekja forsætisráðherra úr embætti. 

■ Tíð valdaskipti
Fyrst var það Thaksin sem her landsins steypti af stóli í september 2006 í 
beinu framhaldi af fjöldamótmælum og ásökunum um spillingu. Herinn efndi 
síðan til kosninga í desember 2007, og þá náðu samherjar Thaksins völdum 
og í febrúar 2008 tók Samak Sundaravej við forsætisráðherrastólnum. Honum 
var vikið úr embætti í september árið 2008 eftir langvarandi mótmæli, sem 
héldu áfram eftir að þingið valdi Somchai Wongsawat sem arftaka hans. 
Honum tókst að sitja þangað til í desember sama ár, og þá tók Abhisit Vejja-
jiva við, en ólíkt hinum tveimur er hann andstæðingur Thaksins.

■ Vinsæll í sveitunum
Sjálfur hefur Thaksin verið í sjálfskipaðri útlegð 
síðan hann var hrakinn frá völdum, en á 
meðan hefur hann verið dæmdur sekur í 
spillingarmálum. Hann nýtur enn vinsælda 
meðal alþýðunnar í 
sveitum Taílands, en 
er óvinsæll meðal 
auðugri íbúa höfuð-
borgarinnar Bang-
kok sem frá upphafi 
voru ósáttir við að 
missa völdin til 
hans. Meðal þeirra 
sem mótmæla núna 
eru lýðræðissinnar, 
sem geta ekki sætt 
sig við að lýðræðislega 
kosnir forsætisráðherrar 
hafi hvað eftir annað 
verið hraktir úr embætti.

FBL-GREINING:  MÓTMÆLIN Í TAÍLANDI

Rauðir á móti gulum

Vísindamenn þróa nýja aðferð fyrir lögreglumenn:

Rekja sýklaslóð í stað fingrafara

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



Nýr & betri

Orkulykill!

vinstri

Nýi Orkulykillinn opnar þér leið að lægra verði
á 67 Orku- og Shellstöðvum um allt land

Ódýrari, einfaldari og þægilegri eldsneytiskaup með Orkulyklinum. Þú borgar með 
Orkulyklinum, safnar Vildarpunktum Icelandair og nýtur sérkjara hjá fjöldanum öllum 
af samstarfsaðilum okkar. Ekkert PIN númer, bara lægra verð hvert sem þú ferð! 

Sæktu um nýja Orkulykilinn í dag á www.orkan.is

Orkustöðvar:

-2 kr.
Shellstöðvar:

-4 kr. AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

*Þú velur milli þess að fá: 4 kr. afslátt af eldsneytislítranum hjá Shell og 2 kr. hjá Orkunni eða Vildarpunkta Icelandair á hvern lítra, 5 punkta hjá Shell og 3 punkta hjá Orkunni.  
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Nýr Orkulykill gildir á Orku- og Shellstöðvum:

Afsláttur alveg
hægri!

-2kr.
af lítranum á
Orkustöðvum

-10kr.
af lítranum á
afmælisdegi

lykilhafa

-5kr.
af lítranum á 
Ofurdögum

Afsl.
15-20% afsláttur hjá 

samstarfsaðilum

Tilboð
á vörum á

Shellstöðvum

5stk.
Vildarpunktar 

Icelandair á hvern 
lítra*

-4kr.
af lítranum á
Shellstöðvum

-10kr.
af lítranum í fyrstu 

2 skiptin 
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H
önnunarmarsinn er tekinn að hljóma úr fjarlægð 
og brátt skellur hann á; það var vel til fundið hjá 
aðstandendum að nota marsinn og mars sem ein-
kennisheiti fyrir hátíðahöld næstu daga. Íslenskir 
hönnuðir marsera nú inn á hinn opinbera vettvang í 

skrúðgöngu. Þeir eru ekki lengur dulir og til baka heldur koma 
þeir fram völlinn fullir vissu um að þeir eiga aðgang að heiminum 
með sköpun sína og hugsun, fullt erindi á alþjóðavísu. Þeir hafa 
menntun á við hvern þann sem leggur fyrir sig hönnun í víðum 
skilningi orðsins, eiga sama knippi tækifæra og starfsbræður 
þeirra í öðrum heimshlutum sem þó standa næst framleiðslu-
verksmiðjum – jafnvel fleiri tækifæri – því á sviði alþjóðlegrar 
hönnunar eru áhugamenn forviða á að frá lítilli eyju langt í norðri 
komi svo frumlegar hugmyndir: íslensk hönnun – er hún til?

Svarið er jákvætt í öllum brigðum orðsins. Íslensk hönnun er 
jákvæð. Hún hefur kostað okkur langan aðdraganda menntunar, 
bæði hér heima og í gistivináttu erlendra skóla sem hafa tekið við 
okkar fólki og menntað það frekar. Íslensk hönnun fer vaxandi og 
er háð þeim endimörkum sem landhelgin gefur og fyrir bragð-
ið verður íslensk hönnun að sækja á erlenda markaði. Íslenskir 
hönnuðir verða að hugsa fyrir heiminn.

Hönnun er enda alþjóðlegt fyrirbæri: skálin lýtur sömu nota-
gildum fyrir þá í Súdan og Grímsnesinu, glasið líka. Allt umhverfi 
okkar er hannað, búið til, hugsað, skapað af hugsun í hönnun. Og 
það er mikill grundvallarmisskilningur að hönnun skipti ekki 
máli, það skilst til fulls þegar hún mistekst, flík passar illa, fatið 
lekur, tæki þjónar ekki tilgangi sínum, notagildið kemst ekki til 
skila.

Hönnunarmarsinn er nú haldinn í annað sinn og hefur vaxið 
ört á þessu eina ári. Dagskráin leiðir í ljós að gríðarmikil þensla 
er í hönnun hér á landi, svo mikil að ótti læðist að manni að ekki 
reynist tækifæri til að koma öllu því sem íslenskir hönnuðir hafa 
hugsað og þróað í verk, í framleiðslu og á markað. Hönnun á 
erindi á öllum stigum framleiðslu, frá heimilisiðnaði til stórtækr-
ar framleiðslu, og ekki verður séð annað en okkar fólk ætli sér 
aðgang í framleiðslu af hvaða tagi sem er.

Hvað þýðir það fyrir okkur hin? Finnast þeir frumkvöðlar að 
þeir taki sig til og ráðist í nýja framleiðslu hér – eða hvar sem 
er á hnettinum – okkur til góða? Hafa stjórnvöld vit á að opna 
nýjum framleiðslueiningum  starfsgrundvöll hér á landi? Reynast 
eldri framleiðslueiningar þeirrar gæfu aðnjótandi að taka nýrri 
hönnun opnum örmum, megna þær að aðlaga sig nýrri vörulínu? 
Hönnunarmarsinn heimtar þannig skýr svör um hvort áframhald 
hönnunar verði framleiðsla og hvort henni er best fyrir komið hér 
eða í fyrirtækjum erlendis.

Þá atburðarás væri hægt að hanna, kæri menn sig um og hafi 
þeir á því vit. Þeir tímar hljóta að vera í vændum að systurnar 
hönnun og framleiðsla leiði áfram inn í vorið og gróandann. Við 
eigum að slást í þá göngu og marsera með. 

Hönnunarmars hafinn:

Gera það gott
í góulok

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Eignarhald á íslenskum fyrir-
tækjum er óvenjulegt um 

þessar mundir. Mörg eru undir 
forsjá ríkisbanka eða kröfuhafa 
þrotabúa bankanna. Fyrir önnur 
er alger óvissa um framtíð rekst-
urs og eignarhalds því ekki hefur 
verið tekið á þeirra málum. Þetta 
ófremdarástand leiðir til óheil-
brigðra vinnubragða og því þarf 
sem fyrst að koma skikki á eign-
arhald atvinnufyrirtækja og koma 
þeim í hendur eigenda sem hafa 
þekkingu á rekstrinum og hag af 
því að hann gangi vel. Verðmæti 
og störf eru í húfi og það er þjóð-
arhagur að endurskipulagning 
á eignarhaldi gangi sem hraðast 
fyrir sig. 

Að þessu marki er unnið á 
mörgum vígstöðvum. Löggjafinn 
vinnur að nýrri lagasetningu um 
fjármálafyrirtæki og kynntar 
hafa verið sameiginlegar verk-
lagsreglur banka um úrlausn 
skuldavanda. Bankar, skilanefnd-
ir, skiptastjórar og fleiri starfa 
að því að skýra eignarhald, með 
samningum við fyrri eigendur 
eða sölu á fyrirtækjum. Engum 
dylst mikilvægi þess að endur-
skipulagning atvinnulífs sé hafin 
yfir vafa um að óeðlilega sé staðið 
að málum. Öll slík tilvik torvelda 
nauðsynlegt umbreytingarferli 
sem nú þegar gengur allt of hægt.

Í endurskipulagningu af þessu 
tagi er hætt við að hagsmunir 
heildar rekist á við hagsmuni 
aðila sem mest áhrif hafa á 
ákvarðanir og framkvæmd. Til 
dæmis er mögulegt að áherslur í 
starfi banka og skilanefnda gangi 
út á að hámarka endurheimtur 
eigna fremur en að stuðla að skil-
virkum rekstri á grunni vaxta-
munar og þóknanatekna. Óheppi-
legar afleiðingar slíkra áherslna 
eru að söluvænleg fyrirtæki eru 
ekki seld fyrr en seint og um síðir 
eða að lítt lífvænlegum fyrir-

tækjum er haldið gangandi vegna 
greiðsluflæðis til skemmri tíma. 

Með þessum hætti er stuðlað að 
óheilbrigðri samkeppni og hægari 
aðlögun framboðs til samræmis 
við breytta eftirspurn í hagkerf-
inu, sem hefur slæmar afleiðingar 
á rekstrarumhverfi og hag neyt-
enda. Það er vonandi að sameigin-
legar verklagsreglur og ný 
löggjöf um eignarhald fjármála-
fyrirtækja á félögum í ótengdum 
rekstri dragi eitthvað úr þessum 
vanda en svo virðist sem heimild-
ir fjármálafyrirtækja til eignar-
halds séu enn allt of rúmar.

Að undanförnu hefur mikið 
verið lagt upp úr gagngerri endur-
skoðun stjórnarhátta fyrirtækja. 
Því til stuðnings gáfu Viðskipta-
ráð, Samtök atvinnulífs og Kaup-
höll Nasdaq OMX nýverið út veru-
lega uppfærðar leiðbeiningar um 
stjórnarhætti þar sem m.a. er lögð 
áhersla á óhæði stjórnarmanna til 
að auka gagnsæi og bæta trúverð-
ugleika. Mikilvægi stjórnarhátta-
viðmiða er óumdeilt og sérstak-
lega brýnt að eftir þeim sé farið í 
umsvifamestu fyrirtækjum lands-
ins, sem m.a. eru skilanefndir og 
bankar og fyrirtæki sem rekin 
eru á þeirra ábyrgð.

Því miður hafa hins vegar of 
mörg tilvik óheppilegra hagsmuna-
árekstra komið upp í endur-
skipulagningu atvinnulífs að 

undanförnu. Dæmi eru um að 
skiptastjórar skipa sjálfa sig sem 
söluaðila eigna og þiggja þóknun 
bæði fyrir stjórn skipta og sölu. 
Dæmi eru um að bankar stofni 
eignarhaldsfélög og skipi sömu 
einstaklinga í flest viðkomandi 
fyrirtækja, oft starfsmenn bank-
ans. Dæmi eru um að skilanefnd-
ir úthluti verkefnum til nátengdra 
aðila og stundum virðist beinlínis 
hvati til að klára ekki þau erfiðu 
mál sem þar liggja, þó afgerandi 
fordæmi liggi fyrir annars staðar 
og heildarhagsmunir ýti á skjóta 
afgreiðslu. Svona væri hægt að 
telja áfram. Óháð þeim tilvikum 
þar sem vel hefur tekist til virðist 
sem hagsmunir þeirra sem starfa 
á vegum banka, skilanefnda eða 
þrotabúa gangi of oft framar 
augljósum hag heildarinnar.

Það er auðvitað ekki svo að 
ágætt fólk sem starfar nú að ofan-
greindum verkefnum vilji ekki 
vel. Kerfið ýtir hins vegar ekki 
alltaf undir fagleg vinnubrögð, 
gagnsæi og skilvirkni. Að því 
verður að huga og lagfæra það 
sem miður fer. Lágmarkskrafan 
sem nú er uppi um endurskipu-
lagningu atvinnulífs, er að til 
stjórnarhátta sé vandað og að ferl-
ið sé hafið yfir vafa um annarleg 
vinnubrögð eða hagsmuni. Hvert 
slíkt tilvik leggur stein í götu 
nauðsynlegrar endurskipulagn-
ingar og kemur í veg fyrir sátt 
og traust á atvinnulífinu. Þetta 
þurfa allir sem vinna að endur-
skipulagningunni að hafa í huga. 
Hrösun veldur því að efnahags-
lífið réttir ekki úr kútnum eins 
og annars væri mögulegt og lífs-
kjör sitja eftir í sama mæli. Það er 
óásættanlegt fyrir alla Íslendinga 
og aðra sem hér hafa hagsmuna að 
gæta til framtíðar. 

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs Íslands.

Hagsmunir hverra?

FINNUR ODDSSON

Í DAG | Endurskipulag 
            atvinnulífsins

Sjálfdæmi eða regla 
UMRÆÐAN
Sigmundur Ernir Rúnarsson 
skrifar um gegnsæi

Þeir sem helst krefjast gagn-
sæis og heiðarleika í störf-

um samfélagsins eiga að ganga 
á undan með góðu fordæmi. Það 
segir sig nokkurn veginn sjálft. 
Þess vegna hefur það verið heldur 
nöturlegt að fylgjast með hrakn-
ingum nokkurra stjórnmálamanna í þessum efnum 
á síðustu vikum og mánuðum – að ekki sé talað um 
ógöngur heilu stjórnmálaaflanna þegar kemur að 
sjálfsagðri og löngu brýnni upplýsingagjöf.

Siðvæðing samfélagsins er nauðsynleg. Hún verð-
ur ekki aðeins bundin við viðskiptalífið, enda þótt 
þar þurfi klárlega að taka til hendi. Stjórnmálaöflin, 
sem setja viðskiptalífinu lög, verða einnig að lofta 
út. Það er liðin tíð að þau leyni upplýsingum um fjár-
hagsstöðu sína, lánveitendur og styrkjendur. Því 
síður að stöku stjórnmálamenn fari undan í flæm-
ingi þegar eðlilegra spurninga er að þeim beint um 
hagsmunagæslu. Það er sjálfsagður réttur kjósenda 
í þokkalegu þroskuðu lýðræðisríki að þeir þekki til 

skuldbindinga kjörinna fulltrúa. Og hér fer betur að 
ganga alla leið, fremur en hálfa. Það er enda löngu 
bannað að reykja í bakherbergjunum. Hagsmuna-
skráning alþingismanna og sveitarstjórnarmanna 
hlýtur því jafnt að lúta að hlutabréfaeign og stofn-
fjárhlutum, stjórnarsetum og félagsaðild, persónu-
leigum eignum og skuldum fjölskyldunnar.

Við þessa upptalningu ber vitaskuld að bæta 
styrkjendum sem veita fjármunum til margvíslegr-
ar stjórnmálaþátttöku, hvort heldur er til einstakra 
pólitíkusa eða heilu stjórnmálaflokkanna. Þá fyrst 
er hægt að ræða gagnsæi stjórnmálalífsins til þraut-
ar þegar þær upplýsingar liggja fyrir. Það er nefni-
lega svo að það er jafn eðlilegt að fyrirtæki og félög 
styðji við lýðræðið og það er óeðlilegt að það skuli 
vera feimnismál.

Hér er því spurt hvort sjálfdæmi eða regla eigi að 
gilda í þessum geira samfélagsins. Og hvort stjórn-
málamenn eigi almennt að njóta afsláttarkjara 
þegar kemur að upplýstara og heiðarlegra samfé-
lagi. Vitaskuld er svarið afdráttarlaust nei. Þeir sem 
setja samfélaginu lög og reglur og eru til þess valdir 
að leggja kvaðir og hömlur á landa sína eiga að rísa 
undir ábyrgð sinni og segja hátt og skýrt hverjir 
þeir eru.

Höfundur er alþingismaður.  

SIGMUNDUR ERNIR 
RÚNARSSON
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Og ég yfirtrompa!
Þjóðremban lifir góðu lífi í kreppunni 
og menn ásaka hver annan um 
landráð og að vinna gegn hagsmun-
um landsins. Það var því aðeins 
tímaspursmál hvenær Vilhjálmur 
Egilsson yrði ásakaður um að 
vinna gegn þjóðinni, þar sem 
hann vildi ekki að lífeyrissjóð-
urinn sem hann stýrir lánaði 
Orkuveitunni fé. Ábyggilega 
má gagnrýna þá ákvörðun á 
einhverjum forsendum, en 
auðveldara var að grípa til 
yfirtrompsins. Þú vinnur 
gegn þjóðinni og þá þarf 
ekki að segja meira.

Sumir samningar standa
Borgaryfirvöld munu gefa Golf-
klúbbi Reykjavíkur 230 milljónir 
króna til að stækka golfvöll og 

segjast vera að standa við sam-
komulag sem fyrri borgarstjóri 
gerði árið 2006. Það er gott 

að halda samninga í heiðri, 
en þó hefur verið bent á að 
ýmsir samningar hafa 
brostið í hruninu; um 
launakjör, þjónustu 
og stuðning, svo eitt-

hvað sé nefnt. En 
ekki um golf.

En ekki á öðrum tímum?
Frjálslyndi flokkurinn er þekktur 
fyrir að fara eigin leiðir sem oft er 
hressandi. Hann gefur lítið fyrir 
prjál og talar hreint út. Yfirskrift 
landsfundar flokksins nú er „Þjóðin 
þarf heiðarleika og réttlæti á erfið-
um tímum“. Seint verður þessi yfir-
skrift talin þjál, en hún vekur einnig 

þær spurningar hvort þjóðin 
þurfi ekki líka heiðarleika 
og réttlæti á öðrum tímum? 

Var það ekki einmitt það 
sem kom okkur í hrunið, að 

gleyma þessu meðan vel gekk? 
 kolbeinn@frettabladid.is



Fatnaður á alla 
fjölskylduna!

Fatnaðurá alla 

          fjölskylduna!
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UMRÆÐAN
Jóhann Ingi Kolbeinsson skrifar um 
samkeppni

Þegar yfir 1.200 Íslendingar komu saman 
á Þjóðfundi seint á síðasta ári til að 

draga upp mynd af því framtíðarsamfélagi 
sem við viljum búa í vó eitt gildi langþyngst 
í huga þjóðfundargesta: Heiðarleiki. Hinn 
almenni Íslendingur vill búa í heiðarlegu 
og réttlátu samfélagi þar sem allir sitja við 
sama borð. Því miður virðist sem heiðar-
leiki hafi verið víðsfjarri á mörgum sviðum þjóð-
félagsins síðustu ár – við sjáum þess dæmi hvern 
einasta dag, t.d. í fréttaflutningi af aðdraganda 
bankahrunsins.

Við breytum ekki fortíðinni en þeim mun mikil-
vægara er fyrir okkur að læra af reynslunni við 
enduruppbyggingu íslensks atvinnulífs á grunni 
heiðarleika, sanngirni og réttlætis. Það er ánægju-
legt að sjá ýmis dæmi þess að heiðarleika sé gert 
hærra undir höfði en áður og ber að hrósa fyrir 
það. Eitt slíkt tilvik er nýlegt útboð Reykjavíkur-
borgar um móttöku á boðgreiðslum en þar er tekið 
sérstaklega fram að óheimilt sé að gera samning 
við þann sem hefur verið sakfelldur með endanleg-
um dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti 
eða þátttöku í skipulögðum brotasamtökum. Slíkt 
ákvæði sýnir að Reykjavíkurborg leggur áherslu 
á að þau fyrirtæki sem skipt er við hafi stundað 
heiðarlega viðskiptahætti í gegnum tíðina. Ef allir 
legðust á eitt í þessum efnum, opinberir aðilar 
jafnt sem einkafyrirtæki, og settu sér reglur um 
að skipta ekki við þá sem hafa óhreint mjöl í poka-
horninu myndi fljótlega molna undan þeim sem 
hafa komið sér og sínum fyrirtækjum áfram með 
vafasömum viðskiptaháttum. Þjóðfélagið breyt-
ist ekki í einni svipan – en svona reglur eins og 
Reykjavíkurborg setur sér við útboð eru dæmi um 
skref sem við getum stigið í uppbyggingu á réttlátu 
og heiðarlegu þjóðfélagi.

Baráttan við óheiðarleikann
Fyrirtækið sem ég stýri, Kortaþjónustan, hefur 
ekki farið varhluta af vafasömu siðferði í íslensku 
viðskiptalífi síðustu ár. Fyrirtækið er eitt þriggja 
sem býður greiðslumiðlun fyrir greiðslukort og 
höfum við allt frá stofnun fyrirtækisins árið 2002 
þurft að berjast við ólögmætar aðgerðir og samráð 
hinna fyrirtækjanna tveggja og bankanna, sem eru 
eigendur þeirra, sem hafa beitt sér mjög hart gegn 
því að samkeppni gæti myndast. 

Þetta er ójafn leikur, ósanngjarn og óheiðar-
legur, en sem betur fer hafa samkeppnis yfirvöld 
fylgst með markaðnum. Árið 2008 voru hin fyrir-

tækin tvö á markaðnum, Greiðslumiðlun 
og Kreditkort, sektuð ásamt fyrirtækinu 
Fjölgreiðslumiðlun um samtals 735 millj-
ónir króna fyrir aðgerðir sem beindust að 
því að koma í veg fyrir starfsemi Korta-
þjónustunnar á Íslandi. Starfsemi sem vel 
að merkja hafði á nokkrum árum leitt til 
verulegra lækkana á þóknunum frá því 
sem áður var, söluaðilum og neytendum til 
hagsbóta. Samfélagið allt hagnaðist á inn-
komu Kortaþjónustunnar á markað – en 
það hugnaðist ekki gömlu kortafyrirtækj-
unum tveimur né eigendum þeirra, bönk-

unum, sem höfðu makað krókinn áður. 
Viðbrögð þessara aðila við innkomu Kortaþjón-

ustunnar voru lýsandi dæmi um óheiðarleika þess 
sem vill stærri bita af kökunni en sanngjarnt er. 
Keppinautnum nýja skyldi bolað burt með öllum 
tiltækum ráðum og úr urðu stærstu viðurkenndu 
samkeppnislagabrot Íslandssögunnar. Sem dæmi 
um umfang og alvöru þessa máls má nefna að 
sektirnar voru þær hæstu sem ákvarðaðar hafa 
verið í einu máli – upphæðin nam ríflega helmingi 
allra stjórnvaldssekta sem Samkeppniseftirlitið 
ákvarðaði samanlagt á árunum 2008 og 2009.

Óhrein sakaskrá
Greiðslumiðlun og Kreditkort heita í dag Valitor og 
Borgun, en þrátt fyrir ný nöfn, dóma og háar sekt-
ir virðist sem andi fákeppni, einokunar og óheiðar-
legra vinnubragða sé enn alltof ríkjandi á greiðslu-
miðlunarmarkaðnum. Í því samhengi má benda á 
að um þessar mundir eru í vinnslu hjá Samkeppnis-
eftirlitinu nokkur aðskilin mál sem tengjast meint-
um ólöglegum markaðsaðgerðum greiðslukorta-
fyrirtækja, banka og sparisjóða á þessum markaði. 
Baráttan við fákeppni, viðskiptahindranir og óheið-
arleika er enn alltof stór þáttur í starfsemi okkar 
hjá Kortaþjónustunni þegar við viljum miklu frekar 
beina öllum okkar kröftum í heiðarlega og eðlilega 
samkeppni, öllu samfélaginu til góðs.

Þessu verður að linna. Við Íslendingar verðum 
að koma okkur upp úr farvegi óheiðarleikans sem 
hefur leitt okkur í þær villur sem þjóðin þarf nú 
að rata út úr. Þjóðfundurinn gaf okkur vegvísinn. 
Fyrsta skrefið er að líta í eigin barm og meta hvað 
við getum gert hvert fyrir sig til að auka heiðar-
leika í okkar leik og starfi. Næsta skref er fylgja 
fordæmi Reykjavíkurborgar og skipta ekki við 
fyrirtæki með óhreina sakaskrá. Ef íslensk fyrir-
tæki fara að tapa viðskiptum vegna óheiðarlegra 
vinnubragða – í stað þess að græða á slíku athæfi 
– þá höfum við stigið stórt skref í átt að heiðarlegra 
samfélagi.

Höfundur er framkvæmdastjóri Kortaþjónustunnar. 

Í átt að heilbrigðara samfélagi

JÓHANN INGI 
KOLBEINSSON

Boðberar válegra tíðinda
UMRÆÐAN
Magnús Karl 
Magnússon, 
Guðmundur 
Þorgeirsson 
og Sigurður 
Guðmunds-
son skrifa um 
Herbalife

Hlutverk fræðimannsins í 
opinberri umræðu er einn af 

hornsteinum upplýstrar umræðu 
í lýðræðissamfélagi. Styrkur 
fræðimannsins liggur í faglegri 
nálgun og vísindalegri aðferða-
fræði en jafnframt ber honum 
skylda til að kynna niðurstöð-
ur sínar og leggja þær fram til 
skoðunar, umræðu og gagnrýni. 
Oft á tíðum snertir viðfangsefni 
fræðimanna mikilvæga hags-
muni, bæði almannahagsmuni 
svo og fjárhagslega og viðskipta-
lega hagsmuni. Innan heilbrigðis-
vísinda vega almannahagsmunir 
oft mjög þungt enda viðfangsefn-
ið heilsa og sjúkdómar einstakl-
inga. Það skiptir því fræðimann-
inn öllu að ályktanir séu byggðar 
á fyrirliggjandi gögnum og vís-
indalegum túlkunum en stýr-
ist ekki af beinum eða óbeinum 
hagsmunatengslum. 

Þegar fræðilegar ályktanir 
snúast um heilsu og sjúkdóma 
eru almannahagsmunir ótví-
ræðir og skylda fræðimannsins 
vegur þar einkar þungt. Heiður 
fræðimannsins og óhlutdrægni 
er honum því mikils verð. Það 
er hins vegar alþekkt að öflugir 
hagsmunaaðilar sem telja niður-
stöður fræðimanna ógna hags-
munum sínum beina spjótum 
sínum að æru slíkra fræðimanna. 
Almenningur og fjölmiðlar þurfa 
að vera vakandi fyrir slíkum til-
burðum. Við höfum orðið vitni 
að fjölmörgum slíkum dæmum á 
síðustu misserum þar sem bæði 
öflug fyrirtæki og valdamenn, 
þ.á m. stjórnmálamenn, í sam-
félagi okkar hafa vegið að æru 
virtra fræðimanna fyrir það eitt 
að opinbera gögn sín eða skoðanir 
á opinberum vettvangi. Boðberar 
válegra tíðinda hafa löngum mátt 
gjalda fyrir hlutskipti sitt.

Viðbrögð Herbalife
Nýlegt dæmi er blaðagrein Jóns 
Óttars Ragnarssonar, talsmanns 
Herbalife á Íslandi, í Frétta-
blaðinu, 13. mars sl. („Fæðu-
bót: Böl eða blessun?“) og önnur 
fjölmiðlaumfjöllun, m.a. viðtal 
Sölva Tryggvasonar við hann á 
Skjá einum sama dag. Umfjöll-
un Jóns Óttars eru viðbrögð við 
því að hópur vísindamanna birti 
rannsóknir á hugsanlegum lifr-
arskaða tengdum notkun á Her-
balife-vörum. Jón Óttar bein-
ir þar stórum hluta umfjöllunar 
sinnar að heiðarleika og meint-
um hagsmunatengslum aðal-
höfundar greinarinnar, Magn-
úsar Jóhannssonar, prófessors 
við læknadeild Háskóla Íslands. 
Þetta gerir hann með rætnum 
aðdróttunum og ósannindum en 
tilgangurinn er ljós og ætti að 
vera öllum sýnilegur, sér í lagi ef 
Jón Óttar myndi skýra frá hags-
munum sínum af sölu á Herba-
life-vörum hér á landi. Magnús 
Jóhannsson er m.a. sagður vera 
varðgæslumaður hins alþjóð-
lega lyfjaiðnaðar og hann jafn-
framt sakaður um að standa að 
hræðsluáróðri og að ala á andúð 
og fáfræði í kennslu sinni um 
árabil við læknadeild HÍ. Stað-
reynd málsins er sú að Magnús 
hefur aldrei haft nein hagsmuna-
tengsl við lyfjaiðnaðinn. Hann 
hefur verið öflugur fræðimaður 
á sviði lyfja- og eiturefnafræði, 
bæði grunnrannsókna á lífeðl-
isfræði hjartans svo og við að 
rannsaka verkanir og aukaverk-
anir bæði lyfja og náttúruefna. 
Fræðilegur heiðarleiki Magnúsar 
hefur alla tíð verið eitt hans aðal-
einkenni sem hefur þó á stundum 
bakað honum óvild meðal ýmissa 

hagsmunaaðila, bæði innan lyfja-
iðnaðarins og meðal fylgismanna 
hjálækninga.  

Í umræddu dæmi hafa fræði-
menn við Háskóla Íslands, 
Landspítalann og Lyfjastofn-
un notað viðurkennda vísinda-
lega aðferðafræði til að rannsaka 
hugsanleg orsakatengsl milli 
eitrunar  lifrarbólgu og notkunar 
á Herbalife-vörum. Öll gögn eru 
lögð á borðið og vafaatriði dregin 
fram í umræðukafla greinarinnar. 
Hin fræðilega greining fór í gegn-
um ritrýni áður en hún birtist sem 
vísindagrein í Læknablaðinu, einu 
af tveimur vísindaritum á Íslandi 
sem hlotið hafa viðurkenningu og 
skráningu í hinum alþjóðlega vís-
indagagnagrunni ISI („Instutite 
for Scientific Information“). Eins 
og um aðrar vísindaniðurstöður 
viljum við hvetja til umræðu um 
kosti og galla þessarar vinnu og 
hvort ályktanir standist vísinda-
lega skoðun. Höfundar umræddr-
ar vísindagreinar þurfa þá að rök-
styðja sínar ályktanir og er það 
okkar álit að þeir séu öflugir og 
mjög vel hæfir til að taka þátt í 
slíkri umræðu. Auk Magnúsar 
eru tveir læknar með sérmenntun 
á sviði lifrarsjúkdóma höfundar 
að greininni.

Fyrirtækið sem markaðssetur 
vörur sínar undir vörumerkjum 
Herbalife er að selja fæðubótar-
efni sem stuðla eiga að auknu heil-
brigði. Það vekur sérstaka furðu 
og vonbrigði að forsvarsmenn þess 
sýni ekki meiri ábyrgð gagnvart 
almenningi en svo að talsmaður 
þess, Jón Óttar Ragnarsson, vilji 
þagga niður umræðuna með per-
sónulegri aðför að forsvarsmanni 
rannsóknarinnar. Það eru reyndar 
mörg dæmi um að fyrirtæki hafa 
viljað þagga niður óþægilegar nið-
urstöður í stað þess að taka þeim 
opnum örmum. Dæmi eru um að 
lyfjafyrirtæki hafa reynt þetta en 
það er þó ávallt reynsla ábyrgra 
lyfjafyrirtækja að það samræm-
ist best langtímahagsmunum 
þeirra að taka slíkum upplýsing-
um opnum huga og kanna frekar 
þar sem þær varða ljóslega öryggi 
neytendanna. 

Þöggunarárátta
Almenningur verður að gjalda 
sérstakan varhug við því þegar 
talsmenn fyrirtækja eða stjórn-
valda reyna að þagga niður 
fræðilega umræðu eða vega 
að persónu þeirra sem að slík-
um rannsóknum standa. Slíkt 
er nánast aldrei gert með hags-
muni almennings eða hags-
muni sannleikans í huga heldur 
mun fremur vegna þröngra við-
skiptalegra hagsmuna. Fjölmiðl-
ar verða einnig að vera vakandi 
fyrir slíkum vinnubrögðum og 
það sætir mikilli furðu að í þessu 
tilfelli skuli slík skrif birtast án 
þess að almenningi sé gert ljóst 
hverra hagsmunir liggi að baki. 
Við hvetjum íslenska fjölmiðla til 
að hafa hagsmuni almennings og 
sannleikans í huga þegar um mál 
sem þetta er rætt. Einnig teljum 
við það sjálfsagða kröfu að þegar 
ábyrgir fjölmiðlar birta aðsendar 
greinar að höfundar þeirra útlisti 
fyrir lesendum bein hagsmuna-
tengsl sem málið varða. 

Magnús Karl Magnússon 
er prófessor við læknadeild 

Háskóla Íslands og forstöðu-
maður Rannsóknarstofu í Lyfja- 

og eiturefnafræði. Guðmund-
ur Þorgeirsson er prófessor og 
forseti læknadeildar Háskóla 

Íslands og Sigurður Guðmunds-
son, forseti Heilbrigðisvísinda-

sviðs Háskóla Íslands.

MAGNÚS KARL 
MAGNÚSSON

GUÐMUNDUR 
ÞORGEIRSSON

SIGURÐUR 
GUÐMUNDSSON
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„Ég hugsa að tveir þriðju hlutar 
bókanna séu uppskriftabækur en 
afgangurinn bækur sem fjalla um 
mat eða tengjast honum á einhvern 
veg,“ segir Daninn Mads Holm 
sem hefur verið búsettur á Íslandi 
í rúm þrjú ár og vinnur sem verk-
efnastjóri fyrir Nýnorræna matar-
menningu í Norræna húsinu. Hann 
hefur ekki eldað upp úr nærri því 
öllum bókunum enda sækist hann 
frekar eftir innblæstri og les og 
skoðar þær sér til skemmtunar. 
„Ég er hrifnastur af bókum sem 
hafa að geyma sögu og fróðleik um 
hráefnið og uppskriftirnar en síður 
af mikið myndskreyttum bókum 
þó að þær geti auðvitað líka verið 
skemmtilegar.“ 

Mads fer gjarnan í Kolaportið 
eða til Braga fornbókasala til að 
grafa upp gamlar bækur. Hann 
á þegar dágott safn af íslenskum 

matreiðslubókum og nefnir bók 
Úlfars Eysteinssonar, Úlfar og 
fiskarnir, sem dæmi um góða bók. 
„Þar er að finna ýmsan fróðleik 
um ólíkar fisktegundir og vand-
aðar og vel prófaðar uppskriftir 
auk þess sem þetta er ein af fáum 
íslenskum matreiðslubókum sem 
hafa verið þýddar á dönsku. Nýj-
asta bókin í safninu mínu er svo 
Réttir úr ríki Vatnajökuls – Upp-
skriftir með hornfirskt hráefni 
í aðalhlutverki. Bókin hefur að 
geyma uppskriftir að sveitamat 
frá svæðinu í bland við sögulegan 
fróðleik,“ segir Mads og bendir á 
að það sé hægt að fræðast mikið 
um land og þjóð með því að kynna 
sér matarmenningu hennar. 

Mads á einnig fjölmargar bækur 
sem fjalla um mat og ást, sem hann 
segir nátengd fyrirbæri, og nefn-
ir Aphrodite – the love of food and 

the food of love eftir Isabel Allende 
og The Romance of Food eftir Bar-
böru Cartland. Hann segir talsvert 
um að rithöfundar sem hafi skrifað 
fagurbókmenntir eða spennusögur 
gefi út matreiðslubækur og reynir 
yfirleitt að næla sér í þær. 

„Einhvern tímann las ég það að 
til að lifa af á Íslandi þyrfti maður 
annað hvort að vera mjög ástfang-
inn eða eiga gott bókasafn. Allra 
best væri þó að hafa hvort tveggja 
og á það við í mínu tilfelli,“ segir 
Mads sem kynntist íslenskri konu 
á Food and fun-hátíðinni árið 2005 
og hefur búið með henni síðan. 
Hann unir sér síðan vel í Norræna 
húsinu enda umkringdur mat og 
bókum. „Ég hugsa að Norræna 
húsið sé eitt fallegasta bókasafn 
Norðurlandanna og er ekki frá því 
að Dill sé besti veitingastaðurinn.“ 
 vera@frettabladid.is

Á 2.000 matreiðslubækur
Mads Holm á myndarlegt matreiðslubókasafn sem hefur að geyma tvö þúsund bækur. Hann hefur ekki eld-
að upp úr nærri því öllum enda sækist hann frekar eftir innblæstri og les og skoðar þær sér til skemmtunar. 

Mads við matreiðslubókasafnið með The Romance of Food eftir Barböru Cartland í hönd. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NORDIC LIGHT  kallast þessi skemmtilegi kerta-

stjaki frá Design House Stockholm en hönnuðurinn er 

sænskur innanhússarkitekt, Jonas Grundell. Stjakarnir 

fást í Kisunni við Laugaveg, í svörtu og hvítu og hægt 

er að fá þá fjögurra eða sjö arma.

framlengt til 11. apríl

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

4ra rétta seðill frá 4.990 kr.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

 

KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJA
með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINS
ferskasti hverju sinni, útfærður af 

matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)

BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANI
með polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)

RIB EYE
með kartöfluturni, Bearnaisesósu 

og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)

NAUTALUND
með grænmetismósaík 

og blönduðum skógarsveppum (7.590 kr.)

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passionís

1
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VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

 
Góð tækifærisgjöf!



„Þetta er í fyrsta skipti sem við 
höldum svona ljósmyndamaraþon 
og við erum fullviss um að þetta 
verður mjög gaman,“ segir ljós-
myndarinn Enrique Pacheco sem 
sér um skipulagningu ljósmynda-
maraþons, Reykjavík Photomara-
thon, á morgun.

Maraþonið er haldið á vegum 
Veraldarvina, samtaka sem hafa 
að markmiði að stuðla að heil-
brigðum lífsháttum og betri 
umgengni manna við umhverfi 
sitt með alþjóðasamstarfi og sjálf-
boðaliðastarfi. Frá árinu 2003 
hafa Veraldarvinir tekið á móti 
yfir þrjú þúsund erlendum sjálf-
boðaliðum víðs vegar að um heim-
inn.

Enrique er atvinnuljósmyndari 
frá Madríd á Spáni. Hann hefur 
búið hér á landi í eitt ár og opnaði 
meðal annars sýningu á verkum 
sínum, Eyesland, í Gallerí Mynd-
máli við Laugaveg í síðustu viku. 

Hann segir tilganginn með 
ljósmyndamaraþoninu fyrst og 
fremst þann að kynna fólk fyrir 
listinni að taka ljósmyndir, en um 
leið að kynna staðinn þar sem við-
burðurinn er haldinn, í þessu til-
felli Reykjavík. „Þetta er mjög 
góð leið til að kynnast fólki með 

svipuð áhugamál og skemmta 
sér saman. Svona maraþon eru 
haldin víða um heim og eru mjög 
vinsæl. Við vonumst eftir að fá 
mikið af góðum ljósmyndum út úr 
keppninni og meðal annars hefur 
Reykjavíkurborg sýnt verkefn-
inu áhuga, jafnvel með það fyrir 
augum að nota einhverjar ljós-
myndanna í kynningarefni fyrir 
borgina,“ segir Enrique.

Maraþonið fer þannig fram 
að þátttakendur mæta við 
höfuð stöðvar Veraldarvina að 
Hverfisgötu 59 klukkan 11, þar 
sem þeir fá afhent sex þemu sem 
þeir koma til skila með ljósmynd-
um á sex klukkustundum. Að því 
loknu velur dómnefnd skipuð fag-
ljósmyndurum bestu myndirnar 
og verður svo haldin sýning í Gall-
erí Myndmáli í lok dags. Maraþon-
inu er skipt í tvo hluta fyrir þátt-
takendur undir og yfir átján ára 
aldri og í verðlaun eru meðal ann-
ars hringferð um landið með Ver-
aldarvinum, ljósmyndanámskeið 
og fleira. „Allir eru velkomnir, 
hvort sem þeir eru áhuga- eða 
atvinnumenn,“ segir Enrique.

Nánari upplýsingar er að finna 
á vef Veraldarvina, wf.is/photom-
arathon. kjartan@frettabladid.is

AKUREYRINGABALL  verður haldið á skemmtistaðnum Spot í Kópa-

vogi annað kvöld. Ætlunin er að endurvekja skemmtistaðastemningu að 

hætti Akureyrar. Skriðjöklar eru meðal hljómsveita sem koma fram.

Reykjavík í sex 
ljósmyndum
Veraldarvinir standa fyrir ljósmyndamaraþoni á morgun þar sem 
markmiðið er að kynna ljósmyndalistina og Reykjavíkurborg. 

„Þetta er mjög góð leið til að kynnast fólki með svipuð áhugamál og skemmta sér 
saman,“ segir Enrique Pacheco um Reykjavík Photomarathon.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

SIGURBOGINN
S SSNYRTI- OG TÍ KUVÖRUVER LUN

LAUGAVEGI 80          SÍMI 561 1330          WWW.SIGURBOGINN.IS

VIÐ FÖGNUM
18 ÁRA 
AFMÆLI

Í TILEFNI ÞESS MUNU 
SÉRFRÆÐINGAR 

FRÁ SHISEIDO OG DIOR 
VEITA RÁÐGJÖF 

UM LITI OG FÖÐRUN 18% 
AFSLÁTTUR 

AF ÖLLUM VÖRUM Í DAG 
OG Á MORGUNN

VERTU VELKOMIN
Í AFMÆLIÐWOLFORD   

ANITA
DIOR   

SHISEIDO   
GUCCI   
BOSS 

KENZO
 DOLCE&GABBANA

www.heilsuhusid.is

DAVÍÐ KRISTINSSON næringar- og
lífsstílsþerapisti heldur fyrirlestur um 30 daga

hreinsun á mataræði. Gott tækifæri til að
byrja núna að axla ábyrgð á eigin heilsu!

Rúmlega 1000 manns hafa lokið 30 daga
hreinsun með mjög góðum árangri!

Heilsuhúsinu Lágmúla kl. 20-22
Glæsileg handbók fylgir með
öllum upplýsingum sem þarf.

Skráning og nánari upplýsingar
á www.30.is og í síma 864 9155.

Námskeiðsgjald kr. 6.900 kr.

NÝTT
NÁMSKEIÐ

Laugavegi 63 • s: 551 4422

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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GJAFAVÖRUR
ÍSLENSK ORÐABÓK  er vinsæl í 

fermingarpakkann enda bókin ein af 

þeim sem nýtast ævilangt og öllum 

fjölskyldumeðlimum. Þessi útgáfa er 

frá árinu 2007 og er í einu bindi. 

Krummaherðatré 
eftir Ingibjörgu 
Bjarnadóttur fæst 
meðal annars í 
safnbúðinni Kjarvals-
stöðum á 4.900 
krónur.

Glös eftir Kristínu Sigfríði 
Garðarsdóttur fást í Epal í 
þremur stærðum. Lítil 2.950 

krónur. Miðstærð 
3.600 krónur. Stór 
3.900 krónur.

Skínandi skart eftir Helgu 
Björgu Jónasardóttur og 
Eddu Gylfadóttur vöru-
hönnuði á 4.300 krónur 
í Kraumi.

Kertastjakinn Skrauti eftir 
Stefán Pétur Sólveigarson. 
Fæst í Kraumi í rauðu og 
svörtu á 47.500 krónur.

Fallegir diskar með neyslumunstri 
hannaðir af hönnunarfyrirtækinu 
Hugdettu. Á 3.200 krónur í Kraumi.

Þar sem hönnunarhátíðin HönnunarMars er nú í fullum gangi er tilvalið að leita 
í smiðju íslenskra hönnuða eftir gjafavörum en þeir sýna vörur sínar um 

alla borg í dag og um helgina. Mikil gróska hefur verið í íslenskri 
hönnun síðustu misserin og hægt að finna fallegar gjafir 
handa fagurkerum í hillum verslana sem selja íslenskt.

Íslenskt í gjafapakkann

Safnarar myndu flestir kætast yfir því að fá 

þennan gamaldags Coca-Cola kæli. Hann 

tekur tíu dósir , er hljóðlátur og sparneytinn 

og upplagður í heimahús, báta eða bíla. 

www.amazon.com.

Sk
www.galler

eitthvað alveg

íslensk list

Alvar Aalto vasar 2 stk. 16 cm og 9,5 cm
á Kauphlaupstilboðsverði

Nú 18.780 kr.  = 23% afsláttur
Fullt verð 24.320 kr.

Gjafavara – aldrei meira úrval

Sími 544 2140
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CR-V ELEGANCE
Nýskráður 02/2007, ekinn 42 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 3.690.000

HONDA

CRF 250R TWIN PIPE
Nýskráð 7/2008, ekið 89 klst.,  

bensín, 5 gírar. 
Verð kr. 790.000

HONDA

AVENSIS SOL 1.8i VVT
Nýskráður 4/2006, ekinn 32 þ.km, 

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 2.550.000

TOYOTA

LEGACY LUX SEDAN
Nýskráður 9/2008, ekinn 3 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 3.990.000

SUBARU

207 S16 1.6 HDi
Nýskráður 3/2008, ekinn 18 þ.km,  

dísil, 5 gírar.
Verð kr. 2.450.000

PEUGEOT

TRX 450
Nýskráð 6/ 2007, ekið 30 klst., 

bensín, 5 gírar. 
Verð kr. 630.000

HONDA

107 TRENDY 1.0i
Nýskráður 7/2007, ekinn 16 þ.km, 

bensín, 5 gírar. 
Verð kr. 1.590.000

PEUGEOT

JAZZ LS 1,4
Nýskráður 06/2007, ekinn 41 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 1.965.000

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11
Sími 551 7171 • www.bernhard.is

Opið laugardaga
milli kl. 11:00 og 16:00

Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum á 

www.bernhard.is/notadir

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

BÍLAR &
FARATÆKI

M.BENZ C 200 KOMPRESSOR. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 47 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.890.000. Rnr.113273. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is Vegna 
mikillar sölu undanfarið óskum við eftir 
bílum á staðinn og á söluskrá okkar.
WWW.BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

AUDI A4 TURBO 2007 Ek.35þkm, 
Sjálfsk., Álfelgur, filmur, glertoppl., akst.
tölva, hraðast., leður, cd/útv, vetrar-
dekk. Ásett verð 4250þús.

LR RANGE ROVER SPORT HSE 4x4 
4/2006 Ek.56þkm. Álfelgur, akst.tölva, 
glertopplúga, leður, hraðast., hiti í 
sætum, cd/útv. Sjálfsk. Verð 5900þús.
stgr

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

VW Caddy DIESEL ‚09/2006 ek. aðeins 
33 þ.km sjálfskiptur verð 2190 ath skipti 
( eftir lokun 864-8989).

DIESEL DIESEL Hyundai l 10 (nyr 
bíll) ‚08/2009 verð 2360 ath skipti á 
ód.(eftir lokun 864-8989).

MMC Pajero turbo/diesel árg. 1998 
ek. 227 þ.km sjálfskiptur, 7 manna, 
skoðaður 2011 verð 490 !!! (eftir lokun 
864-8989).

Hyundai Terracan GLX Diesel ‚06/2005 
ek. 83 þ.km 5 gira Flottur jeppi á 
flottu verði ! verð 2490 (eftir lokun 
864-8989).

TILBOÐ ! Ford F 150 Sper/crew FX4 5,4 
Triton árg 05/2004 ek 136 þ.km leður, 
lúga ofl Flottur pickup (smávægilegar 
lakkskemdir) verð 1590 ! eftir lokun 
864-8989

Lexus IS 200 09/2001 ek 116 þ.km 
sjálfskiptur, 17“ álf ofl bíll í góðu ásik-
omulagi verð 1390 ath skipti ód, (eftir 
lokun 864-8989)

TILBOÐ Volvo XC 70 Cross Country 
AWD 4X4 04/2001 ek 127 þ.milur 
sjálfskiptur,leður, ofl verð aðeins 1490 
! (eftir lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

PORSCHE 911 TURBO TECHART. Árgerð 
2002, ekinn 76 þ.km, sjálfskiptur. 
Techart-breyttur (f. 35.ooo euro) og er 
um 570 hö. Verð 12.900.000. #300343 
- Bíllinn er í salnum en það væri ekki 
leiðinlegt að eigann!

BMW 320I COUPE E90. 01/2008, ekinn 
aðeins 12 þ.km, sjálfskiptur, svart leður. 
Verð 6.190.000. #281420 - Bíllinn er 
í salnum oger einn fallegasti bíllinn á 
götunni!

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. 10/2005, 
ekinn aðeins 51 þ.km, sjálfskiptur. 
Verð 2.640.000. #281414 - Bíllinn er 
á staðnum og er með þeim alflottustu 
af sinni gerð!

NISSAN PRIMERA ACENTA. 01/2004, 
ekinn 61 þ.km, sjálfskiptur. Listaverð 
1.520.000 Tilboðsverð 1.250.000. 
#281412 - Bíllinn er á staðnum og lítur 
þrælvel út!

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX. 
10/1999, ekinn 146 þ.km, diesel, sjálf-
skiptur, 2 eigendur. Verð 1.940.000. 
#281451 - Bíllinn er á staðnum en 
verður það ekki lengi!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Toyota AYGO Árgerð 05/2007, ekinn 
33þ.km, bsk , verð 1.690.000kr. 
Toppbíll!, rnr 150512. Sjá nánar á www.
stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið 
bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá 
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt 
að skrá bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

LINCOLN MKZ. Árg. 2007, nýja útlitið. 
ek. 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. TILBOÐ 
ÓSKAST Rnr.127193

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Audi Q7 Quattro disel 4/2007, ssk ek 
123þkm, s line, leður, toppl og fl, hvítur, 
verð 7950 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

TOYOTA RAV4 STUTTUR 3 dyra, árg 
12/2000, ek aðeins 69.þ km, 2.0L 
Sjálfskiptur, Rafmagn í rúðum, Verð 
990.þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Bílar til sölu
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EINSTÖK VIÐTÖL VIÐ PEACHES OG LADYTRON + BLACK-SÝNING Á NASA  
BAKSVIÐS Í Ó. JOHNSON & KAABER-HÚSINU  + NÝJAR SNYRTIVÖRUR Í VOR

NÝIR TÍMAR

Reykjavík Fashion 
Festival setur íslenska 

tísku á heimskortið

129.950Kr.

FERMINGARPAKKI
20”



2 föstudagur  19. mars

núna
✽  á döfinni á RFF

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Ásta Kristjánsdóttir fyrir Föstudag, fyrirsæta Anna Jia, hár Steinunn, stílisti Ellen Loftsdóttir, förðun Anna Kristín 
með Mac.  Ritstjórn Anna Margrét Björnsson Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

É g man nú ekki mikið eftir fyrstu heim-
sókninni til Íslands. Kannski er kvöld-

inu á Sirkus í kjölfar tónleikanna um að 
kenna. Vinir mínir urðu þó öfundsjúkir 
þegar ég sagði þeim að ég hefði farið í Bláa 
lónið,“ segir Daniel Hunter, annar stofn-
enda rafpoppkvartettsins Ladytron frá 
Liverpool. Ladytron hélt tónleika á Reykja-
vík Trópík Festival árið 2006 en í þetta sinn 
er Daniel einn á ferð og snýr plötum á Nasa 
annað kvöld á vegum Reykjavík Fashion 
Festival.

Daniel og vinur hans, Reuben Wu, sem 
báðir störfuðu sem tónlistarmenn og plötu-
snúðar í Liverpool, stofnuðu Ladytron árið 
1999 ásamt hinni búlgörsku Miru Aroyo og 
Helen Marnie, sem ólst upp í Glasgow en 
stundaði nám í Bítlaborginni. Sveitin hefur 
gefið út fjórar plötur sem hafa notið hylli 
gagnrýnenda, nú síðast plötuna Velocifero 
árið 2008. 

Aðspurður segist Daniel eiga erfitt með 
að svara því hverju áhorfendur geti átt von 
á annað kvöld á Nasa. „Undanfarið hef ég 
spilað mikið af diskótónlist, en það segir 
svo sem ekki mikið. Það verður alltaf erfið-
ara að skilgreina tónlist. Straumar og stefn-
ur eru nánast úrelt hugtök,“ segir Daniel.

Auk þess að þeyta skífum á Nasa hyggst 
Daniel vinna að tónlistarsköpun meðan á 

dvöl hans á Íslandi stendur. „Ég og Barði Jó-
hannsson (í Bang Gang) gerðum lag saman 
í september síðastliðnum og það gekk svo 
vel að við viljum þróa samstarfið áfram og 
sjá hvað verður úr því,“ segir Daniel.

Hann flutti til Ítalíu fyrir þremur árum en 
segist þó heimsækja Liverpool mjög reglu-
lega, meðal annars til að sækja heima-
leiki Liverpool á Anfield Road. „Liverpool 
er enn þá borgin mín. Borgin hafði mikil 
áhrif á tónlist Ladytron, sérstaklega í upp-
hafi þegar við hljóðrituðum fyrstu plötuna 
í miðbænum, þar sem „Scouse House“-
tónlistin ómaði út um glugga á börum og 
klúbbum. Ég fer alltaf á Liverpool-leiki 
þegar ég get og kem til með að fylgjast með 
viðureign Manchester United og Liverpool 
í Reykjavík. Liðið á erfitt þessa dagana og 
eitthvað verður að breytast,“ segir Daniel.

Ladytron vinnur þessa dagana að fimmtu 
breiðskífu hljómsveitarinnar og hefur því 
slegið slöku við hljómleikahald að undan-
förnu. „Við tókum okkur varla nokkurt frí 
frá tónleikaferðum milli 2005 og 2009 og 
viljum gefa okkur góðan tíma fyrir nýju 
plötuna. Það kemur safnplata með okkur 
út í haust, en nýja platan kemur væntan-
lega ekki út fyrr en snemma á næsta ári,“ 
segir Daniel, sem heldur til New York eftir 
Íslandsförina og þaðan til Púertó Ríkó. -kg

Þetta er frábært tækifæri og það 
er ekkert sambærilegt til, að 

minnsta kosti ekki á Íslandi. Ég 
fæ hjálp við að taka mín fyrstu 
skref sem fatahönnuður en þetta 
er fyrsta línan sem ég sýni eftir 
útskrift frá Listaháskólanum. Ég 
fæ aðstoð við efniskaup, fram-
leiðslu og að koma línunni á 
markað, sem ég gæti aldrei gert 
ein og óstudd. Eftir þetta verð ég 
svo vonandi komin með nógu 
góð sambönd og reynslu til að 
halda áfram sjálf,“ segir Arna Sig-
rún Haraldsdóttir, annar tveggja 
fatahönnuða sem sýna hönnun 
sína á tískusýningu Black á Nasa 
á laugardagskvöldið. 

Black er verkefni sem miðar að 
því að hjálpa ungum fatahönn-
uðum að koma línum sínum á 
markað. Það er Linda Björg, fag-
stjóri Fatahönnunardeildar LHÍ, 
sem stendur að verkefninu, 
ásamt Margréti Bjarnadóttur sem 
er menntuð í framleiðslustjórnun 
í fataiðnaði. Verkefnið er styrkt 
af Reykjavíkurborg, LHÍ og Hönn-

unarmiðstöð. „Aðalvandamálið 
sem ungir fatahönnuðir standa 
frammi fyrir er að föt hafa svo 
skamman líftíma sem varningur. 

Þeir þurfa að koma með nýja 
línu á sex mánaða fresti,“ út-
skýrir Linda Björg. „Black verð-
ur markaðssett sem eitt fata-
merki en hverja línu hanna þrír 
til fjórir hönnuðir. Þeir samnýta 
efni og framleiðendur en halda 
þó sínum karakter.“

Hugmyndin er að hver hönn-
uður hanni undir merkjum Black 
í tvö til þrjú ár og að þeim tíma 
loknum ættu þeir að verða til-
búnir til að fara af stað með 
sína eigin línu. Auglýst verður 
eftir hönnuðum til að taka þátt 
í næstu línu fljótlega eftir þessa 
fyrstu tískusýningu merkisins. 

Auk Örnu Sigrúnar sýnir Edda 
Guðmundsdóttir hönnun sína 
á laugardaginn. Tískusýningin 
verður klukkan tíu, beint í kjöl-
far sýningar annars árs nema 
Listaháskólans. Þá verður hægt 
að skoða fötin í Black-línunni í 
Showroom Reykjavík sem hald-
ið verður sunnudaginn 21. mars 
í Portinu í Hafnarhúsinu. 

 - hhs

Arna Sigrún Haraldsdóttir og Edda Guðmundsdóttir sýna nýja fatalínu:

Fyrsta sýning Black á Nasa

Arna og Edda Þær eru fyrstu hönnuð-
urnir til að hanna undir merkjum Black. 
Fleiri munu bætast í hópinn á næstu 
mánuðum.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞEYTIR SKÍFUM 
OG HORFIR 
Á LIVERPOOL

HÖRÐUR KRISTBJÖRNSSON, GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Á föstudaginn og laugardaginn mun ég sitja ásamt Silfurrefnum á Reykjavík Fashion 
Festival með Issue N°1 undir hendinni og dæma hvað er in oder aus. Ekki viljum við 
annað „Stóra kjólamál“. Á sunnudeginum opna ég flösku af Jacob’s Creek Chardonnay 
Pinot Noir Brut Cuvee 2007 en það er eina vínið sem ég get drukkið á þessum  árstíma. 

helgin
MÍN

TÖFF Franska leik- og söngkonan 
Charlotte Gainsbourg mætti að sjálf-
sögðu í Balenciaga á samnefnda 
tískusýningu í París fyrir skömmu.

Samstarf með Barða í Bang Gang 
Daniel, annar frá vinstri, heimsækir Ísland 
í þriðja sinn og þeytir skífum á NASA
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fást í Sense og 
Sony Center Kringlunni

HÁGÆÐA MYNDAVÉL

Sony CyberShot
14.1 megapixlar
4 x optical aðdráttur
9 punkta Auto Focus
HD videoupptaka
2.7” skjár með mikilli skerpu
Face Detection
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum

•
•
•
•
•
•
•

Canon PowerShot SX120 IS

10.0 megapixlar 
10x optical aðdráttarlinsa 
Smart Auto velur bestu tökustillinguna 
3.0“ LCD skjár 
Face og Motion Detection 
Face Select & Track 
Face Self-Timer auðveldar hópmyndir 
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum 
VGA upptaka 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sony CyberShot
10.1 megapixlar
3x optical aðdráttur
2.4” skjár með mikilli skerpu
Face Detection
Hristivörn
Til í bleiku, svörtu og silfri

•
•
•
•
•
•

STAFRÆN MYNDAVÉL

FJÖLSKYLDUVÆN

Canon EOS 500D

15.1 megapixlar
Full HD (1080p) video
High ISO allt að 12800
Fangar 3.4 ramma á sek.
3.0” skjár með Live View
9 punkta AF fókuspunktar
DIGIC 4 örgjörvi

•
•
•
•
•
•
•

LJÓSMYNDIR & FULL HD VIDEO

HEPPIN FERMINGARBÖRN GETA 
UNNIÐ KÚPON 
EF KEYPT ER MYNDAVÉL

MIÐAÐU OG SKJÓTTU

Canon PowerShot A3000 IS
10.0 megapixlar
3.3x optical aðdráttur
15 tökustillingar
1cm Macro ljósmyndun
Face og Motion Detection
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum
2.5“ LCD skjár
VGA og LP vídeóupptaka

•
•
•
•
•
•
•
•

L

50.000 kr

Sony Alpha 230 & linsa

10.2 megapixla CCD myndflaga
ISO 100 - 3200
BIONZ örgjörvi
9 punkta fókuskerfi
Shutter speed 1/4000 sek.
Flash sync 1/250
Tekur 2.5 ramma á sekúndu

•
•
•
•
•
•
•

Þú kaupir Sony Alpha 230 með 18-55 linsu, 

færð 10.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 89.990 kr.

INNBYGGÐ HRISTIVÖRN

Gildir eingöngu í Sense og Sony Center Kringlunni til 15. apríl 2010. Ekki nauðsynlegt að framvísa kúponum.

Þú kaupir PowerShot A3000 IS, færð 

3.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 39.900 kr.

Þú kaupir PowerShot SX120 IS, færð 4.000 

kr. afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. Á tilboði til þín: 52.900 kr.

Þú kaupir Sony CyberShot, færð 4.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 20.990 kr.

Þú sparar: 11.000 kr.

Þú kaupir Sony CyberShot, færð 4.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 41.990 kr.

Þú sparar: 11.000 kr.

Þú sparar: 11.000 kr. Þú sparar: 10.000 kr. Þú sparar: 17.000 kr.

Þú kaupir EOS 500D án linsu, færð 15.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. Á tilboði til þín: 149.900 kr.

Þú kaupir EOS 500D með 18-55 IS linsu, 

færð 15.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 169.900 kr.

Þú sparar: 22.000 kr.

30.000 kr 20.000 kr

fermingargjafirnar
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✽um helgina
tíska

POPUP Á RFF  Að sjálfsögðu verður hin vinsæla popup-verslun á RFF en þar 
verður að finna spennandi samsetningu hönnuða og vörumerkja. Í þetta sinn eru það 

A.C.Bullion, Anna Soffía, Dýrindi, Eight Of Hearts, Elva, Hlín Reykdal, IBA, Luka, 
milla snorrason, REY, Sara M. Skúladóttir, Serendipity, Sigrún H. Unnars-
dóttir, Sonja Bent, Varius og Veðramen sem selja vörur sínar í Granda-
garði 2. 

T
ímamót verða í sögu ís-
lenskrar fatahönnun-
ar um helgina þegar 
fyrsta alvöru t ísku-

vikan, Reykjavík Fashion Festi-
val, verður haldin með pomp og 
prakt. Tuttugu og tveir fatahönn-
uðir taka þátt í hátíðinni og munu 
sýna línur sínar í gömlu kaffi-
verksmiðju Ó. Johnson & Kaaber 
við Sætún á föstudags- og laugar-
dagskvöld. Fjölmargir hafa tekið 
þátt í geysilega miklum undirbún-
ingi á þessum viðburði en aðeins 
um 250 útvaldir gestir, fagfólk og 
blaðamenn munu bera dýrðina 
augum. Að tískusýningunum lokn-
um heldur hátíðin áfram á NASA 
við Austurvöll þar sem tónlistin 
ræður ríkjum fram á nótt. Föstu-
dagur fékk að skyggnast baksviðs 
á fimmtudaginn þar sem stílist-
ar, förðunarmeistarar, fyrirsætur 
og hönnuðir unnu hörðum hönd-
um að því að gera viðburðinn sem 
glæsilegastan.  - amb

REYKJAVÍK FASHION FESTIVAL HEFST Í KVÖLD

BAKSVIÐS Í Ó. JOHNSON
& KAABER-HÚSINU

Steinunn frá Emami að klæða fyrirsætu baksviðs.
 MYNDIR ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

45 fyrirsætur mættu í Kaaberhúsið 
vegna RFF í mátun.

Kaaberhúsið í Sætúni þar sem RFF verður haldið um helgina

Birna Karen Einarsdóttir,  einn af hönnuðum sem sýna á RFF.

Myndir af fyrirsætum sem taka þátt í RFF prýða vegg í húsinu.

Ellen stílisti, Anna fyrirsæta og Hild-
ur Sigrún aðstoðarstílisti við mynda-
töku Föstudags í Kaaberhúsinu.

Á FÖSTUDAGSKVÖLDIÐ 
SÝNA: Emami, E-Label, 
Sruli Recht, Royal Ex-
treme,ELM, Skaparinn, 
Thelma Bjork, GoWithJan. 

Á LAUGARDAGSKVÖLD-
IÐ SÝNA: Lúka, Blik, Hild-
ur Yeoman, Sonja Bent, 
Farmers Market, Nikita, 
Áróra, 8045,Kalda, Birna, 
Spakmannsspjarir,GuST 
og Andersen & Lauth.
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Tónlistarkonan Peach-
es vakti fyrst athygli 
með laginu Fuck the 
Pain Away og vekur 
athygli hvarvetna fyrir 
ögrandi sviðsframkomu. 
Hún kemur fram annað 
kvöld á RFF á Nasa.

Viðtal:  Kjartan Guðmundsson

Ljósmyndir: Úr safni

Þ
að er frábært að vera 
á leiðinni aftur til Ís-
lands og ég hlakka 
m i k i ð  t i l , “  s eg i r 
kanadíska raftón-

listarkonan Peaches, sem kemur 
fram á Reykjavík Fashion Festi-
val annað kvöld ásamt hljóm-
sveitunum Bloodgroup, Sykri og 
Lifrarpúllurunum í Ladytron, sem 
fremja plötusnúðagaldur á svið-
inu á Nasa. Peaches, sem heit-
ir raunar hinu borgaralega nafni 
Merrill Beth Nisker þegar alter-
egóinu sleppir, hefur gefið út fjór-
ar plötur frá því að ferillinn hófst 
fyrir alvöru fyrir réttum tíu árum 
og hvarvetna vakið mikla athygli, 
ekki síst fyrir snöfurmannlega og 
ögrandi sviðsframkomu og laga-
texta og tíðar vísanir í kynjahlut-
verkin sem hún hefur yndi af að 
teygja og toga á flesta mögulega 
kanta.

Nýjasta plata Peaches, sem 
heitir því sérlega lýsandi nafni I 

Feel Cream, kom út á síðasta ári 
og hefur söngkonan haft í nógu 
að snúast við að kynna hana út 
um allan heim síðan þá. Þegar 
blaðamaður náði tali af henni var 
hún stödd í Toronto í Kanada, en 
þar ólst Peaches upp og bjó allt 
þar til hún fluttist búferlum til 
Berlínar fyrir áratug. „Reyndar er 
varla hægt að tala um að ég búi 
á einum stað því ég ferðast svo 
mikið,“ segir tónlistarkonan. „Ég 
hef nýlokið níu mánaða langri 
tónleikaferð þar sem lokahnykk-
urinn var frábær túr um Ástral-
íu. Núna er ég í Kanada að leika 
í kvikmynd sem Chilly Gonzales, 
vinur minn (kanadískur tónlist-
armaður sem hefur unnið mikið 
með Peaches), er að gera. Ég hef 
aldrei leikið í kvikmynd áður, en 
ég hef áhuga á öllum listgrein-
um og skemmti mér því mjög 
vel. Eftir tónleikana í Reykja-
vík tekur svo við tveggja vikna 

hljómleikaferð um Asíu þar sem 
ég heimsæki Taívan, Singapúr, 
Peking, Sjanghaí og fleiri staði,“ 
segir Peaches og vottar ekki fyrir 
þreytu í röddinni þrátt fyrir stífa 
dagskrá. 

Hún segist enda kunna best 
við sig á sviðinu, þar sem hún 
leggi sig sérstaklega fram við að 
mynda náið samband við áhorf-
endur. Íslendingar muni ekki fara 
varhluta af því annað kvöld. „Tón-
leikarnir á Íslandi verða öðru-
vísi en aðrir í þessum túr að því 
leyti að ég verð ekki með hljóm-
sveit með mér. Það þýðir reynd-
ar ekki að ég verði alein á sviðinu 
því ég er alltaf með dansara sem 
ég kalla „Tranimals“ með mér. Ég 
kem til með að leita að tveimur 
íslenskum „Tranimals“ og vona 
að mér takist að finna þá,“ segir 
Peaches. „Að öðru leyti verð ég 
með fullt af búningum og litlum, 
skemmtilegum græjum með mér 
og svo sjáum við bara hvað ger-
ist. Ég reyni að gera eitthvað nýtt 
á hverjum tónleikum,“ bætir hún 
við án þess að tilgreina sérstak-
lega hvaða litlu, skemmtilegu 
græjur verði á sviðinu í Nasa.

Sex ár eru liðin síðan Peaches 
hélt síðast tónleika á Íslandi og 
segir hún þá heimsókn hafa verið 
eina allsherjar upplifun. „Ég man 
að tónleikarnir voru í Klink og 
Bank, en mér skilst að sá staður 
sé ekki til lengur. Það er leiðinlegt 
því staðurinn var alveg frábær og 
þar hafði mikill fjöldi listamanna 
aðsetur. Sérstakt svið var byggt 

fyrir tónleikana og þurfti að 
skilja áhorfendur frá sviðinu með 
reipi því það var mjög þéttsetið, 
mikil stemning, mikill sviti, eld-
blásarar á sviðinu og hvaðeina. 
Ég og Egill vinur minn (Egill Sæ-
björnsson listamaður, sem einn-
ig býr í Berlín) hittum kóngafólk 
frá einu Norðurlandanna og þótti 
það skrítið og skemmtilegt. Þetta 
voru frábærir tónleikar og mjög 
eftirminnilegir,“ segir Peaches. 

Tónleikarnir í Klink og Bank 
voru haldnir í lok júní og segist 
söngkonan hafa verið sérstaklega 
hrifin af birtunni sem ríkti nán-
ast allan sólarhringinn. Þetta hafi 
verið í fyrsta sinn sem hún upp-
lifði nokkurt þessu líkt og hafi 
gert fossa- og hveraskoðunar-
ferðirnar um miðjar nætur enn 
betri. „Svo fór ég auðvitað í Bláa 
lónið og það var magnað. Á ég 
ekki annars að segja það?“ bætir 
hún við og skellir upp úr.

ALLT GOTT ER NEÐANJAR

Hefur einu sinni komið til Íslands áður Peaches segist hafa fylgst vel með fréttum af efnahagshruninu á Íslandi. „Ég veit að 
ástandið er erfitt, en þá kemur útsjónarsemin til skjalanna. Ekki síst hjá listamönnum,“ segir hún.

Svo fór ég auðvitað í Bláa lónið 
og það var magnað. Á ég ekki 
annars að segja það?“ 
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Fæddist 11. nóvember 1966 í Tor-
onto í Kanada. Vann sem sjálf-
stæður tónlistarkennari áður en 
hún gekk raftónlistinni á hönd.

Plötur Peaches eru:
Fancypants Hoodlum (1995, sem 
Merrill Nisker) 

The Teaches of Peaches (2000) 

Fatherfucker (2003) 

Impeach My Bush (2006) 

I Feel Cream (2009) 

Nokkur þekkt lög:
Fuck the Pain Away (2000)

Set It Off (2001)

Kick It (með Iggy Pop, 2004)

Downtown (2006)

I Feel Cream (2009)

Lög Peaches hafa verið notuð í 
kvikmyndum á borð við Lost in 
Translation, Mean Girls og Jack-
ass 2 og sjónvarpsþáttum eins og 
30 Rock, The L Word, Ugly Betty 
og South Park.

20% afsláttur af öllum Clarins vörum

Clarins dagur í Hrund föstudaginn 19. mars 
20% kynningarafsláttur. Glæsilegur kaupauki að verðmæti 
10.000 kr. og falleg snyrtitaska ef keyptar eru vörur fyrir 5.500 
eða meira. Förðunarfræðingur Clarins verður á staðnum.

RÐAR
Auk þess að ferðast um heim-

inn við kynningu á nýjustu plötu 
sinni hyggst Peaches á næstu 
vikum frumsýna einleikinn 
Peaches Christ Superstar í Berl-
ín, en þar syngur hún öll lögin 
úr rokkóperunni sívinsælu eftir 
Andrew Lloyd Webber. „Ég leik 
Jesú, Maríu, Júdas, Rómverjana, 
lærisveinana og allan pakkann, 
en verð þó ekki hlaupandi um og 
skiptandi um búninga milli laga. 
Ég get ekki sagt að ég sé mikill 
aðdáandi Webbers, og hvað þá 
söngleikja yfirhöfuð, en þessi er 
frábær,“ segir Peaches.

Hún hefur unnið með mörgum 
þekktum tónlistarmönnum um 
árin, fólki á borð við Pink, Josh 
Homme, Beth Ditto, löndu sína 
Feist, en þær hafa verið vinkon-
ur síðan á skólaárum, og Iggy Pop, 
guðföður pönksins, sem hún segir 
hafa haft einna mest áhrif á sig 
sem listamann af öllum. Peaches 
hafnaði þó fyrirspurn frá sjálfri 
Britney Spears um að semja fyrir 
sig lög, eins og frægt er orðið. 
Söngkonan er ómyrk í máli þegar 
kemur að dægurtónlist dagsins í 
dag. „Öllu því góða, frumlega og 
merkilega sem kemur fram í dag 
í tónlist er haldið neðanjarðar. 
Það er leiðinlegt að segja það, en 
stundum líður mér eins og ég sé 
orðin hundgömul, því mér finnst 
eins og bróðurpartinn af nýrri 
tónlist sem kemur út hafi ég heyrt 
milljón sinnum áður. Það hljóm-
ar allt eins, sérstaklega eftir að 
Auto-tune varð allsráðandi (tón-
stilligræja sem nýtt hefur verið 
ótæpilega af popptónlistarfram-
leiðendum síðustu ár). Það er 
varla greinanlegt hver syngur 
lengur, nánast eins og verið sé að 
fjarlægja allan persónuleika úr 
tónlist. Þetta er hið versta mál,“ 
segir söngkonan ákveðin.

Blaðamaður getur ekki stillt sig 
um að spyrja út í myndband sem 
finna má á YouTube, en þar hafa 
atriði úr hinum ástsælu Prúðu-
leikaraþáttum verið klippt til 
þannig að svo virðist sem persón-
ur úr þættinum séu að flytja Fuck 
the Pain Away, eitt þekktasta lag 
Peaches. Söngkonan hlær þegar 
minnst er á myndbandið. „Þetta 
er stórkostlegt myndband. Það 
voru víst nemendur í einhverjum 
skóla sem gerðu myndbandið sem 
hluta af verkefni og þeim hefur 
tekist afar vel til. Ég gerði aldrei 
myndband við þetta lag á sínum 
tíma þannig að ég nota þetta 
sem hið opinbera myndband og 
er með það á MySpace-síðunni 
minni,“ segir Peaches og bætir 
við að auðvitað sé hún aðdáandi 
Prúðuleikaranna eins og flestir 
aðrir. „Trommuleikarinn Animal 
er bestur og hann fer með stórt 
hlutverk í myndbandinu,“ segir 
hún.

Innt eftir skilaboðum til þeirra 
sem hafa hug á að mæta á tón-
leikana á Nasa annað kvöld segir 
Peaches þau vera einföld: „Búið 
ykkur undir að svitna!“ Hún spyr 
hvernig tónleikastaðurinn sé, 
hvaða tónleika blaðamaður hafi 
séð þar síðast og hvort hann hafi 
skemmt sér vel. Blaðamaður rifj-
ar upp að síðast hafi hann farið á 
stórgóða tónleika með reggí-sveit-
inni Hjálmum á Nasa. „Ég ætla 
að vera alveg eins og þeir,“ segir 
söngkonan kanadíska að lokum.
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tíðin
✽  heimili og hönnun

Fyrir þá sem hafa enn ekki fallið 
fyrir hannyrðaæðinu mikla sem 

hefur orðið á Íslandi síðastliðið ár 
þá er Saumaklúbburinn nákvæm-
lega það sem vantaði. „Okkur 
fannst vanta fallegt og vandað 
íslenskt efni um handavinnu og 
hannyrðir fyrir þá sem vilja vera 
hagsýnir en um leið fylgjast með 
nýjum tískustraumum,“ segir rit-
stjóri Saumaklúbbsins, Halla Bára 
Gestsdóttir, en hún og eiginmaður 
hennar, Gunnar Sverrisson, sem 
tekur myndirnar í verkefnið, hafa 
lengi unnið saman að einstaklega 
smekklegum og fallegum tímarit-
um og bókum í gegnum tíðina. 

Saumaklúbburinn er sumsé nýr 
áskriftarklúbbur fyrir áhugafólk 
um handavinnu og hannyrðir og 
félagar fá sendan heim veglegan 
bunka af uppskriftarbæklingum 
sem eru geymdir í  fal legri 
teygjumöppu. Þar er að finna allt 
frá prjóni og hekli upp í föndur 
og saumaskap og svo fylgja tvær 
sniðugar uppskriftir að klúbba-
réttum sem eru auðvitað tilvaldir 

í saumaklúbbinnn. Meðal efnis í 
fyrsta pakkanum eru fínleg prjón-
uð ungbarnaföt, falleg rúmteppi og 
súkkulaðikaka á fjórum hæðum. 
Hægt er að skrá sig á www.klubb-
husid.is

SKERPUKJÖT  Skerpukjöt ofan á 
rúgbrauð er það besta sem ég fæ. 
Mamma og pabbi komu í heimsókn 
frá Færeyjum í febrúar og færðu mér 
skerpukjöt. Þá fattaði ég fyrst hvað ég 
elska það mikið.

PÆTUR ZACHARIASSON 
tónlistarmaður

LEÐURJAKKINN A llir alvöru rokkarar þurfa að eiga leður-
jakka. Ég keypti þennan jakka í London í fyrra þegar ég var í 
tónleikaferð með hljómsveitinni minni, Boys in a band.

PLÖTUSPILARINN  Þetta er gamall og geðveikur Regaplaner-
plötuspilari sem ég nota mjög mikið. 

MÁLNINGARÚÐI  Ég er líka að mála og ég var búinn að leita 
lengi að þessum litum, sem eru ótrúlega flottir og erfitt að 
finna. 

GULLÚRIÐ  Ég hef alltaf hatað 
að vera með úr. En ég fékk þetta 
ótrúlega flotta gullúr frá kærust-
unni í jólagjöf. Svo nú er ég alltaf 
með úr, í fyrsta sinn í 25 ár.

HENGISTÓLL  Þetta er minn nýjasti uppáhaldshlutur. 
Þegar ég kem heim úr vinnunni og sest í þennan stól 
leysast öll mín vandamál á augabragði.

GÍTARINN  Ég stal gítarnum 
frá bróður mínum fyrir sjö árum 
síðan. Hann hefur fylgt mér um 
allt og ég spila aldrei á annan 
gítar.

PLÖTURNAR 
MÍNAR  
Ég er mikill 
plötusafnari 
og á meira en 
1.000 plötur. 

ÍSLENSK-FÆREYSK ORÐABÓK  
Sú bók sem ég hef lesið mest frá 
því ég flutti til Íslands í september.

TOPP

10

TÖLVAN MÍN 
 Hún geym-

ir allt mitt líf, 
bæði vinnuna 
og frítímann.

Nýr áskriftarklúbbur fyrir hannyrðafíkla:

Tískuprjón

 

SKEMMTILEG HÖNNUN Í GK  Á Hönnun-
arMars sýna Róshildur Jónsdóttir og Snæbjörn Stef-
ánsson rotator (frístandandi bókahillu), jons stool 
(barnakoll) og outside the box (ljós) í GK Reykjavík.

Saumaklúbburinn Fallegar prjóna-
uppskriftir í hverjum mánuði.
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Skartgripahönnuðurinn 
Hendrikka Waage sýnir nýja 
og glæsilega línu nú í tilefni 

af HönnunarMars. Skartgripalína 
þessi nefnist Baróninn og tengist 
sögu barónsins Charles Gauld-
rée Boilleau sem bjó á Íslandi við 
lok nítjándu aldar. Arfleifð bar-

ónsins er meðal annars götu-
nafn í Reykjavík, Barónsstígur, 
og rithöfundurinn Þórarinn Eld-
járn skrifaði um hann skemmti-
lega heimildarskáldsögu. Barón-
línu Hendrikku má rekja til fín-
gerðrar karöflu sem hún á en var 
upprunalega í eigu hins dular-

fulla baróns. Skartgripirnir eru 
úr margslungnu 18 karata gull-
víravirki og skarta fíngerðu 
demantavirki með gimsteinum 
í fögrum litum. „Le-Baron“ verð-
ur til sýnis í versluninni Leon-
ard, Kringlunni um helgina.
 - amb

Hendrikka sýnir á HönnunarMars

Höfðinglegt skart

Fágun fyrri alda Barón-hringurinn er 
sérlega rómantískur og glæsilegur.

Gjöfin þín í Lyfju
Allt þetta fyrir þig ef þú verslar vörur frá Estée Lauder 
fyrir 5.900 kr. eða meira 
í Lyfju Lágmúla, Lyfju Smáratorgi eða í Lyfju Selfossi dagana  19. – 23. mars.*

Gjöfin inniheldur:
· Advanced Night Repair  7ml – kraftaverkadropa
· Time Zone  15ml – dagkrem gegn línum og hrukkum
· Eyeshadow Duo – box með tveimur augnskuggum
· Pure Color Crystal Lipstick – litur, crystal coral
· DoubleWear  Mascara  -  litur, svartur
· Soft Clean Cleanser 30ml  – Hreinsir fyrir andlit
· Gentle Eye Makeup Remover 30ml – augnfarðahreinsi
· Fallega snyrtitösku

Verðgildi kr. 21.938.-

*meðan birgðir endast

Grænn safi. Þessi 
dýrðlegi drykkur 
frá Gló er búinn til 
úr engifer, selleríi, 
lime og eplum og 
lætur manni líða 
sjúklega vel.

1
2

3

algjört möst

Rauður 
varalitur. 

Það er tísku-
hátíð í bænum 

og ekkert snið-
ugra til að lífga 

upp á útlitið en fal-
legar rauðar varir.

Evil Mad-
ness. Lög 
af væntan-
legri plötu 
er að finna 
á YouTube 
og partílögin 
gerast ekki 
betri!

Kúrekastígvél. 
Ef þú ert búin 
að fá nóg af 
því að drepast 
í fótunum eftir 
háa hæla þá 
eru þessi allt-
af töff.

Campari Orange. Bitr-
ir drykkir eru fyrir bitr-
ar konur og þessi er 
sá albitrasti. Afar 
hressandi og smart.

44

Sólgler-
augu. 
Diane Per-
net og Anna 
Wintour skilja báðar að „front 
row“ glamúr er að vera með 
sólgleraugu, alltaf. 
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LJÓMAÐU Í VOR
Heitustu húð og snyrtivörurnar í apríl

NÝTT KREM FRÁ CLARINS – ÞITT FYRSTA KREM!
Clarins kynnir sína fyrstu línu sem er fyrir yngri kynslóðina. 
Þín fyrsta lína  Daily Engergizer Cream og Cream-gel er 
dásamlega mjúkt viðkomu og með yndislegan ilm. 
Fullkomið sem fyrsta kremið. Húðin ljómar og er full af 
orku, sem endist allan daginn. Með Gingo biloba, 
C-vítamín og Turmeric Dag eftir dag, verður húðin slétt 
og frísk. Húðin  ljómar sem aldrei fyrr. Viðmiðunarverð er 
4.400 kr. Einnig í línunni er hreinsigel og andlitsvatn.

NÝTT NÆTURKREM Í MULTI-ACTIVE LÍNUNNI.
Allt frá þrítugu byrja ótímabærar hrukkur að koma í ljós.  

Þrítugsaldurinn er annasamur tími, kvöldin eru löng, 
nóttin stutt og dagarnir með tilheyrandi stressi.  Nýja 

næturkremið í Multi-active línunni veitir húðinni allt sem 
hún þarfnast til að viðhalda æskuljómanum. Hrukkur 

og fínar línur minnka verulega og húðin geislar af 
ferskleika. Þú vaknar fersk og mjúk. Multi Active Night 

youth Recovery Cream og Comfort Cream – krem fyrir 
venjulega og þurra húð og annað kremgel fyrir 

venjulega og blandaða húð.

DIOR CAPTURE TOTALONE ESSENTIAL
Skin Boosting Super Serum. 15 ára rannsóknarvinna  - 

10 einkaleyfi – 21  formúla Dior uppgötvar; serum formúlu sem eykur 
gæði húðar strax; Samstundis, sléttari, þéttari fyllri og fíngerðari húð. 

One Essential losar um og hreinsar eiturefni djúpt í húðinni, frumur 
fyllast orku og viðgerðar hæfileikar þeirra eflast. Húðin endurheimtir 

fyrra líf, ljómi og mýkt húðar aukast, húðin verður sýnilega yngri.

NÝ LÍKAMSLÍNA FRÁ SHISEIDO

REPLENISHING BODY CREAM 
Einstaklega flott líkamskrem sem dekrar við húðina og virkar eins og nudd 
sem örvar blóðflæðið, losar um uppsafnaðan vökva, örvar framleiðslu á 

kollageni og hýalúrónsýru, rakabætir og sinnir 
húðina um leið og það virkar sem andoxun. 
Svo leikur ljúfur og slakandi ilmurinn við vitin 
sem er blanda Jasmin, Cherry blossoms og 
KUROHO; ilmur sem hefur verið dáður í Japan 
í yfir 1.000 ár.

REFINING BODY EXFOLIATOR
Áhrifaríkt kornahreinsir sem fjarlægir umfram 
húðfrumur án þess að húðin tapi nauðsynlegum 
raka kornin deyfast auðveldlega með mjúku 
kreminu sem hreinsar mjúklega, húðin verður 

rennislétt og ljómar um 
leið og það örvar 

blóðflæðið og 
fyrirbyggir upp-
söfnun á vökva í 
líkamanum.

   

CLARINS BRÚNKUKREM
Einstök áferð . Létt lofkend froða sem er mjúk og 
bráðnar inn í húðina.  Ilmefni unnin úr möndlum 
gefur ljúfan og góðan ilm. Áferðin er einnig gerð 
mýkri með  mirabelle oil sem dekrar við húðina og 
gefur fallegan brúnan lit um leið og það verndar þig 
frá sólinni.  

DIORSHOW EXTASE.
Nýji Diorshow maskarinn er þróun og hönnun makeup sérfræðinga sem vinna baksviðs hjá DIOR. EXTASE er 
hannaður fyrir allar konur sem vilja; extra þykk augnhár, mikinn maskara, þéttari og heilbrigðari augnhár. Mjög 
þykk, mikil og eftirtektarverð augnhár í einni stroku, formúla sem tvöfaldar umfang hvers hárs. Ný tegund 
bursta sem margfaldar þykkingu háranna. Gerir við löskuð og skemmd augnhár, endurbyggir hárin frá rót og 
gefur mikla næringu. Þetta er maskarinn sem við höfum beðið eftir.

NÝTT SJÁLFBRÚNKUGEL FRÁ NIVEA. 
glært gel sem auðvelt er að bera á án þess 
að fá rákir,  húðin fær jafnan og fallegan 
brúnan lit með gylltum blæ,  gefur  eistak-
lega góðan raka,  nýr og ferskur ilmur.

COLLAGEN
Ein öflugasta yngingar fæðubót sem völ er á er 

Purelogicol collagen sem nýtur mikilla vinsælda. 
Collagen er öflugasta byggingarprótein líkamans, 

75% af húðinni, vöðvum og stoðvefjum saman-
stendur af collageni.  Um og eftir 40 ára aldur hefur 

framleiðsla collagens  minnkað um  30% þá þá fer að 
bera á hrukkum, slakari húð, ásamt stirðleika í 

líkamanum. PureLogicol  endurbyggir húðina fljótt, 
húðin verður þéttari og mýkri, hrukkur og línur sléttast 

út, lagar húðþurrk og eykur mýkt og liðugleika 
líkamans.  Eftir 3 vikna inntöku fer árangur að sjást og 

finnast. Fæst í öllum apótekum og í Fríhöfninni.

NÝR MASKARI FRÁ MAX FACTOR, LASH EXTENSION EFFECT.
Augnháralenging.  Ný efnaformúla, sem inniheldur nylonfiber-agnir sem ná að festast við eigin 
augnhár og útkoman verður lengri augnhár. Maskarinn greiðir mjög vel úr augnhárunum. Lengsti 
bursti til þessa og gerir manni kleift að ná til allra minnstu augnháranna, IFX-bursti. Þessi maskari 
aðskilur og lengir augnhárin á undraverðugan hátt, sjón er sögu ríkari.

SKEMMTILEG GJAFAVARA. 
Einstaklega falleg þvottastykki úr 100% bómull.

Fást í verslun Snyrtiakademíunnar Hjallabrekku 1, 
Sími 553-7900.  Verð 998 krónur.
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Skemmtun í Vetrargarðinum
Regína Ósk syngur lög Carpenters
Friðrik Ómar syngur lög Elvis Presley
Hellisbúinn í þetta eina sinn utan Óperunnar
Afrekskona Létt Bylgjunnar kynnt og heiðruð
Hera Björk er gestgjafi kvöldsins og tekur lagið
Saxi læknir í Heilsubælinu
Stórglæsileg tískusýning á vegum Eskimo

Fordrykkur í boði K.Karlssonar

Glæsilegt happdrætti - aðalvinningar eru: 
Ævintýraferð fyrir 2 með Úrval-Útsýn, árskort í 
Hreyfingu og gjafabréf að upphæð 20.000 í 
Smáralind

Skemmtileg og lifandi stemmning á göngum og í 
verslunum Smáralindar 
Skemmtilegar uppákomur um allt hús

Glæsilegt konukvöld Létt Bylgjunnar 
í Smáralind 24. mars 2010

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur

1
Eftir langa og stranga viku þá 
finnst mér gott að taka föstu-
dagana rólega. Rölta í stuttan 
skóladag með rjúkandi heitan 
latte.

2
Á hádegi kíki ég í „lunch“ með 
góðri vinkonu og rölti niður 
Laugaveginn til að ná mér í 
nauðsynjar fyrir helgina eins og 
til dæmis fallega flík eða skart. 

Næst á dagskrá er drykkur og 
„dinner“ í góðra vina hópi.

3Um eftirmiðdag-
inn tek ég mér svo 
góðan diskólúr. 

5Stefnan er tekin á 
tónleika sem enda 
svo oftast með 
góðum dansi á 
Kaffibarnum.
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TOYOTA LAND CRUISER 120 GX, 
Raðnúmer 137893, Nýskráður 8/2007, 
Ekinn 21 Þ.KM, disel, 2982cc slagrými. 
4 dyra. 173 hestöfl, NÝ nagladekk með 
á felgum fylgja - bakkskynjarar - spoiler 
- filmur . o.f.l, toppeintak, ásett verð 
6.990.000. Bíll á staðnum. A.T.H OPIÐ 
LAUGARDAG 11:00-16:00

TOYOTA AVENSIS WAGON TERRA, 
Raðnúmer 137914, Nýskráður 3/2001, 
Ekinn 160 Þ.KM, 1794cc slagrými. 4 
dyra. 130 hestöfl, SJÁLFSKIPTUR, ásett 
verð 870.000 A.T.H Áhvílandi kr. 652 
þúsund, mánaðarleg afborgun kr. 37 
þúsund. Bíll á staðnum. A.T.H OPIÐ 
LAUGARDAG 11:00-16:00

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX 38“, 
Raðnúmer 113838, Nýskráður 5/2005, 
Ekinn 135 Þ.KM, 3000cc slagrými. 5 
dyra. 166 hestöfl, sjálfskiptur, Einn eig-
andi - 38“ breyttur af Breyti - læstur 
framan og aftan - spoiler að aftan. 
Flottur bíll er á TRXUS dekkjum, nelgd 
og lítið slitin. Ásett verð 5.890.000 
A.T.H Áhvílandi kr. 3900 þúsund. Bill 
á staðnum. A.T.H OPIÐ LAUGARDAG 
11:00-16:00

TOYOTA COROLLA L/B LUNA 
SJÁLFSKIPTUR, Raðnúmer 272535, 
Nýskráður 2/1998, Ekinn 132 Þ.KM, 
1587cc slagrými. 4 dyra. 108 hest-
öfl, sjálfskiptur, Ásett verð 490.000. 
GLÆSILEGT EINTAK. A.T.H OPIÐ 
LAUGARDAG 11:00-16:00

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 35“ , 
Raðnúmer 137927, Nýskráður 7/2007, 
2982cc slagrými. 4 dyra. 173 hestöfl, 
Leðuráklæði - Líknarbelgir - Litað gler - 
Loftkæling - Loftpúðafjöðrun - Lækkuð 
hlutföll - 35“ breyttur - grátt leður beisli 
- sóllúga - spól og skriðvörn - spoiler 
með ljósi - húddmerki - gluggavind-
hlífar - filmur Flott eintak - ásett verð 
8.190.000, a.t.h Áhvílandi kr. 7000 þús-
und, mánaðarleg afborgun kr. 129 þús-
und. Bíll á staðnum. Flott verð. A.T.H 
OPIÐ LAUGARDAG 11:00-16:00

TOYOTA YARIS TERRA DÍSEL, Raðnúmer 
230603, Nýskráður 3/2008, 1364cc 
slagrými. 4 dyra. 90 hestöfl, beinsk, 
ásett verð 2.190.000. Bíll á staðnum. 
A.T.H OPIÐ LAUGARDAG 11:00-16:00

VANTAR TOYOTA RAV4 ÁRGERÐ 1995 
-1997 Í VERÐFLOKKI UNDIR 400.000.

HYUNDAI H-1 7 MANNA 4X4 DISEL, 
Raðnúmer 138006, ekinn 152.000, 
Nýskráður 11/2000, disel, 7 manna, 
4x4, ásett verð 890.000. Bíll á staðnum 
A.T.H OPIÐ LAUGARDAG 11:00-16:00

MMC GALANT GLSI/SEDAN, Raðnúmer 
113924, Ekinn 184 Þ.KM, Nýskráður 
7/1997, sjálfskiptur, 1997cc slagrými, 4 
dyra, 136 hestöfl, ásett verð 490.000, 
bill á staðnum. A.T.H OPIÐ LAUGARDAG 
11:00-16:00

NISSAN PATROL LUXURY 38“, raðnu-
mer 137913, Nýskráður 4/1999, ekinn 
218.000, DÍSEL knúinn. Skráður 7 
manna. 5 GÍRAR, 2826cc slagrými, bíl-
inn er á 36“ ground hawk - nýskoðaður 
- nýr rafgeimir - o.f.l a.t.h er með ónýta 
heddpakkningu eða hedd en er akstur-
hæfur, Tilboð 900.000. Bíll á staðnum. 
A.T.H OPIÐ LAUGARDAG 11:00-16:00

VW TOUAREG V6, Raðnúmer 272405, 
Nýskráður 7/2003, Ekinn 110 Þ.KM, 
bensín, 3189cc slagrými. 5 dyra. 221 
hestöfl, leður, topplúga o.f.l, ásett verð 
2.390.000 TILBOÐ 2.000.000 stg. Bíll 
á staðnum. A.T.H OPIÐ LAUGARDAG 
11:00-16:00

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

 Bílar til sölu

Daihatshu Core 1.0 árg. ‚99 ek. 
97þ. ssk., eyðir 6L/100km. Lítill bíll. 
Óryðgaður. Sk. ‚11. Góður bíll. V. 295þ. 
S. 865 1655.

Renault Megane Classic 1.6 árg. ‚98 ek. 
140þ. ssk. Ný dekk, sk. ‚11. Verð 270þ. 
Uppl. í s. 857 2696.

VW Polo árg. ‚98 ek. 117þ. nýsk. í topp-
langi. Verð 250þ. Uppl. í s. 695 3600.

Toyota hiace sjálfskiptur diesel 8.2006 
ek. 68 þús. km fallegur og ny skoðaður 
bíll listaverð 2200 tilboð 1990 770 
6400.

Vw caddy diesel 105 hö Sjálfskiptur 
sparibaukur einn eigandi ekinn aðeins 
31 þús. km 8.2006 ásett verð 2190 þús. 
770 6400.

8 manna Gullmoli m/öllu. Toyota LC 
120VX, 33“ breyttur, bensín. 260hö, 
toppl. leður. krókur. bakkskynjarar. 
filmur. Ásett 6,3m fæst á 5,8m. S. 
821 6560.

VOLVO S40 2,4L árgerð 2007, ekinn 
62 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
3.190.000.Tilboð 2.490.000.- stgr. Uppl. 
í síma 895-3363.

CHEVROLET SILVERADO 2500 
DURAMAX. Árgerð 2001, ekinn 190 
þ.m. DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
tilboð 1.290.000.- Uppl. í síma 895-
3363.

Pajero ssk., 7 manna árg. ‚92. Ný skoð-
aður. Verð 250þ. S. 867 3022.

Subaru Forrester árg. ‚06 ek. 67þ. Verð 
2650þ. Skipti koma til greina á minni 
bíl fyrir allt að 1 milj. Uppl. í s. 892 
5120.

Renault Megane árg. ‚03 ek. 67 þús. V. 
870 þús. S. 862 6390.

Til leigu BMW 540i
Árg. ‚00 Sem nýr. Þarf að leysa út af 
verkstæði, ca. 250 þús. sem er fyrir-
fram greiðsla. Má greiðast með visa. 
Eingöngu traustir leigendur koma til 
greina. Trygging óskast. leiguverð pr. 
mán. aðeins 45þ. Uppl. Heimir í s. 
896 5120.

 0-250 þús.

Til sölu toyota corolla 1300 árg 95 
beinsk ekin 220 þús km hvít að lit bíll 
semað hreinlega framleiðir bensín. er í 
topp standi og á góðum heilsársdekkj-
um verð 200þ upl í síma 867 2764 
einnig til sölu yamaha srx 700 árg 00 
á eitthvað slikk

 250-499 þús.

Tilboð 350 þús
Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk. 
‚11 sumar og vetrardekk. Verð 350þús. 
Uppl. s. 659 3459.

 1-2 milljónir

frábært tilboð ég borga þér 150þus og 
þú yfirtekur lánið. þetta er lagetti sta-
dion árg. 2006 gott eintak uppl í sima 
8202494 eða foringinn@simnet.is

 Bílar óskast

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

6 m fjölsk. búsett erl. vantar bíl og 
tjaldv. til leigu frá 8-27. júlí. ca. 200 þús. 
+352621215211

Óska e.að kaupa Skoda Octavia 
árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471

Er með Jeep cherokee árg.‘95 + 200þ. 
í pen. Vantar diesel pick up. Uppl. í s. 
863 5699.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Vörubílar

Varahlutir -Varahlutir
Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara-
hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og 
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör-
ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696-
1050. okspares.os@simnet.is

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

Til sölu kranaskóflur nokkrar stærð-
ir. Tveggja manna karfa, staurabor og 
fimm arma krabbi. Uppl. s. 893 1229.

Óskast kaup á 4 ösla vörubíl. Þarf að 
vera í góðu lagi. Uppl. í s. 892 3793.

Er með Scaniu kranabíl í skiptum fyrir 
Skotbómu lyftara. Uppl. í s. 863 5699.

 Mótorhjól

Husqvarna TE410 árg. ‚98 skoðað 2011. 
Ódýrt og gott. Galli, hjálmur og fleira 
getur fylgt. Ari 664 3104.

 Vélsleðar

Polaris Fusion 900 árg. 2005 ek. 
3000km. Race belti, brúsagrind og yfir-
breiðsla. V. 790þ. S. 773 5421.

 Fjórhjól

Vorum að fá nýja sendingu af vönduð-
um Töskum á fjórhjól. Margar gerðir í 
boði. Hagkaup Garðabæ. S: 563 5411.

 Vinnuvélar

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

Rafmagnsfæravindur frá Oilwind teg. 
03-16. SENSON ehf. Sími 511-1616. 
www.senson.is senson@senson.is

Vélavarahlutir
Varahluta- og viðgerðarþjónusta fyrir 
díselvélar s.s. Cummins, Perkins og 
Caterpillar, vélar og tæki. Bætir ehf. 
sími: 567-2050

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

 Varahlutir

Startarar og alternatorar
Fyrir f lestar gerðir 
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar, 
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum 
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostn-
aðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjón-
ustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími 
553-1244.



 19. mars 2010  FÖSTUDAGUR6

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05 
Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic 
‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97 
og Nissan Primera ‚99, almera ‚99, 
Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback 
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. 
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy 
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, 
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic 
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

Bílapartar ehf 
S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. 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 niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Tek að mér hreingerningar í heimahús-
um. Uppl. í s. 821 6384.

Tek að mér þrif í heimahúsum, leikskól-
um, skólum og skrifstofum fyrir páska. 
S. 663 7712.

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna. 
Besti tíminn. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

Trjáklippingar, trjákurlun og trjágrysjun. 
Uppl. í s. 865 5613.

Trjáklippingar 
Trjáklippingar

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar, 
ánægðir viðskiptavinir frá 1988! Garðar 
Best ehf s. 698 9334 garðarbest.is

HELLULAGNIR - 
LÓÐAGERÐ

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára 
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð 
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

 Bókhald

 Skattframtal 2010
Tek að mér skattframtöl ein-
staklinga og rekstraraðila frá 
5.000 kr. Ég er viðskiptafræð-
ingur Cant.Oecon. Með mikla 

reynslu. Ódýr og góð þjónusta. 
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703

S. 661 3703. www.skatt.is

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir 

einstaklinga og verktaka. 
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. 

Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 

S: 533 1533.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

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

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK 
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT 
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjár-
málaþj., stofnun félaga. SMCO-reikn-
ingshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

 Fjármál

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna-
öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, 
www.regis.is

Skattframtal 2010. Einfalt framtal kr. 
3.000. Framtalsþjónusta HR s. 663 
4141.

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna 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

Múrverk, flísalagnir, smíðavinna, mál-
ingarvinna, parketvinna og margt fleira. 
s. 771 6673.

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

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

Nýsmíðar og breytingar
Tökum að okkur nýsmíðar, viðhald og 
breytingar, flísalangir, málningarvinnu 
og veggfóðrun. Vönduð vinnubrögð. 
Sími 821 3456.

Óli smiður
Smíðaverk stór sem smá, mikil reynsla 
& sanngjarnt verð. Óli smiður 698 
9608.

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

Nudd Nudd Nudd. Excellent whole 
body massage. S. 6922126

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850 
& 857 5015

NUDD NUDD NUDD. Whole body 
massage.S.6922126

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Húsasmiður getur bætt við sig vinnu, 
er vanur viðgerðum á gömlu og nýju 
hvar sem er á landinu, parketlangnir, 
uppsetningar á innréttingum, hurðum 
og gluggum, einnig flísalagnir og margt 
fleira. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í 
síma 8949529 Trausti

 Önnur þjónusta

Þvottur og ryksugur 1000 kr. Algjör þrif 
að innanverðu frá 4500 kr. Öryggiskerfi 
og bakkskynjari. www.bilskur.is S. 847 
4325 - Krókavað 17.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu lítið notað SMX frá North Legion 
www.northlegion.com Upplýsingar í 
síma 892 5665.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

Óska eftir nettri slípivél eða bandsög 
fyrir handverk. Uppl. í s. 663 8925.

Eldri kona óskar eftir notaðri þvottavél 
fyrir lítið eða ókeypis. Upplýsingar 822 
5062.

 Vélar og verkfæri

Til sölu öflug borvél Hitachi fyrir raf-
magn. Selst á hálfvirði kr 9þ. S. 663 
8925.

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Skemmtanir

Bæjarhrauni 24 -220 Hafnarfjörður
Sími 414 2500 - www.vorumerking.is

Vel merkt vara
vekur athygli
neytandans

Þjónusta

Til sölu
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 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

NUDD TILBOÐ FYRIR 2 
KR. 9900

Skrúbb, heitur pottur og nudd. Tilboð í 
DETOX fyrir 2 kr.9000. Margar tegundir 
af nuddi, slökun, snyrting, veitingar, 
næringar, vítamín og heilsuráðgjöf. 
Ekkert sex nudd, NO sex massage. 
Málverkasýning Unu á staðnum. 
Pantanir 445 5000.  J. B. Heilsulind.

Gott nudd - good massage. S. 844 
0329 & 846 1397.

NÝTT SPA - DREAM OASIS 
NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941. http://dreamoasis.magix.net

HEIMILIÐ

 Antík

2 Renaissance stólar með háu baki, yfir 
25 ára. Ný yfirfarnir og bólstraðir með 
öllu sérvöldu, sannkallaðir Kóngastólar. 
S. 844 1449.

 Dýrahald

Til sölu hreinræktaður Papillon rakki, 
tilbúinn til afhendingar. Örmerktur 
heilsufarsskoðaður og fullbólusettur. 
Ættbókarfærður hjá HRFÍ. Upplýsingar 
í síma 8613670 eða 6927949.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Auglýsing um úthlutun aflaheimilda 
til áframeldis á þorski á fiskveiðiárinu 

2010/2011.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra auglýsir eftir umsókn-
um um úthlutun aflaheimilda til áframeldis á þorski, sbr. reglu-
gerð nr. 736/2009, um úthlutun aflaheimilda í þorski vegna 
tilrauna við föngun fisks til áframeldis og framkvæmd þess.

Umsóknarfrestur er til miðvikudagsins 31. mars 2010.

Umsóknum skal skila til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðu-
neytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík og einnig skal senda 
umsóknir með rafrænum hætti á netfangið postur@slr.stjr.is.

Umsóknir skulu merktar sem „Þorskeldiskvóti“.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

Tilkynningar

Atvinna

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,

Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is

Upplýsingar í síma 7727553

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýs-
ir lausar íbúðir, leiguverð 
frá kr. 58.000. Reykjavík, 

Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.

Sjá www.leigulidar.is 
eða 517 3440.

SKAMMTÍMALEIGU
SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið-
bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is 
næg bílast 2-10 manna íbúðir

5 herb. íbúð m.bílskúr og sólpalli til 
leigu á Borgarholtsbraut í Kóp. nedri 
hæð í tvíbýli, langtímaleiga v.155 þ. 
Uppl. í S: 481-2348 og 824-2281 e. 
kl.14, Áslaug.

Til leigu 4ra herbergja íbúð við Hrísrima 
í Grafarvogi. Þvottahús í íbúð, laus. 
Uppl í síma 617 5311.

Rúmgóð, 2 herb. 40fm2 íbúð á 
Hverfisgötu, 101 Rvk. Fín og þægileg 
íbúð. Laus. Tveir mánuðir fyrirfram. 80 
þús + hiti/rafm. 865 4060 Halldór.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4 herb. + íbúð í Hfj. Reglusöm 
meðmæli ef óskað er. Uppl. í s. 770 
5110.

Hjón með 2 smáhunda óska eftir 3 
herb. íbúð frá 1 maí. Greiðslug. 115þ. 
S. 869 6203.

Óskum eftir stúdíóíbúð frá 1. apríl. 
Helst nálægt Breiðholti. S. 772 5332.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður nálægt Laugavatni til 
leigu um páskana vegna forfalla. Verð 
75 þús. Uppl. s. 848 8881 eftir hádegi.

 Atvinnuhúsnæði

Reyklaust og Reglusamt par óskar eftir 
íbúð í Rvk. Greiðslugeta 80 þ. Uppl 
6989449.

 Geymsluhúsnæði

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisfélagið
óskar eftir starfsfólki í næturvinnu í 
verslunum. Helstu störf eru öryggis-
gæsla, verslunarstörf, áfyllingar ofl. 
Skilyrði; góð þjónustulund,hreint 
sakarvottorð og Íslensku kunnátta 
nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár. 
Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 201 
Kópavogur. Umsóknir aðeins á staðn-
um. www.115.is

Sjávarkjallarinn
Viltu vinna á einum besta veitingastað 
landsins? Ertu annaðhvort með mikla 
reynslu eða menntaður framreiðslu-
maður? Við gætum verið að leita að 
þér! Kíktu á: http://umsokn.foodco.is

Hlöllabátar Smáralind 
og Spöng

Hlöllbátar Smáralind og Spöng 
óska eftir starfsfólki í vakta-

vinnu og hlutastarf. 20 ára ald-
urstakmark og íslenskukunn-

átta skilyrði.
Uppl í síma 842 2800 og á 

hlollabatar.is - Atvinnuumsókn

Pylsuvagninn í Laugardal óskar eftir 
starfsmanni í hlutastarfi. Lágmarksaldur 
er 18 ára. Áhugasamir sendi umsókn á 
pylsuvagninn@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál

Samkynhn. KK ath:
Nú er allt vaðandi í nýjum auglýsingum 
samk.hn. KK og það bætast sífellt nýjar 
við! Þú auglýsir og vitjar skilaboða frítt í 
s. 535-9923 en heyrir auglýsingar ann-
arra í s. 905-2000 (símatorg) og 535-
9920 (Visa/Mastercard). Ertu búinn að 
heyra nýjustu auglýsingarnar í dag?

Flott stelpa leitar spennu! 21 árs dama 
vill kynnast karlmanni með allskonar 
skemmtilegheit í huga, bæði í síma en 
líka við nánari kynni. Auglýsingu hennar 
má heyra á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(Visa/Mastercard), augl.nr. 8875.

Ný upptaka: Hún og þú! Ung og bráð-
falleg kona ímyndar sér að hún sé 
með þér, fyrir framan þig, og hún lýsir 
því í smáatriðum sem er að gerast. 
Frábærlega heit og lifandi upptaka! Þú 
heyrir hana hjá Sögum Rauða Torgsins, 
sími 905-2002 (símatorg) og 535-9930 
(Visa/Mastercard), uppt.nr. 8327.

Fundir / Mannfagnaður

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

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

Blaðberinn
bíður þín
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UMRÆÐAN
Helga Signý Hannesdóttir 
skrifar um heilbrigðismál

Íslenska heilbrigðiskerfið er eitt 
það besta í heimi.  Það státar af 

vel menntuðu og þjálfuðu starfs-
fólki, er vel tækjum búið og byggt á 
sterkum innviðum. Í þessum gæðum 
felast tækifæri sem við getum nýtt 
til atvinnusköpunar með miklum 
ávinningi fyrir íslenskt samfélag.  

Íslenska heilbrigðiskerfið byggir 
bæði á þjónustu hins opinbera og 
þjónustu einstaklinga og er ljóst að 
þjónustan er fyrir alla þótt rekstur-
inn sé höndum einkaaðila og þjón-
ustustofnana í eigu ríkisins.  Þetta 

fyrirkomulag leiðir ekki til 
tvöfalds heilbrigðiskerf-
is enda koma greiðslur í 
báðum tilvikum fyrir þjón-
ustuna að hluta eða öllu 
leyti úr sameiginlegum 
sjóðum.  

Iceland Healthcare er 
fyrirtæki sem vill bjóða 
erlendum sjúklingum upp 
á bæklunaraðgerðir og 
offituaðgerðir sem bið er 
eftir í þeirra heimalöndum. Þetta er 
gert með samningum við erlend ríki. 
Fyrir-tækið er ekki með samninga 
við íslenska ríkið og mun ekki bjóða 
Íslendingum þjónustu sína nema 
ríkið óski eftir því. Það er því mikill 
misskilningur að Iceland Healthcare 

muni skapa hér tvöfalt heil-
brigðiskerfi eða draga úr 
jöfnuði í íslenska heilbrigð-
ikerfinu. Að blanda til-
komu þessa fyrirtækis við 
umræðuna um tvöfalt heil-
brigðiskerfi hlýtur að vera 
byggt á misskilningi.

Til þess að ná árangri 
verða fyrirtæki eins og 
Iceland Healthcare að geta 
boðið gæðaþjónustu á hag-

stæðu verði í húsnæði sem stenst 
alþjóðlegar kröfur.  Af þeim sökum 
sóttist fyrirtækið eftir samstarfi 
við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
(HSS) sem státar af glæsilegum 
skurðstofum og framúrskarandi 
heilbrigðisstarfsfólki.  Lengi hefur 

verið hefð fyrir því að einkaaðilar 
geri slíka samstarfssamninga við 
heilbrigðisstofnanir á landsbyggð-
inni um skurðstofuaðstöðu, hvort 
sem um sé að ræða aðila sem rukka 
skjólstæðinga sína beint eða aðila 
sem þiggja greiðslur að hluta eða 
öllu leyti frá ríkinu. Slíkt samstarf 
felur í sér ávinning fyrir alla aðila 
þar sem stofnunin skapar sér sér-
tekjur sem hún getur nýtt til þess að 
efla þjónustu við íbúa á svæðinu. 

Það vakti því undrun mína og 
fleiri starfsmanna Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja, þegar í ljós 
kom að slíkt samstarf af hálfu 
stjórnvalda var ekki litið jákvæð-
um augum, ekki síst þegar litið er 
til þess að fyrir slíku samstarfi séu 

mörg fordæmi og að á svæðinu er 
atvinnuleysið mest á landsvísu.  Það 
hlýtur að vera hagkvæmt fyrir alla 
aðila að leigja Iceland Healtcare 
og öðrum einkaaðilum aðstöðu þar 
sem hún hefur verið byggð upp, en 
er vannýtt.  

Nú hefur verið ákveðið að loka 
skurðstofum HSS á vormánuðum 
þessa árs sem mun hafa í för með 
sér stórskerta þjónustu við íbúa á 
svæðinu, ekki síst fæðandi konur.  
Ég hvet aðila til þess að endurskoða 
afstöðu sína og vinna saman til 
hagsbóta fyrir Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja og íbúa á svæðinu.  

Höfundur er hjúkrunarfræðingur 
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.

Sóknarfæri í heilbrigðismálum 

UMRÆÐAN
Óskar Bergsson skrifar um 
hestamennsku 

Borgarstjórn Reykjavíkur hefur 
samþykkt  að Reykjavíkurborg 

verði, einu sinni á ári, sérstak-
ur vettvangur fyrir íslenska hest-
inn, undir nafninu Hestadagar í 
Reykjavík. Þessi 
ákvörðun eru 
viðbrögð Reykja-
víkurborgar við 
skýrslu sjávar-
útvegs- og land-
búnaðarráðu-
neytisins um 
markaðssetn-
ingu íslenska 
hestsins erlend-
is og er framlag borgarinnar til 
þessa markaðsátaks. Hestadagar í 
Reykjavík eru ekki tengdir ákvörð-
un um Landsmót hestamannafélaga 
árið 2012, heldur er hér um að ræða 
árvissan viðburð sem fyrst verður 
haldinn í marsmánuði 2011. Með 
þessum viðburði geta íbúar og gest-
ir Reykjavíkur komist í nána snert-
ingu við íslenska hestinn sem er 
ný nálgun með það að markmiði að 
tengja saman menningu og náttúru 
í borgarumhverfinu.  

Með Hestadögum í Reykjavík í 
marsmánuði er stigið skref í kynn-
ingu á íslenska hestinum í vetrar-
búningi, þegar hross eru á húsi og 
daginn farið að lengja. Marsmánuð-
ur getur bæði verið harður vetrar-
mánuður og ljúfur vormánuður og 
við það verður miðað í öllum undir-
búningi. Ástæðan fyrir því að mars-
mánuður er valinn er m.a annars 
vegna þess að á þeim tíma eru flest-
ir með hross sín á húsi og í þjálfun. 
Skólarnir í borginni eru starfandi á 
þessum tíma og því góður tími til 
að kynna hestinn fyrir nemendum. 
Síðast en ekki síst má geta þess að 
marsmánuður er utan hefðbundins 
ferðamannatíma og því hagsmun-
ir fyrir ferðaþjónustuna að draga 
til sín ferðamenn í tengslum við 
íslenska hestinn.

Hestadagar í Reykjavík munu 
glæða borgina nýju lífi innan borg-
armarkanna þar sem hesturinn 
verður í aðalhlutverki. Á Hestadög-
um sjáum við fyrir okkur að hestar 
komi fram á stöðum sem fólk er ekki 
vant að sjá hross, s.s. eins og í mið-
borginni, við verslunarmiðstöðvar 
og við skóla borgarinnar, til viðbót-
ar við sýningar og keppni á félags-
svæði Fáks á Víðivöllum.

Eitt af einkennum Hestadag-
anna á að vera léttleiki og frjáls-
legt sýningarform sem á að ná til 
alls almennings. Keppnisgreinarn-
ar verði hugsaðar þannig að léttleiki 
og frelsi íslenska gæðingsins njóti 
sín sem best og að áhorfandinn upp-
lifi hughrifin af íslenskum gæðingi, 
teknum til kostanna í höfuðborg 
landsins. Reykjavíkurborg vonast til 
með að eiga gott samstarf við hags-
munaaðila í hestamennskunni sem 
sjá tækifæri í því að markaðsetja 
starfsemi sína í höfuðborginni með 
tilkomu Hestadaga í Reykjavík.

Höfundur er formaður 
borgarráðs.

Hestadagar 
í Reykjavík 

Súrmjólk á tilboði!
Ávaxta- og karamellusúrmjólk á tilboði í mars
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BRUCE WILLIS ER 55 ÁRA.

„Ég hef alltaf verið fullur 
sjálfstrausts. Áður en ég varð 

frægur kom það mér í vand-
ræði. Eftir að ég varð frægur 

kom það mér bara í enn meiri 
vandræði.“

Bruce Willis er bandarískur leik-
ari með langan feril að baki en 

hann hefur leikið í kvikmynd-
um eins og Die Hard, Bandits og 

Pulp Fiction. 

MEKISATBURÐIR:
1831 Fyrsta bankarán í sögu 

Bandaríkjanna framið. 
City Bank of New York er 
rændur 245.000 dölum. 

1870 Jón Ólafsson ritstjóri birt-
ir kvæðið Íslendingabrag 
í blaði sínu Baldri. Hann 
hlaut síðar dóm fyrir birt-
ingu þess.

1915 Plánetan Plútó ljósmynd-
uð í fyrsta sinn. 

1922 Leikfélag Reykjavíkur 
efnir til hátíðarsýningar 
á verki Molières, Ímynd-
unarveikinni, í tilefni 300 
ára fæðingarafmælis 
leikskáldsins.

1962 Bob Dylan gefur út sína 
fyrstu plötu. 

1971 Tollstöðvarhúsið í Reykja-
vík tekið í notkun. 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var kosin bæjarfull-
trúi í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík 
árið 1908. 

Þennan dag flutti hún sitt fyrsta mál 
í bæjarstjórn en það var tillaga um að 
hafin yrði sundkennsla fyrir stúlkur. 
Fór Bríet fram á að veittar yrðu 150 
krónur til kennslunnar en þá var 
varið 450 krónum til sundkennslu 
karla. Eftir að hún hafði lokið máli 
sínu varð öðrum bæjarfulltrúa að 
orði: „Vel byrjar það. Var svo sem við 
öðru að búast. Ég tel hyggilegast að 
stemma á að ósi strax. Hér á ekki að líð-
ast heimtufrekja. Ég er fyrir mína parta alveg 
mótfallinn þessari bón konunnar, og ég vænti 
þess, að það séu allir.“ Tillagan var þó samþykkt. 

Árið áður eða 1907 hafði Bríet staðið fyrir 
stofnun Kvenréttindafélags Íslands og var 

formaður þess til ársins 1911 og aftur 
milli 1912 og 1927. Kvenréttindafélag 
Íslands, Thorvaldsensfélagið, Hvíta-
bandið og Kvenfélagið Hringurinn 
sameinuðust um að bjóða fram 
Kvennalista fyrir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar og fengu þrjár konur inn 
auk Bríetar, þær Katrínu Magnús-
son, Þórunni Jónassen og Guðrúnu 
Björnsdóttur. Bríet sat í bæjarstjórn 

til ársins 1912 og aftur milli 1914 og 
1920.
Heimild: Veröld sem ég vil. Saga 

Kvenréttindafélags Íslands 1907-1992 og www.
wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST:  19. MARS 1908

Fyrsta mál Bríetar í bæjarstjórn

Verk gömlu meistaranna verða á dagskrá Sinfóníu-
hljómsveitar áhugamanna á tónleikum í Seltjarnarnes-
kirkju á sunnudaginn kemur, 21. mars.

Á tónleikunum verða flutt Forleikur í ítölskum stíl 
eftir Schubert, Kantata nr. 82 eftir Bach, tvær aríur úr 
Brúðkaupi Fígarós eftir Mozart og að lokum Sinfónía 
nr. 38, Pragsinfónían eftir Mozart. Einsöngvari í aríun-
um og kantötunni er Michael Jón Clarke og stjórnandi 
er Oliver Kentish. 

Tónleikarnir hefjast klukkan 17.00 og aðgangseyrir 
er 2.000 krónur fyrir fullorðna og 1.000 krónur fyrir 
nemendur og eldri borgara. Frítt er inn fyrir börn. - jma

Fimmtu tónleikar ársins

TUTTUGASTA STARFSÁRIÐ Sinfóníuhljómsveit áhugamanna er á sínu 
tuttugasta starfsári. Stjórnandi hljómsveitarinnar er Oliver Kentish.

AFMÆLI

GLENN CLOSE
LEIKKONA 
er 63 ára.

ALESSANDRO 
NESTA KNATT-
SPYRNU-
MAÐUR er 34 
ára.

Vegna útfarar Sveins Bjarka Sigurðssonar 
verður verslunin lokuð í dag.

Blómatorgið Birkimel

Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       

Upplýsingar um stærðir og verð, 
hafið samband í síma 512 5490 -
512 5495 eða sendið fyrirspurnir á 
netfangið timamot@frettabladid.is

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi

Gíslason frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. 

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

Hannes, f. 1933, Sigríður Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 
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og rak þar til fyrir fáeinum árum.
Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.

Fyrirtæki okkar er lokað frá 
klukkan 12.00 í dag vegna útfarar 
Sveins Bjarka Sigurðssonar. 

Pantanir í síma 562 0200

Á fallegum og notalegum 
stað á 5. hæð Perlunnar.

Aðeins 1.750 kr. á mann.

ERFIDRYKKJUR

Kaffitár fagnar tuttugu ára afmæli í ár 
og ætlar starfsfólkið að gera sér og við-
skiptavinum dagamun með reglulegu 
millibili út allt árið. „Við sáum ástæðu 
til þess í þeim doða og drunga sem 
ríkir að blása í lúðra og hafa gaman. 
Við gáfum út uppskriftabækling með 
alls kyns kaffiréttum fyrir skemmstu, 
ætlum að hafa sérstakan afmælisdag 
á kaffihúsunum okkar í maí og fáum 
kaffibónda til landsins til að halda fyrir-
lestur í sumar svo dæmi séu tekin,“ 
segir Aðalheiður Héðinsdóttir, forstjóri 
Kaffitárs. Hún er af Suðurnesjum og 
þar eru rætur fyrirtækisins. 

„Við erum með kaffibrennslu og 
verksmiðju í Reykjanesbæ en þar 
brennum við kaffið okkar ásamt því 
að baka þær kökur og það brauð sem 
sem við seljum á kaffihúsunum. Það 
fyrirkomulag hefur reynst afar vel 
enda getum við breytt um áherslur 
eftir þörfum og höfum gæðin í okkar 
eigin höndum.“ 

Aðalheiður segir Kaffitár leggja 
mikla áherslu á umhverfisvernd og er 
fyrirtækið að sækja um að fá umhverf-
ismerkinguna Svaninn. „Ef það tekst 
verðum við fyrsta kaffi- og veitinga-
húsið á Íslandi sem fær svansvott-
un. Við höfum alltaf verið umhverfis-
sinnuð en fórum að vinna markvisst í 
þessu fyrir tveimur árum. Við flokk-
um rusl, kaupum inn umhverfismerkt-
ar og endurnýjanlegar vörur og vottuð 
hreinsiefni svo dæmi séu tekin. Hingað 
til höfum við starfsmennirnir aðallega 
séð um að flokka en til stendur að fá 
viðskiptavini í lið með okkur og færa 
flokkunina meira út í sal.“ 

Kaffitár hefur einnig lagt æ ríkari 
áherslu á að kaupa kaffi beint frá kaffi-
bændum og eykst hlutfall þess kaff-
is sem Kaffitár kaupir án krókaleiða 
jafnt og þétt. Árið 2006 var 31 prósent 
af kaffinu okkar keypt án krókaleiða 
en á síðasta ári var það komið í 75 pró-
sent. Þetta tryggir okkur betra kaffi 

og kaffibændunum hærra verð,“ segir 
Aðalheiður sem hefur heimsótt alla þá 
kaffibændur sem hún er í viðskiptum 
af þessu tagi við. „Það eru hins vegar 
ekki eingöngu viðskiptasjónarmið sem 
reka mig áfram heldur er þetta bara 
svo miklu skemmtilegra.“

Kaffitár rekur átta kaffihús. Tvö eru 
í Leifsstöð, eitt í Reykjanesbæ og fimm 
á höfuðborgarsvæðinu. „Fyrsta kaffi-
húsið okkar var opnað í Kringlunni 
en það nýjasta er á Höfðatorgi.“ Aðal-
heiður segir starfsemina alla tíð hafa 
gengið vel. „Við höfum verið með þrjá-
tíu prósenta vöxt á hverju einasta ári 
ef frá eru talin árin 2008 og 2009 og er 
því um að ræða sígandi lukku nær alla 
tíð. Við höfum fundið fyrir smáveg-
is samdrætti á matvörumarkaði síð-
ustu ár en fyrirtækjamarkaðurinn og 
kaffihúsin ganga mjög vel. Við getum 
því ekki verið annað en borubrött og 
kjósum að líta á björtu hliðarnar.“

vera@frettabladid.is 

KAFFITÁR:  FAGNAR TUTTUGU ÁRA AFMÆLI ÚT ALLT ÁRIÐ

Kaupir kaffi án krókaleiða

AÐALHEIÐUR HEIMSÆKIR KAFFIBÆNDURNA SJÁLF Kaffitár kaupir sífellt meira kaffi beint frá kaffibændum og var hlutfall þess 75 prósent í fyrra.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GUNNAR 
HELGI 
KRISTINSSON 
PRÓFESSOR 
er fimmtíu og 
tveggja ára.
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Æðarbúskapur og refa-
veiðar verða í brennidepli 
í þjóðháttakynningu Salt-
fisksetursins í Grindavík á 
morgun, laugardaginn 20. 
mars, klukkan 14 til 16. Þar 
segja tveir reynslumiklir 
æðarbændur og refaskytt-
ur frá ævintýralegri viður-
eign sinni við refi. Annar 
þeirra er Valdimar Gísla-
son, sem lýsir búskapnum á 
einu stærsta æðabýli lands-
ins, Mýrum í Dýrafirði, og 
hinn er Sigurður Eiríksson, 

sem segir frá búskapnum 
í Norðurkoti og Fuglavík í 
Sandgerði.

Ómar Smári Ármannsson 
göngugarpur sýnir myndir 
og segir frá hlöðnum refa-
gildrum sem notaðar voru 
við refaveiðar fram á 20. öld 
og víða má enn líta augum. 
Heitt verður á könnunni og 
allir eru velkomnir. 

Þjóðháttakynningin er 
liður í Menningarviku 
Grindavíkur sem er kynnt 
nánar á www.grindavik.is.

Æður og refur

ÆÐARBÚSKAPUR Æðarvarp er meðal hlunninda víða. Þessi mynd er 
úr Vigur á Ísafjarðardjúpi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mannfræðingurinn Pamela Innes fjallar um tungumál frum-
byggja Norður-Ameríku í stofu 106 í Odda í dag en það er 
Mannfræðistofnun og námsbraut í mannfræði í félags- og 
mannvísindadeild sem stendur að fyrirlestrinum.

Í fyrirlestrinum kemur Innes inn á mikilvægi þess að tungu-
mál frumbyggjanna séu varðveitt og hvernig unnið hefur verið 
að því. Jafnframt fjallar Innes um hvaða aðferðir eru notaðir 
til að verja og gæta tungumálsins sem og árangur þess starfs. 
Innes er dósent við mannfræðideildina í Wyoming-háskóla í 
Bandaríkjunum þar sem hún sérhæfir sig í tungumálum en 
hún hefur lengi unnið með ýmsum hópum frumbyggja Norður-
Ameríku.

Fyrirlesturinn, sem hefst klukkan tólf á hádegi, stendur í 
um tvo klukkutíma og er öllum opinn.  - jma

Tungumál
frumbyggjanna

FYRIRLESTUR Í ODDA Bandarískur mannfræðingur heldur fyrirlestur í 
Odda í dag um varðveislu tungumála frumbyggja Norður-Ameríku.

Árlegir saltfiskdagar halda áfram í Neskirkju í dag, en 
á þeim er boðið upp á saltfisk í hádeginu sex föstudaga 
í röð. Réttirnir eru seldir á sanngjörnu verði og hluti 
verðs hverrar máltíð-
ar rennur til líknar-
mála.

Á föstunni, sem 
hófst í kjölfar sunnu-
dagsins 14. febrúar 
og stendur í sjö vikur, 
er forn hefð að fólk 
sé hvatt til að íhuga 
líf Krists, þjáningu 
hans og dauða. Föst-
ur eru þekktar innan 
flestra trúarbragða. 
Þannig hafa kristn-
ir menn fastað á kjöt 
og halda sums stað-
ar kjötkveðjuhátíð-
ir sem marka upphaf 
föstunnar.

Fasta hefur komið 
Íslendingum vel í 
gegnum aldir með 
tækifærum til mark-
aðssetningar salt-
fisks í Evrópu. Lífið 
er saltfiskur, segir 
máltækið, og víst að 
saltfiskur hefur margs konar táknræna merkingu fyrir 
okkur.

Saltfiskdagar í Neskirkju eru hugsaðir út frá sögu og 
samhengi, þar sem komið er saman til að njóta sjávar-
fangs, íhuga hin dýpri gildi lífsins og heyra fólk tjá sig um 
„Lánin í lífinu“, sem er ekki lán með vöxtum og afborgun-
um, heldur lífslánið sjálft. Á hverjum saltfisk degi íhugar 
því ýmist gestur eða heimamaður í Neskirkju spurningar 
eins og: Hvert er lánið mitt? Hvað hefur hlaupið á snærið 
hjá mér á lífsleiðinni? Hvað er ég þakklátur fyrir? - þlg

 Heimild: Neskirkja

Saltfiskur í Neskirkju

NESKIRKJA  Árlegir saltfiskdagar halda 
áfram í kirkjunni í dag.

Ástkær móðir okkar, systir, amma og 
langamma,

Anna Margrét 
Guðmundsdóttir
frá Naustvík, áður Bústaðavegi 59, 
Reykjavík,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Seljahlíð þriðjudaginn 
2. mars, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðju-
daginn 23. mars kl. 13.00.

Ingveldur Kristinsdóttir  Garðar Ingimarsson
Ásgeir Kristinsson
Steinunn Walter   Steve Walter
Kristín Kristinsdóttir
Guðmundur Kristinsson  Sigríður Matthíasdóttir
Hafliði Kristinsson   Pálína Hrönn Skjaldardóttir
systkini, barnabörn og barnabarnabörn.

Yndislegur eiginmaður minn, besti 
vinur, faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Magnús Jóhann 
Magnússon
skipstjóri frá Hrísey,
Birkiási 35, Garðabæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, mánudaginn 
15. mars.

Anna Björg Björgvinsdóttir
Grétar Þór Magnússon Hrönn Hreiðarsdóttir
Magnús Snorri Magnússon Jóhanna Rós F. Hjaltalín
Linda Sólveig Magnúsdóttir Guðmundur Freyr   
 Guðmundsson
Arnheiður Fanney Magnúsdóttir  Guðmundur Ragnar   
 Bjarnason
Haraldur Róbert Magnússon Hrafnhildur Björnsdóttir
og barnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra 
þeirra sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns  míns, föður okkar,  
tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar 
Ingimundarsonar
Stapaseli 8, Reykjavík.

Bettý J. Snæfeld
Jóhann Snæfeld Guðmundsson Þórdís D. Gunnarsdóttir
Halla Elísabet Guðmundsdóttir Sigurður Jón Guðfinnsson
Hörður Ingi Guðmundsson Inga Elín Guðmundsdóttir
Sigríður Vera Guðmundsdóttir Brynjar Sveinbjörnsson
Andri Hlynur Guðmundsson Þóra Hvanndal
barnabörn og langafabarn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Marías Þ. Guðmundsson
frá Ísafirði, Efstaleiti 14, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 17. mars. Útför verður auglýst 
síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Málfríður Finnsdóttir

Okkar ástkæri, 

Þórólfur Helgi Jónasson  
verður jarðsunginn frá Egilsstaðakirkju þriðjudaginn 
23. mars kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á björgunarsveitina Hérað.

Eyrún Harpa Þórólfsdóttir  Júlíus Larsen
Jónas Heiðdal Helgason  Sigríður Stefanía
 Stefánsdóttir
Guðni Þórðarson   Þorbjörg Ásbjörnsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

Svanlaug Ermenreksdóttir
kennari, Eikjuvogi 4, Reykjavík,

lést á Skjóli þriðjudaginn 16. mars. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju þriðjudaginn 23. mars kl. 13.00.  

                     Kristján Benediktsson
Baldur Kristjánsson Svafa Sigurðardóttir
Ólöf Kristjánsdóttir Sigurður Pétursson
Benedikt S. Kristjánsson Sigrún Ásdísardóttir
Ársæll Kristjánsson Ásdís Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug 
við andlát og útför ástkærrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og lang-
ömmu,

Kristínar Bergljótar 
Örnólfsdóttur
frá Hóli í Bolungarvík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar H1 á 
Hrafnistu í Reykjavík fyrir góða umönnun.

Helga Guðmundsdóttir
Margrét Fanney Guðmundsdóttir Karl Gústaf Smith
Bárður Guðmundsson Svala Hermannsdóttir
Karitas Magný Guðmundsdóttir 
Örnólfur Guðmundsson Svanborg Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.  

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Ari Bergþór Franzson
prentari, áður til heimilis á   
Sogavegi 133,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ að morgni 
fimmtudagsins 18. mars.

Sigríður Jóna Aradóttir
Franz Arason   Anney Bergmann Sveinsdóttir
Magnea Bergþóra Aradóttir  Reynir Magnússon
Páll Brynjar Arason   Gunnlaug Kristín Gunnarsdóttir
Þórunn Aradóttir   Ágúst Ágústsson
Jón Arason   Sigríður Margrét Sigurgeirsdóttir
                    barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigurðs-
sonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ekkja 
bankamanns í 

Nígeríu vill deila 
10 milljóna arfi 

með okkur.

Konan mín 
skilur mig 

ekki!

Djíses 
kræst! Þá 
byrjar það.

Það eina sem hún sér 
við mig er tól til að svala 
eigin þörfum! Ég er bara 
hlutur í hennar augum!

Nú förum 
við heim 
Ingó min! 

... leik-
fang!

Sykur-
pabbi 
minn!

Vá... ég 
er að 
koma! 
Hah-
aha!

Sjáumst!

Ég skil ekki að þú ætlir að byrja 
á leslista sumarsins kvöldið 
áður en skólinn 
byrjar aftur! Ssss. 

Einbeiting!

Ég hef heyrt um 
að fresta hlutun-
um, en þetta... Búinn! 

Láttu mig 
hafa aðra!

Á ég að trúa 
því að þú hafir 
lesið „David 
Copperfield“ 
á leiðinni frá 
bókabúðinni 

út í bíl?

Eigum við 
að tuða um 
skilning á 

bókmenntum 
eða eigum 
við að lesa 

bækur?

Þetta kemur fyrir alla 
Hannes.

Láttu þetta ekki fara í 
taugarnar á þér, þú þarft 
bara að taka þér pásu og 

slappa af.

Hugmynda-
leysi í fingra-
málningunni.

Hvaða samfélagshópur ætli noti mynt-
talningarvélar bankanna hvað mest? 

Hvaða samfélagshópur ætli sé hvað líkleg-
astur til að vilja skipta myntinni sem hann 
lætur vélina telja beint í seðla? Ég hef ekki 
gengið úr skugga um það, en það kæmi mér 
ekki á óvart ef það reyndust vera krakkar 
með sparibauka. 

SONUR minn sparar. Sem er dyggð. Hann 
safnar klinki í rauðan bauk. Þegar baukur-
inn fyllist af smámynt förum við í bank-
ann, teljum klinkið og leysum það út í seðl-

um. Þrátt fyrir brýningar mínar um 
ágæti vaxtatryggðra innlánsreikninga, 

treystir sonur minn ekki bankastofn-
unum og kýs að geyma peninginn sinn 
heima. Lái honum hver sem vill. 

ALLAVEGA. Í vikunni fylltist baukur-
inn. Með fulla vasa af klinki örkuðum 

við feðgar sem leið lá í bankann. Þar 
sturtuðum við góssinu í forframaða 

mynttalningarvél og skáluðum í 
heitu kakói meðan vélin flokkaði 

og lagði saman klinkið. Að lok-
inni talningu prentaði vélin 
út kvittun. Heildarupphæðin 
reyndist rúmlega 3.500 krón-
ur, sem er dágóð fúlga þegar 

maður er níu ára. Á kvitt-
uninni stóð að ef pening-

urinn væri lagður beint 

inn á reikning fengi maður alla upphæðina. 
Ef maður vildi fá peninginn útgreiddan 
þyrfti að borga sérstakt gjald fyrir talning-
una, þrjú prósent, sem í þessu tilviki nam 
108 krónum. 

SKEMMST er frá því að segja að óánægjan 
sem fylgir því að horfa á sparifé sitt rýrna 
virðir ekki kynslóðabil. Sá stutti var ekki 
hress. Gjaldkerinn var hins vegar svo 
elskulegur að benda á nokkuð sem hafði 
ekki hvarflað að okkur: við gætum lagt 
peninginn inn á reikninginn minn og tekið 
hann strax aftur út. Þá þyrftum við ekki að 
borga gjaldið fyrir mynttalninguna. Sem 
við þáðum auðvitað; ég þuldi upp kenni-
töluna mína og reikningsnúmer, renndi 
debetkorti í gegnum posa, kvittaði fyrir á 
rafskjá og fékk útprentaða kvittun. 

VIÐ vorum eins og útrásarvíkingar þar 
sem við röltum heim; 108 krónum ríkari 
eftir að hafa hagnýtt okkur kerfisgloppu 
og stundað sýndarviðskipti til að styrkja 
eiginfjárstöðu okkar. Á leiðinni bað dreng-
urinn mig að rifja upp hvað ég sagði þegar 
ég var að hvetja hann til að leggja pening-
ana sem hann safnaði inn á reikning; eitt-
hvað um að bankar væru sanngjarnar og 
skilvirkar stofnanir fyrir fólk að ávaxta fé 
sitt. Ég greikkaði sporið, glápti upp í loft 
og tautaði eitthvað um að nú væri vorið 
ábyggilega á næsta leiti. 

Klink og banki

10. HVER

VINNUR!

SENDU  SMS SKEYTIÐ
ESL VDB 

Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ 
MIÐA Á MYNDINA!

FULLT AF 
AUKAVINNINGUM:  

TÖLVULEIKIR, 
DVD MYNDIR, 

GOS 
OG MARGT FLEIRA

FRUMSFRUMSÝND 19. MARSÝND 19. MARSFRUMSÝND 19. MARS

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 149 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.   

VILTU
MIÐA?

BARÁTTAN MILLI BARÁTTAN MILLI 
MANNKYNSINS OG MANNKYNSINS OG 
HINNA ÓDAUÐLEGU HINNA ÓDAUÐLEGU 

ER HAFIN!ER HAFIN!

BARÁTTAN MILLI 
MANNKYNSINS OG 
HINNA ÓDAUÐLEGU 

ER HAFIN!
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ALLIR VELKOMNIR!

HR BÝÐUR 
ÞÉR HEIM!
Á MORGUN 
20. MARS
 kl. 11:00 – 16:00 
Í NAUTHÓLSVÍK

 Í DAG
 19. MARS
kl. 12:30 – 16:30 
 Í NAUTHÓLSVÍK

HR-DAGURINN

 Sjá nánar á wwww.hr.is

 HR Í NAUTHÓLSVÍK, ANTARES

12:30 Fundarstjóri
  RAGNHILDUR HELGADÓTTIR,  prófessor
  Þurfa lögfræðingar að kunna að reikna?
  Guðmundur Sigurðsson, prófessor og 
  handhafi kennsluverðlauna Háskólans í Reykjavík 2010
13:00 Er tímabært að setja viðmiðunarreglur 
  um umgengni barna og foreldra?
  Dögg Pálsdóttir, aðjúnkt

Heilsa, hreyfing og þol 18 ára framhaldsskólanema
  Erlingur Birgir Richardsson, stundakennari

Líðan ungs fólks á tímum efnahagsþrenginga 
  Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, lektor
13:30 Making Business Education Sustainable for 
  Future Scholars and Managers
  Vlad Vaiman, dósent

Er starfsfólk í opinberum stofnunum nú 
  bjartsýnna en starfsfólk í einkafyrirtækjum?
  Arney Einarsdóttir, lektor

Hvatar í samningaviðræðum
  Aðalsteinn Leifsson, lektor
14:00 The Future of Electronics
  Sigurður Ingi Erlingsson, lektor 

Coulomb effects in ultra-small electronic devices
  Andrei Manolescu, dósent

Simulation-Driven Design Techniques for 
  Microwave Engineering
  Slawomir Koziel, dósent
14:30 Finally, we can count 2+2!
  Sergey Kitaev, dósent

„Computer says no“ – are there some things 
  that computers truly can not do?
  Luca Aceto, prófessor

Can we build software that never ever crashes?
  Marjan Sirjani, dósent

15:00 Basaltstangir í stað járnbendingar
  Eyþór R. Þórhallsson, dósent

Sjávarfallatengt atferli þorsks
  Gunnar Guðni Tómasson, deildarforseti

The Source of the Human Voice
  Jón Guðnason, lektor
15:30 Lesið í stjörnurnar
  Karl Jósafatsson, frumgreinakennari

Hvað einkennir nemendur á forsetalista og hvernig 
  ráðgjöf hentar afburðanemendum á háskólastigi?
  Lóa Hrönn Harðardóttir, náms- og starfsráðgjafi

Sælkerar í dreifbýli: Ógn eða tækifæri?
  Rögnvaldur Sæmundsson, dósent
16:00 Hver mun frelsa oss af skýrslu?
  Ólafur Ísleifsson, lektor

Nýtt launakerfi – óbreytt laun?
  Katrín Ólafsdóttir, lektor

 HR Í NAUTHÓLSVÍK, BETELGÁS

Fundarstjóri
  BRYNJAR KARLSSON, dósent
  What informatics will be part of your future?
  Magnús Már Halldórsson, prófessor 
  og handhafi rannsóknarverðlauna Háskólans í Reykjavík 2010

Space for Innovation
  Ari Kristinn Jónsson, rektor

Do virtual actors suffer from stage fright?
  Hannes Högni Vilhjálmsson, lektor

Finnst þér gaman að fylgjast með fólki?
  Marta Kristín Lárusdóttir, lektor 

Diffurjöfnur, varðveislulögmál og núningslögmál
  Sigurður Freyr Hafstein, dósent 

Enterprise Risk Management
  Dash Wu, lektor

Framúrkeyrslur bannaðar
  Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor 

Skattar, vinna og menning á Norðurlöndum
  Axel Hall, lektor

Samdómaskekkja og samkvæmni með vínsmökkun
  Haukur Freyr Gylfason, aðjúnkt

Umbrot í alþjóðakerfinu
  Jón Ormur Halldórsson, dósent

Í grófum fjárdráttum – Um rannsókn á fjármálalæsi Íslendinga
  Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi

Evidence for success: 12 years of local-community based   
  substance use prevention in Iceland
  Álfgeir Logi Kristjánsson, lektor

„Ort um aldahvörf: Skrifa unglingar minna af ljóðum 
  og prósa nú en þeir gerðu á síðustu öld?“
  Þorlákur Karlsson, deildarforseti

How to Get Robots to Do the Right Thing
  Kristinn R. Þórisson, dósent

Hvað á þetta að þýða? – nýtt þýðingarkerfi fyrir íslensku
  Hrafn Loftsson, lektor

Er slys slys?
  Þóra Hallgrímsdóttir, stundakennari

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun
  Oddný Mjöll Arnardóttir, prófessor

Betri er mögur sátt en feitur dómur
  Gísli Tryggvason, aðjúnkt

Vefjaverkfræði
  Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, lektor 

Líf í tölunum
  Bjarni V. Halldórsson, dósent 

Human Biomagnetic Fields
  Ceon Ramon, prófessor 
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> Ekki missa af
Gagarín í samstarfi við Þjóð-
minjasafnið býður upp á fyrir-
lestur um hönnunaraðferðir á 
HönnunarMars. Fyrirlesturinn 
verður haldinn í Þjóðminja-
safninu í dag kl. 15. Þar mun 
Nils Wiberg, hugmyndahönn-
uður hjá Gagarín, fjalla um 
hönnun, skapandi hugsun í 
hönnunarferlinu og árangurs-
ríkar hönnunaraðferðir. Nils 
útskrifaðist með MSc-gráðu í 
gagnvirkri hönnun (Interact-
ion Design) frá háskólanum 
í Umeå í Svíþjóð árið 2009 
og hefur starfað hjá Gagarín 
síðan. 

Einn elsti og virðulegasti klúbburinn á höfuðborg-
arsvæðinu, Kammermúsíkklúbburinn, hefur um 
árabil haldið úti merkilegri dagskrá í Bústaða-
kirkju. Þar hafa áhugamenn um kammertónlist 
komið saman og hlýtt á fjölbreytilega tónlist fyrir 
smærri hópa. En jafnvel föstum liðum verður 
stundum að hnika: á morgun ber svo við að 
tónleikar klúbbsins verða á laugardegi og hefjast 
kl. 20 í Bústaðakirkju. Þar hittir Vovka Ashkenazy 
fyrir gamla félaga sína, Blásarakvintett Reykjavíkur, 
og sexmenningarnir takast á við ópusa eftir ekki 
minni menn en Hindemith, Danzi, Þorkel okkar 
Sigurbjörnsson, Ibert, Mozart og Poulenc.

Vovka leikur ekki oft á Íslandi en er ávallt vel-
kominn og að þessu sinni er hann í góðum hóp: 
Blásarakvintett Reykjavíkur skipa þau Hallfríður 
Ólafsdóttir, Daði Kolbeinsson, Einar Jóhannesson, 
Joseph Ognibene og Hafsteinn Guðmundsson. 

Verkin sem þessi grúppa spilar spanna langt skeið 
í kammertónlist, elsta verkið var samið 1785, en 
það yngsta eftir Þorkel er samið 1992. 

Kammermúsík á laugardagskvöldi

TÓNLIST Vovka Ashkenazy leikur með Blásarakvint-
ett Reykjavíkur á laugardagskvöld.

Söngleikurinn Gauragangur 
eftir Ólaf Hauk Símonarson 
í leikstjórn Magnúsar Geirs 
Þórðarsonar verður frum-
sýndur á Stóra sviði Borgar-
leikhússins í kvöld. Nokkur 
eftirvænting hefur ríkt um 
frumsýninguna en uppselt 
er á tuttugu sýningar og 
fyrirsjáanlegt að sýningin 
muni sópa að sér áhorfend-
um næstu mánuði enda öllu 
til tjaldað. Leikhússtjórinn 
sjálfur, Magnús Geir 
Þórðar son, setur söngleik-
inn á svið og hefur ekki 
unnið á stóra sviðinu síðan 
hann stóð fyrir sviðsetn-
ingu Stone Free þar fyrir 
mörgum árum.

Gauragangur byggir á skáldsögu 
Ólafs Hauks sem kom fyrst út 1988 
og hefur verið gefin út í þrígang. 
Verkinu var snúið í söngleiksform 
1994 og það naut mikilla vinsælda 
í sviðsetningu Þjóðleikhússins og 
gat af sér bæði framhald á bók 
og síðan sviði, Meiri Gauragang. 
Hefur sagan verið afar vinsæl 
meðal ungra lesenda og leikverkið 
farið víða á svið í framhaldsskólum 
og hjá áhugafélögum.

Verkið fjallar um töffarann og 
erkitýpuna Orm Óðinsson. Það 
fellur þematískt við ýmis verk 
Ólafs, bæði staka söngtexta hans, 
ljóðabækur, endurminningar og 
endurómar lífssýn hans og upp-
vaxtarsögu. Við kynnumst þessum 
höfuðsnillingi íslenskrar unglinga-
menningar; vinum hans, óvinum, 
hugsjónum, hugmyndum, orðsnilli, 
fjölskyldu, ljóðunum, skólanum og 
ástinni sem óneitanlega flækir líf 
ungra manna. Við fylgjumst með 
óborganlegum tilraunum Orms til 
þess að búa til gull, fara á stefnu-

mót, láta reka sig úr skóla og sofa 
hjá! Gauragangur er þroskasaga 
einnar skemmtilegustu andhetju 
Íslandssögunnar. 

Ekki má gleyma stórgóðri tón-
list Nýdanskrar sem gerir verkið 
að lifandi söngleik en hljómsveit-
in snýr nú aftur og leikur undir á 
sýningunni. Diskur með tónlist-
inni er þegar kominn í verslanir. 
Nýdönsk bætti við lagi fyrir þessa 
uppfærslu Gauragangs, Vertu með, 
sem samið var sérstaklega í tilefni 
hennar og hefur slegið rækilega í 
gegn á öldum ljósvakans.

Þetta leikstjórnarverkefni er 
það fyrsta sem Magnús Geir Þórð-
arson glímir við í Borgarleikhús-
inu eftir að hann tók við sem leik-
hússtjóri árið 2008. Með honum 
er fríður hópur fólks sem stend-
ur að baki sýningunni. Ríflega 
tuttugu leikarar taka þátt í henni 
auk hljómsveitar og er þarna á 
ferðinni úrvalsfólk á öllum póst-
um. Guðjón Davíð Karlsson leikur 
aðalhlutverkið og er til alls líkleg-
ur í túlkun sinni á Ormi Óðinssyni. 

Besta vin Orms leikur Hallgrímur 
Ólafsson og þriðja hjólið í þríeyk-
inu Ormur, Ranúr og Halla leikur 
Birgitta Birgisdóttir. Aðrir leikar-
ar sem koma fram í sýningunni eru 
Sigrún Edda Björnsdóttir, Guðrún 
Bjarnadóttir, Kristín Þóra Har-
aldsdóttir, Þröstur Leó Gunnars-
son, Rúnar Freyr Gíslason, Sveppi 
(Sverrir Þór Sverrisson), Valgerð-
ur Guðnadóttir, Walter Grímsson, 
Ellert A. Ingimundarson, Vigdís 
Gunnarsdóttir, Þorsteinn Gunn-
arsson, Margrét Helga Jóhanns-
dóttir, Jóhanna Vigdís Arnardótt-
ir, Bergur Þór Ingólfsson, Jóhann 
Sigurðarson, Örn Árnason, Pétur 
Einarsson, Hanna María Karlsdótt-
ir, Viktor Már Bjarnason og Dóra 
Jóhannsdóttir. Leikmynd gerir 
Snorri Freyr Hilmarsson, búninga 
annast Filippía Elísdóttir, Björn 
Bergsteinn Guðmundsson lýsir, 
hljóðmynd býr Thorbjørn Knud-
sen til, myndband er eftir Henrik 
Linnet, hreyfingar/danshöfundur 
er Margrét Bjarnadóttir, leikgervi 
gerir Elín S. Gísladóttir.

Mikil læti og gauragangur 

LEIKLIST Hanna María Karlsdóttir, Guðjón Davíð Karlsson og Pétur Einarsson: kyn-
slóðir rekast á – en sitja saman.  MYND LR/GRÍMUR BJARNASON

Dagskrá á 
HönnunarMars í dag.
Fyrirlestrar í Hafnarhúsinu – Listasafni 
Reykjavíkur kl. 10: David Gensler, The 
Keystone Design Union, developing a 
global talent army.  Kl. 11: Katrín Ólína 
Um sköpunarferli. Kl. 12: Hlín Helga 
Guðlaugsdóttir, Upplifunarhönnun. Kl. 
17: Landslagsarkitektar opna formlega 
sína hátíð á hönnunarmarsi með húllum-
hæi á Lækjartorgi, Þar verður lúðrasveit, 
mikið fyrir augað. 

METSÖLULISTI FÉLAGS BÓKAÚTGEFENDA

Bóksölulistinn er birtur á tveggja vikna fresti og mælir sölu íslenskra 
bóka. Listinn er byggður á upplýsingum frá flestum bóksölum landsins, 
dagvöru verslunum og öðrum verslunum sem selja bækur. Rannsóknar-
setur verslunarinnnar annast söfnun upplýsinga fyrir hönd Félags íslenskra 
bókaútgefenda. Eftirfarandi verslanir taka þátt í gerð listans: Bókabúð Máls 
og menningar, Bókabúðin Eskja, Bókabúðin Hamraborg, Bókabúðin Iða, 
Bókabúðin við höfnina (Stykkishólmi), Bóksala stúdenta, Bónus, Hagkaup, 
Kaupás, N1, Office 1, Penninn - Eymundsson, Samkaup

Metsölulisti 01.03.10 - 14.03.10

1. Póstkortamorðin  Liza Marklund/James Patterson JPV útgáfa
2. Risasyrpa – Í grænum sjó  Walt Disney Edda
3. Loftkastalinn sem hrundi  Stieg Larsson Bjartur
4. Horfðu á mig Yrsa Sigurðardóttir Veröld
5. Bankster  Guðmundur J. Óskarsson Ormstunga
6. Stúlkan sem lék sér að eldinum  Stieg Larsson Bjartur
7. Harmur englanna  Jón Kalman Stefánsson Bjartur
8. Sálmabók þjóðkirkjunnar  Ýmsir Skálholtsútgáfan
9. Týnda táknið  Dan Brown Bjartur
10. Skemmtilegu smábarnabækurnar  Ýmsir Björk

Uppsafnaður metsölulisti tímabilið 01.01.10 - 14.03.10

1. Loftkastalinn sem hrundi  Stieg Larsson Bjartur
2. Póstkortamorðin  Liza Marklund/James Patterson JPV útgáfa 
3. Stúlkan sem lék sér að eldinum  Stieg Larsson Bjartur
4. Svörtuloft  Arnaldur Indriðason Vaka-Helgafell
5. Skemmtilegu smábarnabækurnar  Ýmsir Björk
6. Þegar kóngur kom  Helgi Ingólfsson Ormstunga
7. Almanak Háskóla Íslands 2010 Háskóli Íslands
8. Matur og drykkur  Helga Sigurðardóttir Opna
9. Bankster  Guðmundur J. Óskarsson Ormstunga
10. Horfðu á mig  Yrsa Sigurðardóttir Veröld

Næfismi hefur á undanförnum áratugum öðlast 
sterka stöðu í íslensku menningarlífi. Verk frumherja 
eru eftirsótt á eftirmarkaði, sumir listamenn sem eru 
gengnir eru í miklum metum, en margir starfandi 
virkir listamenn eru flestum óþekktir og verkum 
þeirra lítið flíkað. Á morgun verður opnuð samsýning 
í Gerðubergi sem ber yfirskriftina Ástríðulist. Hún 
er samsýning fjölmargra lærðra og leikinna lista-
manna sem eiga það sameiginlegt að nálgast listina af 
einlægni og ástríðu. Á sýningunni er lögð er áhersla 
á fjölbreytni, sköpunargleði, frelsi og frumlega sýn 
á lífið og listina. Mikil litadýrð og gleði einkennir 
ástríðulist en verkin á sýningunni mætti skilgreina 
sem alþýðulist (folk art), utangarðslist (outsiders art), 
bernska list (naive art) og samtímalist (contempor-
ary art). 

Í bræðslupotti samtímamenningar ægir saman 
alls konar myndmáli sem rekja má til listasögunnar 
og hefðarinnar, en einnig til alþýðulistarinnar; svo 
sem hannyrða, útskurðar og dægurmenningar; svo 
sem kvikmynda, myndasagna, graffití eða götulista-
manna. Ungir listamenn sem hafa lokið formlegu list-
námi sækja óhikað í þennan sjóð og sífellt verður erf-
iðara að sundurgreina hina fjölmörgu stíla og stefnur. 

Við val á verkum á sýninguna hafa sýningarstjór-
arnir Þorbjörg Br. Gunnarsdóttir og Þórunn Elísabet 
Sveinsdóttir haft að leiðarljósi að verkin endurspegli 

umfram allt sköpunarþörf, kraft, gleði og persónu-
lega nálgun á viðfangsefninu. Verkin eru fjölbreytt; 
veggverk, skúlptúrar, textílverk og innsetningar. Þau 
koma víða að, svo sem frá Safnasafninu á Svalbarðs-
strönd, Listasafni Akureyrar, Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarborg og Sólheimum, úr einkaeigu og frá lista-
mönnunum sjálfum sem sumir hverjir vinna ný verk 
eða innsetningar fyrir sýninguna. Upplýsingar um 
sýnendur má nálgast á heimasíðunni gerduberg.is. 
 - pbb

Utangarðs í Gerðubergi

MYNDLIST Bjartir litir að fornu og nýju mætast.  FRETTABLAÐIÐ/VALLI

Kór Bústaðakirkju í Kristskirkju, Landakoti, fimmtudaginn 25. mars kl. 20

Fluttar verða Ave Maríur og tónlist tengd boðunardegi Maríu 

Orgelleikari og kórstjóri : Jónas Þórir

Kirkjukórinn syngur ásamt einsöngvurum úr kórnum

Forsala miða í Bústaðakirkju og við inngang á tónleikakvöldi
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Í dag kl. 17 munu Guðrún Jóhanna Ólafs-
dóttir messósópransöngkona og Ástríður 
Alda Sigurðardóttir píanóleikari flytja 
nokkrar af fegurstu perlum spænskrar 
ljóðatónlistar á Tíbrártónleikum í 
Salnum. Tónleikarnir eru tileinkað-
ir minningu Rutar Magnússon, 
söngkonu og söngkennara, sem 
lést nýverið en hún var einn 
þeirra erlendu tónlistarmanna 
sem hingað komu og helgaði 
starfsævi sína tónlistariðk-
un og tónlistarkennslu. Á 
efnisskránni eru söng-
lög og lagaflokkar eftir 
Fernando Obradors, 
Xavier Montsalvatge, 
Enrique Granados og 

Manuel de Falla. 
Guðrún Jóhanna hefur undanfarin ár 

búið og starfað á Spáni. Í Madríd hlaut 
hún Joaquín Rodrigo-verðlaunin, 

kennd við hið þekkta tónskáld, 
og í söngkeppni Zamora-
borgar vann hún til verð-
launa sem besti ljóðasöngv-
arinn. Guðrún hefur komið 

fram sem fulltrúi Spánar 
og flutt spænska tónlist á 
fjölmörgum tónleikum í 
Evrópu á vegum spænska 
utanríkisráðuneytisins.  - pbb

Tónleikar í minningu Rutar

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 19. mars 2010 

➜ Tónleikar
20.00 Trio Zipoli frá Finnlandi verður 
með tónleika í Langholtskirkju þar 
sem á efnisskránni verður barokktónlist 
tileinkuð Maríu mey. Enginn aðgangs-
eyrir og allir velkomnir.
20.30 Í tilefni af 60 ára fæðingar-
afmæli Karenar Carpenter verður 
Regína Ósk með tónleika í Salnum við 
Hamraborg í Kópavogi þar sem hún 
flytur úrval laga The Carpenters.

22.00 Hljómsveitin Dikta heldur 
tónleika á Græna Hattinum við Hafnar-
stræti á Akureyri.
22.00 Hljómsveitin Hundur í óskilum 
heldur afmælistónleika á Kaffi Rósen-
berg við Klapparstíg.
22.00 Hljómsveitin Gæðablóð heldur 
tónleika á Bar gallery 46 við Hverfis-
götu 46. Enginn aðgangseyrir.
22.00 Jenni og Franz flytja þekkt Peter 
Gabriel-lög á Prikinu við Bankastræti. 
Enginn aðgangseyrir.

➜ Opnanir
17.00 Í Artóteki, Borgarbókasafni við 
Tryggvagötu, verður opnuð sýning á 
verkum Önnu Sigríðar Hróðmarsdótt-
ur og Guðrúnar Höddu Bjarnadóttur. 
Opið mán.-fim. kl. 10-19, fös. kl. 11-19 
og um helgar 13-17.

➜ Sýningar
Í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu 
hefur verið opnuð sýning á verkum 
Mekorku Huldudóttur. Opið alla daga 
kl. 11-17.
Í Norræna húsinu við Sturlugötu hefur 
verið opnuð fatahönnunarsýning á verk-
um Öglu Stefánsdóttur og Sigrúnar 
Höllu Unnarsdóttur. Opið þri.-sun. kl. 
12-17.
Í menningarmiðstöðinni Skaftfelli á 
Seyðisfirði hefur verið opnuð sýning 
á verkum bæði erlendra og innlendra 
listaskólanema. Opið mið.-fim kl. 13-17 
og fös.-sun. kl. 12-22.

➜ Síðustu forvöð
Sýning um Einar H. Kvaran rithöfund, 
leikstjóra og blaðamann í Þjóðarbók-
hlöðunni við Arngrímsgötu lýkur á 
sunnudag. Opið mán.-fim. kl. 8.15-22, 
fös. kl. 8.15-19, lau. kl. 10-17 og sun kl. 
11-17.

➜ Söngleikir
20.00 Nemendamótsnefnd Verzlun-
arskólans sýnir söngleikinn Thriller í 
Loftkastalanum við Seljaveg. Nánari 
upplýsingar á www.midi.is.
20.00 Leikfélag Menntaskólans á 
Egilsstöðum sýnir söngleikinn Ávaxta-
körfuna, eftir Kristlaugu Maríu Sigurðar-
dóttur. Sýningar fara fram í Valaskjálfi á 
Egilsstöðum.

➜ Dansleikir
Bermuda verður á skemmtistaðnum 
Spot við Bæjarlind í Kópavogi.

➜ Fyrirlestrar
14.50 Listmálarinn Tryggvi Ólafsson 
flytur erindi í tengslum við sýningu sína 
sem opnar um helgina í Listasafni 
Akureyrar. Fyrirlesturinn fer fram í Ketil-
húsinu við Kaupvangsstræti á Akureyri.
15.00 Nils Wiberg flytur erindi um 
hönnun, skapandi hugsun í hönnunar-
ferlinu og árangursríkar hönnunarað-
ferðir í fyrirlestri sem hann flytur í Þjóð-
minjasafninu við Suðurgötu.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Spiral-dansflokkurinn frumsýndi í gær 
verkið óra í Norðurpólnum á Seltjarnarnesi, 
nærri úti í Gróttu. Verkið verður næst sýnt 
dagana 21., 25. og 28. mars klukkan 20.00. 
Verkið er nýtt og framúrstefnulegt, samið af 
Spiral-dansflokknum í samvinnu við Svein-
björgu Þórhallsdóttur, Gianluca Vincent-
ini og Róbert Reynisson. Áhorfendur upp-
lifa í verkinu andrúmsloft milli svefns og 
vöku þegar þeir ferðast í gegnum rýmið, og 
stíga inn í draumaveröld þar sem ævintýri 
hugans geta breyst í átakanlega martröð á 
hvaða tímapunkti sem er í hráu sýningar-
rými Norðurpólsins á Seltjarnarnesi. 

Miðaverð er 1.500 kr. og fer miðasala fram 
á midi.is. 

Á þessu ári stefnir Spiral-dansflokkurinn 
á að vinna með íslenskum sem og erlendum 
danshöfundum, en þeir taka þátt í að móta 

spennandi starfsár flokksins. Markmið 
flokksins er að setja á svið ný dansverk sem 
og að vinna að dansleikhúsi með svipuðu 
yfirbragði og verk þeirra frá því í fyrra.  
 - pbb

Spírall með Óra

DANSLIST Snögg mynd úr Spíral sem frumfluttur 
var í Norðurpólnum í gærkvöldi. 
 MYND RACHEL CHERRY/SPIRALL

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND  WWW.UTILIF.IS

Skíðavörurnar fást aðeins í Glæsibæ.
Brettin fást í öllum verslunum Útilífs.

TÓNLIST Guðrún Jóhanna 
messósópransöngkona.
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Kunnáttumenn í tangódansi mæta 
um helgina áskorun: Tangófélag-
ið efnir til veglegs tangómaraþons 
til styrktar átaki Krabbameinsfé-
lags Íslands, Karlmenn og krabba-
mein: Mottumars í Iðnó og Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Koma hingað plötu-
snúðar frá Svíþjóð, Danmörku og 
Íslandi og er því ljóst að tónlist-
in ætti að vera bæði fjölbreytt og 
skemmtileg.

„Dagskráin stendur frá kl 20.00 
á föstudegi til kl. 18.00 á sunnu-
daginn,“ segir Hany Hadaya 
sem er einn af forgöngumönnum 
þessa dansátaks: „Á laugardaginn 
verður dansað frá hádegi til sjö en 

þá verður haldið í sameiginlegan 
kvöldverð á veitingahúsinu Pisa. 
Síðan höldum við áfram að dansa 
frá 20.30 til 05.00. Á sunnudaginn 
færum við okkur yfir í Ráðhúsið 
og dönsum frá hádegi til klukk-
an 18.00 þegar maraþoninu líkur.“ 
Hany bætir við að ekki muni væsa 
um gesti því boðið verður upp á 
te, kaffi, vatn og ávexti á meðan á 
maraþoni stendur.

Í næstu viku verður önnur sam-
koma helguð tangónum: Hinn 24. 
mars verður í Salnum í Kópa-
vogi tangókvöld helgað finnskum 
og íslenskum tangóum. Hópur-
inn Fimm í Tangó lagði upp með 

finnska tangóa í nóvember 2007, 
útsetta af Haraldi Vigni Svein-
björnssyni og Tatu Kantomaa, og 
hefur hópurinn haldið fimm tón-
leika síðan sem hafa verið undir-
lagðir tangótónlist. Frumsamd-
ir íslenskir tangóar hafa ratað til 
hópsins frá upphafi:  Allir íslensku 
tangóarnir eru sérstaklega samd-
ir fyrir Fimm í Tangó og hefur 
Haraldur Vignir þegar samið þrjá 
tangóa fyrir hópinn. Fleiri tón-
skáld hafa bæst við og mun hljóm-
sveitin Fimm í Tangó frumflytja 
tangó eftir Hafdísi Bjarnadóttur. 
Hópinn skipa nú Ágúst Ólafsson, 
söngur, Ástríður A. Sigurðardóttir, 

píanó, Íris Dögg Gísladóttir, fiðla, 
Kristín Lárusdóttir, selló, og Matti 
Kallio, harmónika.

Tangóunnendur og státnir dans-
menn, karlar og konur, hafa því 
nóg að gera næstu viku.  - pbb

Tangómaraþon um helgina

TÓNLIST Hópurinn Fimm í tangó tekur upp þráðinn á miðvikudag í Salnum en um 
helgina er tangómaraþon við tjarnarbakkann, í Iðnó og Ráðhúsi Reykjavíkur.
  MYND FIMM Í TANGÓ

Örvitinn – eða hugsjónamaður-
inn nefnist ný skáldsaga eftir 

Óttar Martin Norðfjörð sem Nýhil 
hefur gefið út. 
Inga Birgisdóttir 
myndskreytir. Í 
sögunni segir frá 
Stráki Karlssyni 
og grátbroslegum 
ferðalögum hans 
um heiminn. Á 
vegi hans verða 
margar ógleyman-

legar persónur en markmiðið með 
förinni er að koma á heimsfriði. Í til-
kynningu útgefanda er sagt að sagan 
sé vægðarlaus spéspegill um fyrsta 
áratug 21. aldar. Bókin er 148 síður.

Teflt fyrir augað heitir safn tólf 
bestu skáka Sverris Norðfjörð. 

Sögur útgáfa gefur 
út. Sverrir var 
sókndjarfur skák-
maður og hefur 
Óttar sonur hans 
hefur tekið saman 
bestu skákir hans 
við meistara 
á borð við Tal, 
Fischer, Larsen og 

fleiri og skrifar jafnframt formála. Þá 
er skákferill Sverris rakinn í myndum. 
Safnið er 120 síður.

Vegurinn eftir Cormac McCarthy, 
bók áratugarins, samkvæmt 

stórblaðinu The Times, er komin út í 
íslenskri þýðingu 
Rúnars Helga 
Vignissonar. 
Heimsendir hefur 
orðið. Vegurinn 
lýsir göngu feðga 
yfir sviðna jörð, 
himinninn er grár, 
aska yfir öllu, 
dýralíf hefur liðið 
undir lok, mann-

ætur ráfa um með tægjur á milli 
tannanna, en feðgarnir berjast við að 
halda lífi og reisn. Hvað stendur eftir 
þegar allt  er hrunið? Hvar á maður 
höfði sínu að halla? Og hvað með 
vonina? Cormac McCarthy, f. í Rhode 
Island 1933, hefur skrifað tíu skáld-
sögur. Sú fyrsta, The Orchard Keeper, 
kom út árið 1965. Árið 1992 kom 
út bókin All the Pretty Horses sem 
ávann höfundinum hin virtu National 
Book Award og fyrir Veginn hlaut 
hann Pulitzer-verðlaunin árið 2007.

Góða nótt, yndið mitt er ný saga 
eftir metsöluhöfund bókarinnar 

Dóttir hennar, dóttir mín. Forlagið 
gefur út. Nova og Mal ólust upp 
saman og voru óaðskiljanleg. Nú 

búa þau hvort í 
sinni borginni og 
hafa ekki talast 
við í átta ár. Mal 
og konan hans 
lifa barnlausu og 
að því er virðist 
áhyggjulausu lífi í 
London en Nova 
situr yfir syni 
sínum sem sefur 

dásvefni á sjúkrahúsi í Brighton. 
Leyndarmálið sem olli vinslitunum 
víkur aldrei úr huga þeirra. Enginn 
veit hvort Leo litli vaknar aftur. Um 
leið og glufa kemur í þagnarhjúpinn 
sem umlykur fullorðna fólkið verður 
ómögulegt að halda gömlum draug-
um í skefjum. Halla Sverrisdóttir 
þýddi.

NÝJAR BÆKUR

Ný og glæsileg verslun 
opnuð á morgun

Rauðarárstíg 10 . 105 Reykjavík . sími 562 4082 . yggdrasill.is

Við leitumst við að skapa viðskiptavinum okkar vinalegt og hlýlegt umhverfi 
til að nálgast heilnæmar og lífrænar vörur, umhverfi fyrir alla þá sem láta sér 
annt um heilsuna og gera kröfur um gæði og hreinleika og þá sem vilja taka 

fyrstu skrefin í átt að heilbrigðari lífsstíl. 

Við flytjum okkur um set 

Á morgun, laugardaginn 20. mars, verður opnuð ný og glæsileg 

heilsuverslun Yggdrasils á Rauðarárstíg 10, við Hlemm. 

Í stærri verslun, miðsvæðis í borginni, er úrvalið nú meira en nokkru 

sinni og í tilefni opnunarinnar verða ýmis tilboð á heilsuvörum. 

Nýjungar eru væntanlegar innan skamms, svo sem kaffihús 

og matsala í hádeginu. 

Verið öll hjartanlega velkomin í Yggdrasil!

V E R S L U N  -  K A F F I H Ú S  -  V E I T I N G A R

- náttúruleg heilsuverslun
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Við höfum opið frá kl. 10-18 á laugardaginn.

Vertu aðdáandi á Facebook og fáðu upplýsingar 
um afslætti og tilboð. Leitarorðið er Yggdrasill.
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folk@frettabladid.is

Tónlistarferill Ladda hefur 
setið á hakanum lengi, en 
nú verður breyting þar á. 
Ný plata með honum, sú 
fyrsta síðan Of feit fyrir 
mig kom út árið 1990, er 
væntanleg í júní.

„Það er komið langt útgáfuhlé, 
ég veit nú bara ekki hvað veldur. 
Ég kom mér bara aldrei að þessu, 
einhvern veginn. Svo var farið að 
þrýsta á mann með plötu, og alltaf 
meira og meira, svo ég sagði bara 
ókei á endanum,“ segir Laddi. Plat-
an verður ekta Ladda-plata á léttu 
nótunum með erlendum lögum í 
bland við frumsamin, en Laddi 
gerir alla texta. 

„Nei, nei, þetta er ekki konsept-
plata um bankahrunið, enda væri 
það nú bara leiðinlegt!“ segir 
Laddi. „Þetta eru bara skemmti-
leg lög og skondnir textar. Það 
koma einhverjir karakterar við 
sögu, Eiríkur Fjalar, Saxi lækn-
ir og Mói til dæmis. Platan var 
tilbúin fyrir nokkru en það var 
svo mikið annað að gerast hjá 
mér að það var ákveðið að fresta 
henni. Svo ákváðum við að bæta 
einu lagi við sem við erum að 
taka upp núna. Fyrstu lögin af 
plötunni ættu að fara að heyrast 
bráðlega.“

Plötuna gerir Laddi með Björgv-
ini Halldórssyni í Hljóðrita í 
Hafnarfirðinum. „Við byrjuðum 
á þessu fyrir ári síðan. Bó treð-
ur sér auðvitað að og tekur allar 

bakraddir. Platan heitir Bland 
í poka enda eru alls konar lög á 
henni. Eiríkur Fjalar er til dæmis 
með eldgamalt fyndið lag, „Fly-
ing purple people eater“. Hjá mér 
er það um kakkalakka. Ég fékk þá 
hugmynd á Majorka fyrir einu og 
hálfu ári síðan eftir að við fund-
um kakkalakka í íbúðinni okkar. 
Svo eru þarna lög eftir mig sem 
eru í mínum anda, ekkert rosa-
lega mikið grín, en skondnir 
textar.“

Platan á að koma út 10. júní 
og Laddi er spenntur. „Ég held 
að þetta sé fín plata. Ég er alla-
vega mjög bjartsýnn. Við erum 
að ræða málin hvernig sé best 
að fylgja henni eftir. Það stendur 
jafnvel til að gera eitt myndband. 
Eða tvö.“  drgunni@frettabladid.is

Fyrsta plata Ladda í 20 ár
LADDI SNÝR AFTUR Á PLÖTU Eiríkur Fjalar syngur um kakkalakka á nýju Ladda-plötunni, Bland í poka.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Idol-dómarinn Kara DioGuardi 
telur að fáir muni geta fetað í 
fótspor Simons Cowell í Amer-
ican Idol. Cowell yfirgefur Idol 
eftir að þessari þáttaröð lýkur 
og byrjar með bandaríska útgáfu 
af X-Factor. „Að finna einhvern 
sem hefur mikla þekkingu á tón-
list og er einnig áhugaverður 
persónuleiki verður erfitt verk-
efni,“ segir Kara, sem stingur 
upp á plötuútgefandanum Tommy 
Mottola, fyrrverandi eiginmanni 
Mariu Carey, sem góðum kosti. 
„Ég er ánægð með Tommy Mott-
ola því hann hefur hjálpað mörg-
um að verða stjörnur. Það mikil-
vægasta er að næsti dómari þarf 
að vera sterkur persónuleiki.“

Vill Mottola í 
stað Cowells

Söngkonan vinsæla Lady GaGa 
mun hugsanlega leika 
fyrir Quentin Taran-
tino í einhverjum af 
næstu myndum hans. 
GaGa og Tarantino 

ræddu saman eftir 
að leikstjórinn lán-
aði henni Pussy 
Wagon-bílinn, sem 
var notaður í mynd-
inni Kill Bill, vegna 

myndbandsins við 
lagið Telephone. 
„Quentin er 
mikill aðdáandi 

GaGa og hrífst 
mjög af persónu-

leika hennar,“ sagði 
kunningi leikstjórans. 
„Hann er þegar búinn 
að fá hana í nokkur 
verkefni. Eitt þeirra 
verður líklega hlutverk 

leigumorðingja.“

Tarantino 
vill fá GaGa

Jim Carrey var úrvinda eftir að 
hafa þurft að léttast um mörg kíló 
fyrir leik sinn í myndinni I Love 
You Phillip Morris. Í einu atriði 
myndarinnar liggur hann í fang-
elsisrúmi þar sem greinilega sést 
í rifbeinin á honum. „Síðustu vik-
una fyrir myndina drakk ég dálít-
inn tómatsafa af og til og fékk mér 
smá vatn til að halda mér á lífi,“ 
sagði Carrey. „Síðustu tvo dagana 
fyrir aðaltökurnar var ég orðinn 
mjög grannur. Ég hætti algjör-
lega að borða og fékk mér bara 
smá sopa af vatni, eins og afrísk-
ur hlaupari.“ Í myndinni leik-
ur Carrey svikahrapp 
sem flýr margoft úr 
fangelsi til að geta 
hitt samkynhneigð-
an elskhuga sinn. „Ég 
var algjörlega búinn 
á því. Mér leið 
eins og göml-
um manni 
síðustu tvo 
dagana og 
var algjör-
lega orku-
laus. Þetta 
var algjör 
sadismi,“ 
sagði 
hann.

Carrey borð-
aði ekki neitt

Ný Beastie Boys plata, Hot Sauce 
Committee Part I, var tilbúin í 
fyrra. Áður en henni var komið út 
greindist einn strákanna, Adam 
Yauch, með krabbamein svo plöt-
unni var slegið á frest. Læknis-
meðferð hefur gengið vel og er 
nú talað um að platan líti dagsins 
ljós í september með tilheyrandi 
tónleikaferðalagi. Hljómsveitin 
ætlar að nota tímann til að eiga 
lítillega við plötuna.

Hillir undir 
Beastie Boys

JIM CARREY 
Leikur hans 
í myndinni 
I Love You 
Phillip Morris 
tók virkilega á.

LADY GAGA 
GaGa leikur 
hugsanlega 
leigumorð-
ingja í næstu 
mynd Quent-
ins Tarantino.

> FINCHER MEÐ ENDURGERÐ

Miklar líkur eru á því að David 
Fincher leikstýri Hollywood-end-
urgerð á sænsku spennumynd-
inni Karlar sem hata konur. 
Hann á að baki myndir á borð 
við Seven og Fight Club. Steve 
Zallian, sem skrifaði handritið 
að Schindler´s List og American 
Gangster, hefur þegar verið ráð-
inn sem handritshöfundur.

Þótt Tiger Woods ætli að keppa á Mast-
ers-mótinu í apríl þá heldur farsinn í 
kringum einkalíf hans áfram. Nú hefur 
klámmyndaleikkonan Joslyn James 
opnað heila heimasíðu sem er tileinkuð 
einkar klámfengnum sms-skilaboðum 
til hennar á þeim tíma sem þau eiga að 
hafa verið að hittast. Þótt Tiger og Elin 
séu nú að vinna í sínu hjónabandi þá 
virðast hjákonurnar njóta sviðsljóssins 
sem þetta kynlífshneyksli hefur alið af 
sér.

Jafn borgaralegt blað og Frétta-
blaðið getur ekki haft allt eftir sem 
Tiger á að hafa skrifað ástkonu sinni. 
Breska blaðið The Sun birtir brot úr 
smáskilaboðunum og þar kemur fram 

að Tiger virðist hafa haft gaman af 
fremur ruddalegum og ofbeldisfull-
um kynlífs athöfnum sem fólust meðal 
annars í hártogunum, rassskellingum 
og annars konar barsmíðum. Joslyn 
var meðal þeirra fyrstu sem stigu fram 
og greindu frá ástarsambandi sínu við 
Tiger. Hún hefur haldið því fram að 
Tiger hafi í tvígang gert sig ólétta; hún 
hafi hins vegar misst fyrra fóstrið og 
farið í fóstureyðingu í seinna skiptið. 

Ástkonur Tigers geta ekki hætt

Í VONDUM MÁLUM Vandamál Tigers eru hvergi 
nærri horfin þótt tilkynnt hafi verið að hann 

mæti á Masters-mótið í apríl.
NORDICPHOTOS/GETTY

Helgarblað
Kann vel við sig í leikstjórastólnum
Kóngavegur Valdísar Óskarsdóttur frumsýndur á föstudaginn
 
Margir ætla að græða á hruninu
Ísland er kjörlendi hrægamma í viðskiptalífinu

Rökstólar helgarinnar
Mundi Vondi og Bjarni Snæðingur bera saman bækur sínar

Unglingar og eldri borgarar ráða 
í slangur fyrr og nú
 



ÉG ER NIKON COOLPIX S3000. Nett, fl ott og fáanleg í mörgum 
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SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍMI 564 0000

7
7
12
10
16
14
L
10

BOUNTY HUNTER  kl. 5.30 - 8 - 10.25
BOUNTY HUNTER LÚXUS  kl. 5.30 - 8 - 10.25
THE GREEN ZONE  kl. 8 - 10.30
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.40
SHUTTER ISLAND  kl. 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.45 íslenskt tal
AVATAR 3D kl. 4.40 Síðustu sýningar

SÍMI 462 3500

12
16
10
12
14
L

LOVELY BONES  kl. 5.30 - 8 - 10.30
DAYBREAKERS  kl. 8 - 10.15
THE GOOD HEART kl. 5.50 - 8 - 10.10
PRECIOUS kl. 5.30 - 8
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI        kl. 10.30   
MAMMA GÓGÓ   kl. 6 Síðustu sýningar

SÍMI 530 1919

16
10
16
16
L

DAYBREAKERS  kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE GOOD HEART  kl. 5.50 - 8 - 10.10
FROM PARIS WITH LOVE kl. 5.50 - 8 - 10.10
LEGION   kl. 8 - 10.15
NIKULÁS LITLI   kl. 6

SÍMI 551 9000

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 

BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

7
12
16

BOUNTY HUNTER  kl. 6 - 8 - 10.10
THE GREEN ZONE          kl. 8 - 10.10
FROM PARIS WITH LOVE          kl. 6

Þ.Þ. - Fbl

T.V. - kvikmyndir.isÓ.H.T. - Rás2

★★★
S.V. - MBL

★★★
Ó.H.T. - Rás-2

EMPIRE

ROGER EBERT

-S.V., MBL

16

16

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

BOUNTY HUNTER kl. 5:40 - 8 - 10:20
BOUNTY HUNTER kl. 8 - 10:20
THE BLIND SIDE kl. 5:20 - 8 - 10:40
ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 3:20(3D) - 5:40(3D)

ALICE IN WONDERLAND kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
THE REBOUND kl. 8 - 10:20
BROTHERS kl. 10:20
BROTHERS kl. 5:50
VALENTINE ‘S DAY kl. 8 
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 3:40
BJARNFREÐARSON kl. 3:40 - 5:50
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 3:30

THE LOVELY BONES kl. 5:30 - 8 - 10:30
THE BLIND SIDE kl. 5:50D - 8:10D 
ALICE IN WONDERLAND 3D 
kl. 3:30(3D) - 5:50(3D) - 8:10(3D) - 10:30(3D)

SHUTTER ISLAND kl. 10:30
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali kl. 3:50(3D)

PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 3:30

LEGION kl. 8
SHUTTER ISLAND kl. 10:20
BROTHERS kl. 8
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 10:20
ALICE IN WONDERLAND kl. 5:40(3D)

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM Á KÖFLUM M/ ísl. Tali kl. 6ALICE IN WONDERLAND - 3D kl 5:40  - 8
AVATAR - 3 D kl 10:20
THE BLIND SIDE kl.5:30 - 8 
INVICTUS kl 10:20

Susan Sarandon   Mark Wahlberg    Stanley Tucci    Rachel Weis

���� 
empire

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

12 12

12

12

14

12

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

10

10

10

10

- bara lúxus
Sími: 553 2075

BOUNTY HUNTER kl. 5, 8 og 10.10 7

GREEN ZONE kl. 5.50, 8 og 10.10 12

FROM PARIS WITH LOVE kl. 8 og 10 16

IT’S COMPLICATED kl. 5.45 12

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 4 - Ísl. tal L

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM - Ísl. tal kl. 4 - 3D L

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

Nanna Guðmundsdóttir er 
að skrifa BA-ritgerð í þjóð-
fræði um Spaugstofuna og 
nálgun hennar á kreppuna. 
Hún segir þáttinn hafa 
orðið grófari og fengið 
meiri brodd eftir að fjár-
málakerfið fór á hliðina.

„Mér hefur alltaf fundist þeir 
skemmtilegir og er, eins og margir 
Íslendingar, alin upp við Spaugstof-
una,“ segir Nanna Guðmundsdótt-
ir, nemi í þjóðfræði við Háskóla 
Íslands. Hún er að skrifa BA-rit-
gerð um Spaugstofuna og nálgun 
hennar á kreppuna og hefur því 
horft á alla þætti fjórmenninganna 
veturinn 2008 til 2009. Nanna flyt-
ur fyrirlestur um þessa rannsókn 
sína á Húmorsþingi Þjóðfræðistofu 
sem haldið verður á morgun á Café 
Riis á Hólmavík.

Nanna segist upphaflega hafa 
ætlað að skrifa ritgerð um Spaug-
stofuna í heild sinni en síðan áttað 
sig á því að það væri kannski 

fullmikið af hinu góða að rann-
saka tuttugu ára efni í þaula. 
„Kreppunálgunin var ekki fyrsta 
val en þetta er þægileg afmörk-
un,“ segir Nanna en rannsóknin 
hefur leitt í ljós nokkrar forvitni-
legar niðurstöður. „Þeir hafa til að 
mynda orðið aðeins grófari, það 
er miklu meiri broddur í þáttun-
um núna heldur en var fyrir hrun,“ 
segir Nanna og bætir því að í sam-
tölum sínum við Karl Ágúst Úlfs-
son Spaugstofumann hafi komið 
fram að þeir taki hlutverk sitt sem 
ádeiluhöfundar mjög alvarlega. 
„Það sést líka á viðbrögðum fólks 
við Spaugstofunni að þessi ákveðna 

tegund af ádeilu er mjög mikilvæg 
og ein kona sem ég ræddi við sagði 
þá hafa verið hálfgerða sáluhjálp 
fyrir sig,“ útskýrir Nanna.

Nanna viðurkennir að Spaugstof-
an hafi ekki verið upp á sitt besta 
í góðærinu og þeir geti verið mis-
fyndnir. Og þeir viðurkenni það 
líka sjálfir. „Þeir voru reyndar 
byrjaðir að gagnrýna ástandið 
áður en allt hrundi og Elton John 
er til að mynda táknmynd fyrir allt 
bruðlið,“ segir Nanna og bætir því 
við að eftir bankagjaldþrotin hafi 
Spaugstofan eiginlega hætt að vera 
hópur góðlegra grínara og einbeitt 
sér að því að vera ádeiluhöfundar. 

Karl Ágúst Úlfsson sagðist í 
samtali við Fréttablaðið vera nokk-
uð sammála greiningu Nönnu og 
var eiginlega upp með sér að þeir 
væru nú orðnir svo mikill hluti 
af menningarsögunni að þeir röt-
uðu inn í slík verkefni. „Við erum 
að beita húmor í ádeiluskyni, hún 
hefur vissulega orðið beittari og 
tekið meira pláss í þáttunum, en 
við erum að skoða hinar grátbros-
legu hliðar á raunveruleikanum.“ 
 freyrgigjafrettabladid.is

SPAUGSTOFAN ER BEITTARI
RITGERÐ UM SPAUGSTOFUGRÍN Nanna Guðmundsdóttir er að skrifa BA-ritgerð um Spaugstofuna og grín hennar á krepputímum. 
Nanna segir Spaugstofuna hafa orðið beittari og grófari á þessu tímabili. Karl Ágúst Úlfsson er upp með sér yfir því að þeir rati 
inn í slík verkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPAUGSTOFAN Gleðiefni að vera orðin 
viðfangsefni háskólasamfélagsins.

Konungshjón og prinsessa, gamlar  
og harðar kleinur, landnámshæna, 
fálkaorður, kransakaka sem  
minnkar og minnkar 

Fjörug saga eftir Gerði Kristnýju

Komin  
í kilju



KLÁRAÐU 
LEIKINN 
 –með nýju og endurbættu Soccerade

Er byggt á Leppin Smart Energy
Inniheldur flókin kolvetni
Ekkert koffín, taurín eða önnur örvandi efni
Náttúruleg litarefni
Án Aspartam
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sport@frettabladid.is

Þórunn Helga Jónsdóttir er að fara að hefja sitt þriðja tímabil með 
brasilíska liðinu þar sem að hún varð þrefaldur meistari á síðasta ári. 
„Það eru gerðar miklar kröfur til liðsins eftir góðan árangur í fyrra,“ 
segir Þórunn sem fékk nýjan og betri samning fyrir þetta 
tímabil.

„Fljótlega eftir lok síðasta tímabils fóru þeir hjá Santos í 
að grisja hópinn og margir voru í óvissu um hverjir fengju 
samning áfram. Allir leikmenn fóru í einkaviðtal við 
framkvæmdastjórann og komu ýmist út grátandi 
eða brosandi. Það fór þó þannig að mér var boð-
inn nýr samningur á miklu betri launum áður en 
ég gat opnað munninn á fundinum, svo að ég er 
bara alsæl,” segir Þórunn.

„Við erum búnar að vera að undirbúa okkur 
eins vel og við getum fyrir tímabilið, meðal annars 
með miklum æfingum en það hefur líka verið 
annars konar undirbúningur eins og næringar-

fræði og fleiri læknisskoðanir en maður á að venjast. Undarlegasta 
skoðunin var þegar við vorum myndaðar í bak og fyrir á sundföt-

unum. Væntanlega einhvers konar líkamsbyggingarrannsókn, 
nema læknaliðið ætli að fara að gefa út dagatal,“ segir 
Þórunn í léttum tón. 

„Ég held að mér sé óhætt að segja að Santos sé nú lang-
stærsta liðið í kvennaboltanum hérna í Brasilíu í dag og nú 

síðast var haldinn blaðamannafundur þar sem tilkynnt 
var um fyrirhugaðan fund forseta og stjórnar Santos 
með stjórn bandaríska knattspyrnusambandsins 
um möguleikann á því að Santos fái að senda lið til 
þátttöku í atvinnumannadeildinni í Bandaríkjunum á 
næsta ári,” segir Þórunn.

„Tímabilið byrjar ekki fyrr en í byrjun apríl en 
stærsta verkefnið er heimsmeistarakeppni félagsliða 
sem áætluð er í nóvember,“ segir Þórunn sem er 
bjartsýn á spennandi tímabil.

ÞÓRUNN HELGA JÓNSDÓTTIR: BOÐINN NÝR SAMNINGUR OG BETRI LAUN ÁÐUR EN HÚN GAT OPNAÐ MUNNINN

Leikmennirnir komu út grátandi eða brosandi

FÓTBOLTI John Terry, fyrirliði 
Chelsea, ætlar að heimsækja 
öryggisvörðinn sem hann keyrði 
á eftir leikinn gegn Inter í Meist-
aradeildinni.

Fjöldi ljósmyndara kepptist við 
að ná myndum af Terry og konu 
hans, Toni, þegar þau yfirgáfu 
Stamford Bridge og svo fór að 
Terry keyrði óvart á öryggisvörð 
sem var að reyna að halda ágeng-
um ljósmyndurum í burtu.

Hinn óheppni öryggisvörður, 
Steve Rowley, marðist á fæti og 
tognaði á ökkla. 

„Þetta var ekki viljaverk, þetta 
var algjört slys,“ sagði Rowley 
eftir atvikið.

Terry keyrði í burtu enda tók 
hann ekki eftir því að hann hefði 
keyrt yfir fótinn á Rowley að 
eigin sögn.

Varnarmaðurinn var yfirheyrð-
ur af lögreglunni en málinu er 
lokið af hálfu hennar. Fyrst var 
talið að Rowley hefði fótbrotnað 
en meiðslin reyndust ekki eins 
alvarleg og talið var í fyrstu.  - egm

John Terry miður sín:

Heimsækir ör-
yggisvörðinn

JOHN TERRY Reynir að bæta fyrir mistök 
sín. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Ein athyglisverðasta 
fréttin í enskum fjölmiðlum í gær 
var sú að rapparinn Sean Combs, 
þekktur sem P. Diddy, hugðist 
gera tilboð í enska fótboltaliðið 
Crystal Palace.

Diddy vill verða næsti auð-
kýfingur til að eignast enskt fót-
boltalið, samkvæmt The Sun, 
og hyggst hann gefa Ian Wright 
stóra tækifærið og ráða hann 
sem knattspyrnustjóra Crystal 
Palace.

Fjárhagsvandræði skekja 
Crystal Palace sem er í harðri 
fallbaráttu í Coca Cola-deildinni. 
Tíu stig voru dregin frá félaginu 
eftir að það var sett í greiðslu-
stöðvun.

Talsmaður P. Diddy staðfesti 
við The Sun að rapparinn væri 
að íhuga möguleika á að kaupa 
Crystal Palace en væri einnig 
með annað félag í sigtinu.

„Hann gæti tekið yfir skuldir 
félagsins og komið því á beinu 
brautina aftur upp í úrvalsdeild-
ina. Hann skoðaði líka Port-
smouth en fannst Crystal Palace 
meira spennandi. Svo er hann 
líka hrifinn af nafninu á liðinu,“ 
sagði heimildarmaður The Sun.

 - egm

P. Diddy að kaupa Palace?

Hrifinn af 
nafni félagsins

P. DIDDY Yrði flottur í enska boltanum.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Sölvi Geir Ottesen hefur 
leikið virkilega vel með Sönder-
jyskE í dönsku úrvalsdeildinni og 
vakið áhuga margra liða. Félagið 
telur nær ómögulegt að geta hald-
ið honum innan sinna raða og verð-
ur hann að öllum líkindum seldur 
í sumar.

„Það hefur verið mikil umræða 
í gangi. Það er jákvætt að maður 
sé að fá athygli en ég er ekkert að 
stressa mig á hlutunum. Ég ein-
beiti mér bara að mínum leik. Ég 
býst við því að ég geri einhverjar 
breytingar eftir tímabilið en þetta 
verður bara að koma í ljós. Það er 
ekkert staðfest. Ég veit að það er 
áhugi á mér en það þarf margt að 
smella til að það verði eitthvað úr 
þessu,“ segir Sölvi.

Hann skoraði í 1-1 jafntefli gegn 
Bröndby á dögunum en Brönd-
by er einmitt eitt þeirra liða sem 
hafa mikinn áhuga á Sölva. „Þess-
ir tveir leikir eftir vetrarhlé hafa 
gengið rosalega vel bæði hjá mér 
persónulega og liðinu í heild. Það 
er verið að tala um að yfirmaður 
íþróttamála hjá okkur sé á leið til 
Bröndby og þá telja fjölmiðlar að 
hann taki mig með sér. Þetta er 
eitthvert púsl hjá fréttamönnum,“ 
segir Sölvi sem telur sig tilbúinn 
að stíga næsta skref.

Þjálfari SönderjyskE hefur látið 
hafa eftir sér að enski boltinn 
henti Sölva vel en hann hefur bæði 
verið orðaður við úrvalsdeildar-
liðin Fulham og Sunderland. Sölvi 
segist helst vilja fara til liðs utan 
Danmerkur.

„Ef það er möguleiki þá er það 
mun meira spennandi en Danmörk 
þótt mér líði vel hér og danska 
deildin sé góð. Ég hef tekið mikl-
um framförum hérna og er alltaf 
að verða betri leikmaður. Enska 
deildin er ein sú vinsælasta og 
besta í heimi og auðvitað langar 
mann að fara þangað,“ segir Sölvi 
sem er með sérstakan enskan 

umboðsmann sem sér um hans mál 
þar í landi.

Síðasti leikur SönderjyskE var 
gegn OB, sá leikur fór 1-1 þar sem 
Sölvi fékk að kljást aðeins við 
Rúrik Gíslason. „Hann fór nú ekki 
oft inn á mitt svæði en ég held að 
ég hafi nú unnið öll þau einvígi 
þegar við mættumst,“ segir Sölvi 
í léttum tón en hann verður samn-
ingslaus á næsta ári. „Það væri 
best fyrir klúbbinn og mig sjálfan 

að ég taki næsta skref í sumar. 
Það væri skynsamlegast fyrir þá 
að selja mig í sumar meðan þeir 
hafa möguleika.“

Sölvi á níu A-landsleiki að baki 
og var í byrjunarliðinu í síðasta 
leik gegn Kýpur. „Markmiðið er 
að festa mig í sessi í byrjunarliði 
landsliðsins og halda áfram á sömu 
braut með SönderjyskE. Ef maður 
stendur sig kemur þetta allt,“ segir 
Sölvi Geir. elvargeir@frettabladid.is

Tilbúinn fyrir næsta skref
Landsliðsmaðurinn Sölvi Geir Ottesen hefur leikið frábærlega með SönderjyskE 
í dönsku deildinni. Stærri lið hafa áhuga og hann er líklega á förum í sumar.

ÍSLENSKUR VÍKINGUR Sölvi hóf feril sinn hjá Víkingi Reykjavík en gæti verið á leið í 
öllu stærra félag næsta sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Tveir nýliðar hjá Júlíusi

Júlíus Jónasson, landsliðsþjálfari kvenna í handknattleik, 
valdi í gær sextán manna hóp fyrir tvo leiki gegn Bretum 
en leikirnir eru liður í undankeppni EM. Tveir nýliðar eru 
í hópnum að þessu sinni og það eru Arna Erlingsdóttir 
úr KA/Þór og Valsstúlkan Rebekka Skúladóttir. Fyrri leikur 
liðanna fer fram í Crystal Palace national stadium hinn 31. 
mars en liðin mætast síðan í Laugardalshöllinni 3. apríl 
næstkomandi. Önnur lið í riðli Íslands 
eru Austurríki og Frakkland. Tvö efstu 
liðin komast upp úr riðlinum.
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ION PTUSB

Glæsilegur plötuspilari
Innbyggðir hátalarar
Getur gengið fyrir rafhlöðum
USB tengi – til að færa
Vinyl plötuna yfir á MP3
RCA tengi – til að tengja
við hljómtækjastæðu
Line-in – tilvalið fyrir
segulbandstækið
Einfaldur hugbúnaður fylgir

Plötuspilari

 29.999

hátalara

ION XPROFILE LP

Glæsilegur plötuspilari
Piano svört áferð
USB tengi – til að færa
Vinyl plötuna yfir á MP3
RCA tengi – til að tengja
við hljómtækjastæðu
Einfaldur hugbúnaður fylgir

Plötuspilari

r

 24.999

USB tengt trommusett
Mikil hljómgæði
Öflugur hugbúnaður með ótal
möguleikum
Æfingarprógramm

ION USB TROMMUSETT

34.999

39.999

Var að
lenda

Ótrúlega

skemmtileg 93%
stærri skjár

ION USB DJ GRÆJA

 24.999

Allt sem þarf til að DJ-ast í tölvunni,
Crossfader til að skipta milli laga,
Bass og treble stýring,
Hugbúnaður fyrir upptöku 
USB tengi

LOGIC 3 LEIKJASTÝRI

kkk

 13.999

NINTENDO WII

 54.999  49.999

CASIO EXZ2
EXZ2

12.1 milljón punkta upplausn 
3x aðdráttarlinsa (35,5-106,5mm)
2,7” LCD skjár
EXILIM Engine 2.0 
23 myndstillingar - Bestshot
Face Detection function gefur betri 
andlitsmyndir 
ISO 64-1600 
Videoupptaka með hljóði,16:9
(Hámarksupplausn 848x480 - 30fps) 
Styður SD og SDHC minniskort 
Hleðslutæki og hleðslurafhlaða fylgir

24.999
99929.

Sú
vinsælasta

40W RMS
AM/FM útvarp
10 stöðva minni
LCD skjár
Fjarstýring

 15,6” LED HD 1366 x 768
Intel® Celeron Dual Core T3100, 1.90GHz
2Gb DDR3

250Gb 5400rpm  SATA
DVD-RW Super Multi Layer DVD skrifari
3x USB2.0, VGA, HDMI,Headphone út, Mic in, 
Gigabit netkort, Minniskortalesari
Þráðlaust net 802.11bg/n
1.3 Mpixel vefmyndavél
Windows 7 Home Premium

LOGIC 3 IPOD TENGIKVÍSAMSUNG R530
MIP199KSanp-r530-ja03se

29.999
99934.

ðððð
a

AMD Athlon X2 Dual Core M300 2.0GHz 
örgjörvi
4GB DDR3- 667Mhz  vinnsluminni 
15.6” HD(1366 x 768)  Acer CineCrystal skjár
512MB ATI HD4200 skjástýring
320GB 5400rpm SATA diskur 
Super Multi DVD±RW skrifari 
300Mbps þráðlaust net  
1.3MP innbyggð vefmyndavél 
Windows 7 Home Premium 64-BIT

ACER ASPIRE FARTÖLVA
5542-1462

 119.999

Windows 7Home premium

SAMSUNG 32”
B455

Stafrænn sjónvarpsmóttakari og
Háskerpu sjónvarpsmóttakari
DNIe+ stafræn myndleiðrétting
Upplausn: 1366 x 768
Skjáform: 16:9 (breiðtjald)
Svartími: 8 millisekúndur
Contrast: High Contrast
Birta: 500 cd/m2
Sjónsvið: 178°/178°
Mynd í mynd (1 tuner)
HDMI x 3, Component, SCART x 2,
PC (D-sub), Composite, S-video

32”

SAMSUNG MYNDAVÉL
SAEC-ES15

10.2 megapixlar
2.5” LCD
Beauty shot
Face detection
Red-eye fix
Digital image stabilization (DIS)

Lækkað
verð

me premiu

Ný vara

Samsung 
gæði

 124.999

 17.999
99919.

99939.

99929.

 129.999
999139.
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IE-deild karla:
Snæfell-KR   86-90
Stig Snæfells: Sean Burton 21, Hlynur Bærings-
son 19, Jón Ólafur Jónsson 18, Sigurður Þorvalds-
son 12, Emil Jóhannsson 12, Sveinn Davíðsson 4.
Stig KR: Pavel Ermolinskij 23, Brynjar Þór Björns-
son 19, Morgan Lewis 13, Finnur Magnússon 10, 
Darri Hilmarsson 9 Tommy Johnson 7, Jón Orri 
Kristjánsson 5, Fannar Ólafsson 4.
ÍR-Grindavík   91-89
ÍR: Robert Jarvis 29, Nemanja Sovic 22, Hreggvið-
ur Magnússon 19, Eiríkur Önundarson 7, Kristinn 
Jónasson 6, Steinar Arason 5, Davíð Fritzson 3. 
Grindavík: Darrell Flake 22, Guðlaugur Eyjólfsson 
19, Ólafur Ólafsson 18, Páll Axel Vilbergsson 13, 
Brenton Joe Birmingham 9, Ómar Örn Sævarsson 
4, Arnar Freyr Jónsson 4,  
FSu-Njarðvík   72-113
FSu: Cristopher Caird 30, Aleksas Zimnickas 15, 
Kjartan Kárason 13, Jake Wyatt 6, Birkir Víðisson 
3, Orri Jónsson 3, Sæmundur Valdimarsson 2. 
Njarðvík: Hjörtur Hrafn Einarsson 24, Guðmund-
ur  Jónsson 22, Nick Bradford 22, Friðrik E.  
Stefánsson 15, Rúnar Ingi Erlingsson 9, Kristján 
Rúnar Sigurðsson 8, Jóhann Árni Ólafsson 7, Egill 
Jónasson 2, Elías Kristjánsson 2. 
Keflavík-Hamar   107-100
Keflavík: Uruele Igbavboa 19, Draelon Burns 18, 
Hörður Axel Vilhjálmsson 17, Gunnar Einarsson 
13, David Thor Jonsson 11, Þröstur Leó Jóhanns-
son 8, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 7, Sverrir 
Þór Sverrisson 6, Gunnar H. Stefánsson 6
Hamar: Andre Dabney 38, Marvin Valdimarsson 
29, Viðar Örn Hafsteinsson 11, Páll Helgason 10, 
Oddur Ólafsson 5, Hilmar Guðjónsson 3, Ragnar 
Á. Nathanaelsson 2, Svavar Pall Palsson 2. 
Stjarnan-Breiðablik   109-86
Stjarnan: Jovan Zdravevski 19, Justin Shouse 
17, Djorde Pantelic 15, Fannar Freyr Helgason 
14, Magnús Helgason 13, Birkir Guðlaugsson 9, 
Ólafur J. Sigurðsson 9, Kjartan Atli Kjartansson 5, 
Guðjón Lárusson 3, Erling Gauti Jónsson 3. 
Breiðablik: Jeremy Caldwell 16, Jonathan 
Schmidt 15, Daníel G. Guðmundsson 13, Arnar 
Pétursson 8, Aðalsteinn Pálsson 7, Þorsteinn 
Gunnlaugsson 7, Hjalti Friðriksson 5, Gylfi Geirs-
son 5, Ágúst Angantýsson 5, Ágúst Orrason 3.
Fjölnir-Tindastóll    83-86
Fjölnir: Christopher Smith 21, Ingvaldur Magni 
Hafsteinsson 16, Ægir Þór Steinarsson 16, Arnþór 
Freyr Guðmundsson 9, Jón Sverrisson 8, Sindri 
Kárason 6, Tómas Heiðar Tómasson 4.
Tindastóll: Donatas Visockis 22, Cedric Isom 18, 
Svavar Atli Birgisson 15, Helgi Rafn Viggósson 14, 
Axel Kárason 10, Friðrik Hreinsson 7  
LOKASTAÐAN:
KR 22 18 4 2057-1802 36
Keflavík 22 17 5 2069-1776 34
Grindavík 22 16 6 2063-1769 32
Stjarnan 22 15 7 1901-1773 30
Njarðvík 22 15 7 1953-16722 30
Snæfell 22 14 8 2070-1842 28
Tindastóll 22 9 13 1835-1962 18
ÍR 22 8 14 1862-2005 16
Fjölnir 22 7 15 1771-1915 14
Hamar 22 7 15 1859-1974 14
Breiðablik 22 5 17 1720-2018 10
FSu 22 1 21 1640-2242 2

N1-deild karla:
Akureyri-FH    33-30 (18-12)
Mörk Akureyrar (skot): Árni Þór Sigtryggsson 9 
(15), Heimir Örn Árnason 8 (12), Oddur Gretars-
son 5/1 (7/3), Guðmundur H. Helgason 5 (10), 
Jónatan Magnússon 3 (5), Hörður F. Sigþórsson 2 
(4), Andri Snær Stefánsson 1 (2).
Varin skot: Hörður Flóki Ólafsson 21/1 (40) 53%, 
Hafþór Einarsson 0 (1) 0%.
Hraðaupphlaup: 11 (Heimir 4, Guðmundur 2, 
Árni 2, Andri, Oddur, Jónatan).
Mörk FH (skot): Bjarni Fritzson 12/6 (18/7), 
Ólafur Gústafsson 6 (12), Ólafur Guðmundsson 4 
(9), Ásbjörn Friðriksson 2 (6), Örn Ingi Bjarkason  
2 (7), Jón Heiðar Gunnarsson 1 (1), Sigurgeir 
Árni Ægisson 1 (1), Hermann Björnsson 1 (2), 
Benedikt Kristinsson 1 (4).  
 Varin skot: Pálmar Pétursson 11/2 (36) 31%, 
Daníel Andrésson 2 (10) 20%.
Hraðaupphlaup: 5 (Bjarni 3, Sigurgeir, Benedikt, 
Bjarni).
HK-Fram   24-25
Haukar-Grótta    24-23
Stjarnan-Valur    21-18
STAÐAN:
Haukar 16 12 2 2   408-377 26
Akureyri 16 10 2 4   437-401 22
FH 16 9 1 6   453-426 19
HK 16 9 1 6   434-411 19
Valur 16 8 2 6   395-377 18
Fram 16 4 1 11   412-447 9
Grótta 16 4 0 12   395-432 8
Stjarnan 16 3 1 12   364-428 7

Evrópudeild UEFA:
Liverpool-Lille   3-0
Liverpool fór áfram, 0-1, samanlagt.
Fulham-Juventus   4-1
 Bobby Zamora, Zoltan Gera 2 Clint Dempsey 
- David Trezeguet.
Fulham fór áfram, 5-4, samanlagt.
Marseille-Benfica    1-2
Benfica fór áfram, 2-3, samanlagt.
Standard Liege-Panathinaikos   1-0
Standard fór áfram, 4-1, samanlagt.
Werder Bremen-Valencia   4-4
Valencia fór áfram með fleiri útivallarmörk.
Anderlecht-HSV    4-3
HSV fór áfram, 5-6, samanlagt.
Sporting Lisbon-Atletico Madrid    2-2
Atletico fór áfram með mörkum á útivelli.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Akureyri seig fram úr 
FH og HK í toppbaráttu N-1 deild-
arinnar með góðum sigri á FH 
fyrir norðan. Lokatölur voru 33-30 
í leik sem varð æsispennandi. FH 
hafði unnið alla þrjá leiki liðanna 
á tímabilinu þar til í gær.

Akureyringar virkuðu gríðar-
lega ákveðnir og þeir höfðu orð 
á því fyrir leikinn að þeir minnt-
ust orða Pálmars Péturssonar 
eftir síðasta sigurleik FH þar sem 
Húsvíkingurinn sagði að Akur-
eyri spilaði leiðinlegan handbolta. 
Akureyri kafsigldi FH strax í byrj-
un og komst í 5-1 og það vottaði 
ekki fyrir leiðindum í leik liðsins. 
Sókn Akureyrar var ágæt en með 
engri markvörslu FH hefði liðið 
getað skorað enn fleiri mörk en 
þau 18 sem liðið gerði í fyrri hálf-
leik. Staðan var 18-12 í hálfleik.

Það tók FH rúmar átta mínútur 

að jafna í upphafi seinni hálfleiks. 
Pálmar fór að verja, Akureyring-
ar að skjóta illa og hraðaupphlaup 
FH gerðu gæfumuninn. Ótrúleg-
ar upphafsmínútur og allt í einu 
gríðarleg spenna komin í leikinn. 
Akureyringar voru hinu sígilda 

skrefi á undan, en stutt var það. 
Staðan var jöfn þegar tíu mínútur 
lifðu leiks, 25-25.

Ólafur Guðmundsson fékk rautt 
spjald eftir þrjár brottvísanir 
og Akureyri komst yfir. FH var 
skammt undan en smám saman 

sigldi Akureyri fram úr. Liðið 
náði tveggja marka forystu sem 
það hélt út leikinn.

„Við vorum allir með allt gjör-
samlega lóðrétt niður um okkur 
í fyrri hálfleik,“ sagði Pálmar 
sem er nýorðinn faðir. Hann vildi 
ekki meina að það hefði haft áhrif 
á markvörslu hans í leiknum. 
„Vörnin var skelfileg, markvarsl-
an hörmung en Akureyringar mjög 
einbeittir. Ég verð að hrósa Akur-
eyringum, þetta er hrikalega erf-
iður útivöllur. En ég hef engar 
afsakanir, þetta var bara ógeðs-
lega lélegt,“ sagði Pálmar.

„Pálmar kveikti í okkur, sem 
og þessi þrjú töp gegn FH,“ sagði 
Heimir Örn Árnason. „Við vorum 
með meira blóð á tönnunum í kvöld 
en áður. Við erum bara orðnir betri 
en við vorum fyrir áramót,“ sagði 
Heimir. - hþh

Akureyringar efldust við orð Pálmars Péturssonar, markvarðar FH, um að liðið spilaði leiðinlegan handbolta:

Við vorum með meira blóð á tönnunum

MAGNAÐUR Árni Þór Sigtryggsson er loksins kominn í gang hjá Akureyri og hann átti 
magnaðan leik í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Robert Jarvis, leik-
maður ÍR, sá um Grindvík-
inga í hörkuleik sem fram fór í 
Breiðholti. 

Heimamenn í ÍR byrjuðu leik-
inn með miklum látum og voru 
að hitta vel. Grindvíkingar voru 
lengi í gang og höfðu ekki svör 
við flugeldasýningu ÍR-liðsins.

Heimamenn voru sterkari allan 
fyrri hálfleikinn en gestirnir 
náðu að vinna sig inn í leikinn og 
tóku yfirhöndina í þriðja leik-
hluta, staðan var þá 62-69.

Síðasti leikhlutinn var stórkost-
leg skemmtun og mikil spenna 
ríkti allt þar til Robert Jarvis 
kláraði leikinn undir lokin með 
frábærum stigum. Jarvis skor-
aði 29 stig og var allt í öllu hjá 
heimamönnum, bæði í vörn og 
sókn. 

Þetta var sannkölluð veisla og 
frábær sigur fyrir ÍR-inga sem 
geta þakkað Robert Jarvis fyrir 
að bera liðið inn í úrslitakeppn-
ina.

„Maður er auðvitað alltaf 
svekktur þegar að maður tapar, 
það skiptir ekki á móti hverjum 
það er. Ég veit ekki hvað gerð-
ist, við náðum forskoti þarna 
í þriðja leikhluta og náðum að 
halda okkur inni en það var ekki 
nóg,” sagði Ólafur Ólafsson sem 
átti fínan leik í kvöld með 18 stig 
og bauð meðal annars upp á rán-
dýrar troðslur sem vöktu mikla 
lukku áhorfenda.  - rog

Grindavík í þriðja sætinu:

Jarvis kom ÍR í 
úrslitakeppnina

EKKI DAUÐIR ÚR ÖLLUM ÆÐUM ÍR 
minnti hressilega á sig í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Liverpool er komið áfram 
í sextán liða úrslit Evrópudeildar 
UEFA eftir 3-0 sigur á franska 
liðinu Lille í gærkvöld. Lille vann 
fyrri leik liðanna, 1-0. 

Steven Gerrard kom Liver-
pool yfir snemma leiks með afar 
umdeildri vítaspyrnu sem Bras-
ilíumaðurinn Lucas fiskaði. Það 
mark létti pressunni af heima-
mönnum. Fernando Torres var 
sprækur í leiknum og hann kom 

Liverpool í 2-0 með laglegu marki 
í upphafi síðari hálfleiks. Lille var 
samt alltaf komið áfram með einu 
marki og liðið fékk færi til þess að 
ná því marki en nýtti ekki.

Það var síðan vel við hæfi að 
Spánverjinn Torres skyldi klára 
leikinn endanlega undir lokin. 
Fékk boltann á markteig og lagði 
hann snyrtilega í netið. Mennirnir 
sem hafa borið þetta lið á bakinu 
eru vaknaðir til lífsins á ný   - hbg

Liverpool komst áfram í Evrópudeildinni í gærkvöld:

Stjörnur Liverpool 
vaknaðar til lífsins

GÓÐUR Torres skoraði tvö mörk í gær.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI KR-ingar tryggðu sér 
deildarmeistaratitilinn í þriðja sinn 
með fjögurra stiga sigri á Snæfelli 
í Stykkishólmi í gær og það ætti að 
boða gott fyrir lokaúrslitin í ár því 
liðið fylgdi deildarmeistaratitlin-
um 1990 og 2009 með Íslandsmeist-
aratitli í úrslitakeppninni. 

Pavel Ermolinskij sýndi frábæra 
takta á lokamínútunum í Stykkis-
hólmi þegar KR-ingar tryggðu sér 
heimavallarréttinn út alla úrslita-
keppnina. KR-ingar kláruðu leik-
inn þrátt fyrir að hafa fengið sjóð-
heitar fréttir á lokamínútunum um 
sigur ÍR á Grindavík sem þýddi að 
þeir mættu í raun tapa. Pavel setti 
niður tólf stig á síðustu sjö mínút-
unum og það vó þungt.

„Mér fannst eins og ég þurfti að 
taka af skarið. Þeir voru að loka 
mjög vel á okkur og ef það var 
einhver leikur þar sem ég þurfti 
að taka af skarið þá var það þessi 
leikur. Ég ákvað bara að kýla á 
það og það gekk upp,“ sagði Pavel 
Ermonlinskij kátur í leikslok.

„Þeir eru með virkilega sterkt 
lið og ég er mjög hrifinn af þessu 
Snæfellsliði sem er sterkasti and-
stæðingurinn sem ég hef spil-
að á móti hingað til á Íslandi. Ég 
hlakka bara til að mæta þeim aftur 
í úrslitakeppninni,” sagði Pavel.

„Pavel er ofboðslega góður og 
það er gjörsamlega út úr kortinu 
að hann skuli vera hérna. Hann 
er alltof góður fyrir þessa deild 
en hann er hérna og það er frá-
bært fyrir boltann,“ sagði Ingi 
Þór Steinþórsson, þjálfari Snæ-
fells, en hann var ekki sáttur við 
leik sinna manna og þá sérstaklega 
með öll sóknarfráköst KR-inga. 
„Við fáum vonandi aftur tækifæri 
á móti KR og þá tökum við þá. Við 

erum búnir að spila á móti Grinda-
vík áður og getum alveg gert betur 
en við gerðum á móti þeim síðast í 
deildinni. Við erum að fara erfiða 
leið, það hefur ekkert lið í sjötta 
sæti gert einhverjar rósir í úrslita-
keppninni þannig að það er áskor-
un fyrir okkur. Við tökum bara á 
þessu,“ sagði Ingi Þór.

Leikur ÍR og Grindavíkur 
kláraðist nokkuð á undan leiknum 
í Hólminum og fréttir af sigri ÍR-
inga voru fljótar að berast í Fjár-
húsið. „Við vissum að ÍR hafði 
unnið þegar tvær og hálf mínúta 

var eftir. Það er hundleiðinlegt að 
tapa og taka á móti bikar og við 
vildum klára þetta á okkar for-
sendum. Það gekk eftir,“ sagði KR-
ingurinn Brynjar Þór Björnsson 
sem kallaði strax á sína menn að 
halda einbeitingu þegar liðið vissi 
af úrslitunum í Seljaskólanum. 
Brynjar skoraði gríðarlega mikil-
væga þriggja stiga körfu skömmu 
síðar og kom KR-liðinu sex stig-
um yfir, 82-76. Snæfell náði ekki að 
vinna þann mun á síðustu tveimur 
og hálfri mínútu leiksins.

 ooj@frettabladid.is

Hundleiðinlegt að tapa og 
taka síðan á móti bikar
KR-ingar eru deildarmeistarar í körfubolta annað árið í röð eftir 90-86 sigur 
á Snæfelli í æsispennandi leik í Stykkishólmi í gær. Pavel Ermolinskij tók af 
skarið í lokin og skoraði 12 af 23 stigum sínum í fjórða leikhlutanum.

FRÁBÆR Pavel Ermolinskij hefur komið afar sterkur inn í lið KR og hann átti enn einn 
stórleikinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓÓJ





40  19. mars 2010  FÖSTUDAGUR

07.00 Liverpool - Lille Útsending frá leik 
í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

16.30 Fulham - Juventus  Útsending frá 
leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

18.10 Puerto Rico Open Skyggnst á bak 
við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. 

19.05 Inside the PGA Tour 2010 Árið 
sem fram undan er skoðað gaumgæfilega og 
komandi mót krufin til mergjar.

19.30 Atvinnumennirnir okkar: Pétur 
Jóhann Sigfússon 

20.00 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

20.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.00 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt 
frá UFC Live Events þar sem margir af fær-
ustu og snjöllustu bardagamönnum heims 
etja kappi.

21.50 World Series of Poker 2009 
Bestu og snjöllustu pókerspilararnir mæta 
til leiks.

22.45 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem.

23.35 Poker After Dark 

00.30 Houston - Boston Bein útsend-
ing frá leik í NBA körfuboltanum.

FÖSTUDAGUR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

15.55 Leiðarljós  (e)

16.35 Leiðarljós  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fyndin og furðuleg dýr  ( 3:26)

17.35 Gæludýr úr geimnum  (17:26)

18.00 Gurra grís

18.05 Tóta trúður  (14:26)

18.30 Galdrakrakkar  (Disney Wizards 
of Waverly Place) (4:13) Bandarísk þáttaröð 
um göldrótt systkini í New York. Aðalhlut-
verk: Selena Gomez, David Henrie, Jake T. 
Austin, Maria Canals-Barrera, David DeLuise 
og Jennifer Stone.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.05 Útsvar  Spurningakeppni sveitar-
félaganna. Fyrri undanúrslitaþáttur: lið Fljóts-
dalshéraðs og Garðabæjar eigast við. Um-
sjónarmenn eru Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir.

21.15 Stefnumót við Tad  (Win a Date 
with Tad Hamilton) Bandarísk bíómynd frá 
2004. Stelpa úr smábæ vinnur stefnumót 
með frægum manni í samkeppni. Aðalhlut-
verk: Kate Bosworth, Topher Grace og Josh 
Duhamel. (e)

22.50 Traustabrestir  (Trust the Man)  
Bandarísk bíómynd frá 2005 um tvö pör 
sem reyna að berja í brestina í samband-
inu, hvort fyrir sig. Aðalhlutverk: David 
Duchovny, Julianne Moore, Billy Crudup, 
Maggie Gyllenhaal og Eva Mendes.

00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví  (8:17) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Game Tíví  (8:17) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

16.35 What I Like About You  (e)

16.55 7th Heaven  (1:22)

17.40 Dr. Phil 

18.25 One Tree Hill  (11:22) (e)

19.05 Still Standing  (15:20) (e)

19.30 Fréttir 

19.45 King of Queens  (1:25) (e)

20.10 Fyndnar fjölskyldumyndir  (7:14) 
Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru bæði 
innlend og erlend myndbrot sem kitla hlát-
urtaugarnar og koma öllum í gott skap. 

20.35 Rules of Engagement  (6:13) 
Timmy er orðinn leiður á að vinna fyrir hinn 
kröfuharða Russell og Audrey er búin að fá 
nóg af óhæfri aðstoðarkonu. 

21.00 Djúpa laugin  (6:10) Stefnumóta-
þáttur í beinni útsendingu í umsjón Ragn-
hildar Magnúsdóttur og Þorbjargar Marínós-
d óttur. 

22.00 30 Rock  (22:22) (e)

22.25 Leverage  (8:15) (e)

23.10 The L Word  (8:12) (e)

00.00 Saturday Night Live  (10:24) (e)

00.50 Fréttir  (e)

01.05 King of Queens  (1:25) (e)

01.30 Premier League Poker  (11:15)

03.10 Girlfriends  (24:24) (e)

03.30 Jay Leno  (e)

04.55 Pepsi MAX tónlist

17.00 Chelsea - West Ham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Birmingham - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.20 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. 

20.50 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

21.20 Premier League Preview 
2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. 

21.50 PL Classic Matches: Southamp-
ton - Liverpool, 2000. 

22.20 PL Classic Matches: Man. City - 
Man. United, 1993. 

22.50 Premier League Preview 
2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. 

23.20 Burnley - Wolves Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.05 Fatal Contact: Bird Flu in  Am-
erica 

08.00 Scoop 

10.00 Proof 

12.00 The Simpsons Movie 

14.00 Scoop 

16.00 Proof 

18.00 The Simpsons Movie 

20.00 Fatal Contact: Bird Flu in Am-
erica Mynd um hvað hefði getað gerst ef 
fuglaflensufaraldurinn hefði farið á versta veg. 

22.00 A View to a Kill 

00.10 The Big Nothing 

02.00 Out of Sight 

04.00 A View to a Kill

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone 
krakkarnir, Gulla og grænjaxlarnir, Kalli litli 
Kanína og vinir og Ruff‘s Patch.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors

10.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (4:8) 

11.05 Chuck (6:22)

11.50 Amne$ia (1:8)

12.35 Nágrannar 

13.00 Wildfire 

13.45 La Fea Más Bella (146:300)

14.30 La Fea Más Bella (147:300)

15.20 Ríkið (3:10) 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo, 
Kalli litli Kanína og vinir og Aðalkötturinn.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons (7:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasamari 
en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem 
allt er leyfilegt.

20.00 Wipeout USA  Bandaríska útgáf-
an að þessum vinsæla skemmtiþætti þar 
sem buslugangurinn er botnlaus og glím-
an við rauðu boltana hefur aldrei verið 
fyndnari. 

20.50 Logi í beinni  Logi Bergmann held-
ur áfram að bjóða upp á skemmtilega við-
mælendur, fjölbreytt tónlistaratriði og áhuga-
verðar uppákomur.  

21.40 White Men Can‘t Jump Gaman-
mynd um tvo körfuboltamenn sem taka 
saman höndum og fara vítt og breitt um Los 
Angeles með svikum og prettum. Þeir þykjast 
vera aular í íþróttinni en fara síðan á kostum 
þegar fjármunir eru í húfi. Aðalhlutverk: Wes-
ley Snipes og Woody Harrelson.

23.35 The First $20 Million Is Always 
the Hardest 

01.15 Broken Flowers 

03.00 On A Clear Day 

04.35 Wipeout USA 

05.20 The Simpsons (7:25) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag 

> Woody Harrelson
„Ég var 12 ára þegar ég fékk 
áhuga á umhverfismálum. Ég 
átti að skila inn stuttri ritgerð í 
skólanum um dýr í útrýmingar-
hættu en fannst umfjöllunar-
efnið svo áhugavert að ég 
endaði á að skila inn næstum 
50 síðna ritgerð.“ 
Harrelson fer með aðalhlut-
verkið í myndinni White Men 
Can’t Jump sem Stöð 2 sýnir 
kl. 21.40 í kvöld. 

20.00 Wipeout USA   STÖÐ 2

20.35 Rules of Engagement  
 SKJÁREINN

21.15 Stefnumót við Tad  
 SJÓNVARPIÐ

21.50 NCIS   STÖÐ 2 EXTRA

00.30 Houston – Boston, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

Miðvikudagskvöld í Katalóníu. Nou Camp klukkan 19.45, 
leikur Barcelona og Stuttgart í 16-liða úrslitum Meist-
aradeildar Evrópu. Hundrað þúsund áhorfendur fylla 
þennan stærsta leikvang Evrópu. 
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í 
heimi. Hana stunda milljónir ungra 
drengja, allir í þeirri von að geta verið 
eins og karlarnir í sjónvarpinu; leiknir 
með boltann, fljótir að hlaupa og 
skora sigurmarkið undir blálokin. 
Þetta eru milljónir drauma. Samt er 
það svo merkilegt að á nokkurra ára 
fresti skjóta upp kollinum svo miklir 
snillingar að þeir gjörbylta íþróttinni, 
hugsuninni á bak við hana, taktíkinni. 
Pele var einn, Maradona annar. Og svo Ronaldo 

sem hefur breytt öllum pælingum á bak við 
aukaspyrnur fyrir utan vítateig. Í stað þess að 
taka langan sveig, eins og Beckham, hleypur 
Ronaldo beint að boltanum, beitir undarlegri 
spyrnutækni með fætinum til að ná fram ein-
stöku flugi á boltanum sem markverðir ráða 
illa við. 

Argentínumaðurinn Lionel Messi er hins 
vegar frá annarri fótboltaplánetu. Lágvaxinn 

stríðskappi sem þeysist um græna velli Evrópu, 
heggur niður varnarmúra af slíkri yfirvegun að það 

jafnast á við fegurstu verk myndlistarinnar. 
Það var stundum sagt að þegar Michael Jordan fór á 

kostum í liði Chicago Bulls í NBA hafi leikmennirnir talið sig 
sjá Guð að verki. Eitthvað svipað var uppi á teningnum þetta 
miðvikudagskvöld í Katalóníu.

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON SÁ GUÐ

Messíasar-guðspjallið

Svo fögur bein er margverðlaunuð metsölubók um lífið og 
dauðann, fyrirgefningu og hefnd. Þetta er bók sem þú gleymir 
ekki í bráð.

Bíómiði á myndina The Lovely Bones sem gerð er eftir bókinni
SVO FÖGUR BEIN fylgir kiljunni í Eymundsson í Kringlunni, meðan 
birgðir endast.

SVO FÖGUR BEIN

Hvað ert þú að lesa?

Viltu bók og bíómiða?

Tilboð gildir til og með 24.03.10 eða meðan birgðir endast.

1.990 kr.
2.490 kr.

20.00 Hrafnaþing  Heimastjórn ÍNN, Jón 
Kristinn Snæhólm, Hallur Hallsson og Guð-
laugur Þór Þórðarson ræða um það sem er 
efst á baugi í þjóðfélaginu í dag.   

21.00 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon matreiðslumeistari heimsækir 
eldhús AusturIndiafélagsins.   

21.30 Grínland  Alvöru íslenskur gaman-
þáttur í umsjón nemenda Verzlunarskóla Ís-
lands.   



FÖSTUDAGUR  19. mars 2010 41

Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.20 Absolutely Fabulous 12.50 Lead Balloon 
13.20 Lead Balloon 13.50 Jonathan Creek 14.40 
Dalziel and Pascoe 15.30 Robin Hood 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 Lab Rats 17.15 Lead 
Balloon 17.45 The Weakest Link 18.30 Never 
Better 19.00 Coupling 19.30 Coupling 20.00 
The Mighty Boosh 20.30 Marc Wootton Exposed 
21.00 This Is Dom Joly 21.30 The Jonathan Ross 
Show 22.20 Robin Hood 23.05 Jonathan Creek 
23.55 Coupling 

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 12.50 
Postkort fra Sydamerika 13.00 Rabatten 13.30 
Kongehuset indefra 14.00 DR Update - nyh-
eder og vejr 14.10 Boogie 15.55 Chiro 16.05 
Tagkammerater 16.15 Den fortryllede karrusel 
16.30 Det kongelige spektakel 16.40 Timmy-tid 
16.50 Johannas husdyr 17.00 Aftenshowet 17.30 
TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 Disney Sjov 
19.00 X Factor 20.00 TV Avisen 20.30 X Factor 
Afgorelsen 20.55 Det Nye Talkshow med Anders 
Lund Madsen 21.40 De hurtige og de dode 23.20 
Rollerball 

10.15 Historien om 10.25 V-cup langrenn 11.30 
Herskapelige gjensyn 12.00 Filmavisen 1959 
12.10 V-cup langrenn 13.15 VM skiflyging 16.00 
NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.40 Norge rundt 19.05 
Lyngbo og Hærlands Big Bang 19.55 Nytt på 
nytt 20.25 Skavlan 21.25 Finnmarkslopet 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Etter katastrofen 23.15 Elbow i 
Abbey Road studio 

12.05 Längdskidor. Världscupen Falun 14.30 
Sverige! 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 
16.00 Hannah Montana 16.25 Paralympics 2010 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Så ska det låta 
20.00 Skavlan 21.00 Direktören för det hele 22.35 
Sverige! 23.05 Glädjens hus 

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 Lois and Clark: The New 
Adventure (4:21) Sígildir þættir um blaða-
manninn Clark Kent sem vinnur hjá Daily 
Planet milli þess sem hann bjargar málum 
sem Ofurmennið. 

18.35 Daily Show: Global Edition 
Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem engum 
er hlíft. Ómissandi þáttur fyrir alla sem vilja 
vera með á nótunum og líka þá sem einfald-
lega kunna að meta góðan og beinskeyttan 
húmor.

19.00 The Doctors 

19.45 Lois and Clark: The New 
Adventure (4:21) 

20.35 Daily Show: Global Edition

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 NCIS (11:25) Spennuþáttaröð 
sem fjallar um sérsveit lögreglumanna sem 
starfa í Washington og rannsaka glæpi 
tengda hernum eða hermönnum á einn eða 
annan hátt. 

22.35 Fringe Önnur þáttaröðin um Oliviu 
Dunham, sérfræðing FBI í málum sem grun-
ur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýringar. 
Ásamt hinum umdeilda vísindamanni Dr. 
Walter Bishop og syni hans Peter rannsaka 
þau röð dularfullra atvika.

23.20 Breaking Bad (6:7) 

00.10 Auddi og Sveppi 

00.45 Logi í beinni 

01.30 Fréttir Stöðvar 2 

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið

12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Á réttri hillu
14.03 Í átt að regnboga
15.03 Útvarpssagan: Brúin á 
Drinu
15.25 Þau völdu Ísland
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Söngfuglar
21.10 Hringsól
22.10 Lestur Passíusálma
22.18 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

Logi Bergmann heldur 
áfram að bjóða upp á 
skemmtilega viðmælend-
ur, fjölbreytt tónlistaratriði 
og áhugaverðar uppákom-
ur á föstudagskvöldum. 

Gestir Loga í kvöld eru 
Hera Björk söngkona, 
Benedikt Erlings leikari og 
uppistandarinn Steindi. 
Hljómsveitin Hundur 
í óskilum mun sjá um 
tónlistina.

STÖÐ 2 KL. 20.50

Logi í beinni

▼

Útsvari, spurningakeppni sveitar-
félaganna, fer brátt að ljúka og eru 
það lið Fljótsdalshéraðs og Garða-
bæjar sem mætast í kvöld í fyrri 
undan úrslitaþætti. Að viku liðinni 
verða það svo lið Reykjavíkur og 
Reykjanesbæjar sem mætast og ræðst 
þá hvaða lið munu keppa til úrslita. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Útsvar 
Sjónvarpið kl. 20.05

Hafðu samband í síma 515 5555 eða  sendu póst á askrift@birtingur.is

FÓTBOLTI!

NÝTT 
TÍMARIT 

NÝTTRIT 
TT

KARIM

BENZEMA 

BESTU
15

„TARGET“ 
-FRAMHERJARNIR

NR. 1 • MARS 2010 • VERÐ 1.095 KR

TILBOÐS- 
VERÐ  

495 KR.

BENZEMA

MESSI LIO
NE

L BESTUR
Í HEIMI!

GOÐSAGNIR:

DAVID 
GINOLA

SAGÐI NEI VIÐ MAN. UTD.

OG BARCELONA!

GOAL NÚMER 1 • MARS • 2010 • VERÐ: 495 KR.

LEIÐIN Á HM:

SEX 
HÖRKULIÐ 
FRÁ AFRÍKU

INGÓLFUR SIG
VONARSTJARNA 
ÍSLANDS

NÝTT TÍMARIT

1.000 FYRSTU FÁ FLOTTA MÖPPU FRÍTT
FYRIR FÓTBOLTASPJÖLDIN

Tilboð B
Þú færð 15% afslátt

Þú gerist áskrifandi í 6 mánuði

Fullt verð er 1.095 kr./stk.
Tilboð 931 kr./stk.

Tilboð A
1.000 fyrstu fá flotta Match attax 
möppu frítt fyrir fótboltaspjöldin*

Þú færð 20% afslátt
Þú gerist áskrifandi í 12 mánuði

Fullt verð er 1.095 kr./stk.
Tilboð 876 kr./stk.

*Hægt er að sækja möppuna eða fá hana senda gegn því að greiða póstburðargjald
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„Dorrit er mjög sár yfir þessum 
alranga fréttaflutningi sem birt-
ist í þessu breska blaði og í Frétta-
blaðinu. Í honum felst aðför að 
mannorði hennar,“ segir Örnólfur 
Thorsson forsetaritari.

Fullyrt var í breska blaðinu Sun-
day Telegraph á dögunum að for-
setafrúin Dorrit Moussaieff og kaup-
sýslumaðurinn Vincent Tchenguiz 
hefðu átt í ástarsambandi. Haft 
var samband við blaðamanninn 
Jonathan Russell sem sagðist telja að 
sambandið hafi átt sér stað á níunda 
áratug síðustu aldar. Þá er því haldið 
fram að Dorrit hafi kynnt bræðurna 
Vincent og Robert Tchenguiz fyrir 
íslenska fjármálaheiminum. Þeir 
fengu lán upp á tæpa 300 milljarða 
króna frá Kaupþingi í útrásinni og 
hafa gert yfir 400 milljarða skaða-
bótakröfu í þrotabú bankans. Örn-
ólfur segir að fullyrðingarnar séu 
báðar alrangar. 

„Hún hefur hvorki átt í ástarsam-
bandi við þennan mann né kynnt 
hann fyrir íslenskum bankamönn-
um,“ segir hann. „Hún hefur falið 
lögfræðingi sínum að hafa samband 
við blaðamanninn og blaðið og fara 
fram á formlega afsökunarbeiðni 
ásamt því að fréttin sé dregin til 
baka.“

Fréttablaðið hafði samband við 
Jonathan Russell, höfund frétta-
rinnar í Sunday Telegraph, í kjölfar-
ið á yfirlýsingu frá forsetafrúnni. 
Spurður hvort hann stæði við frétt-
ina sagðist hann hafa skrifað hana 
fyrir tveimur vikum. Þá hafi ekki 
borist beiðni um leiðréttingu og að 
þar við sæti.

Vikublaðið Sunday Telegraph 
er sunnudagsútgáfa dagblaðsins 
Daily Telegraph og er gefið út hátt í 
530.000 eintökum. Daily Telegraph 
er víðlesnasta dagblað Bretlands 
þegar götublöð á borð við The Sun 
eru ekki talin með. Blaðið skýtur 
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

LÁRÉTT
2. vísupartur, 6. ólæti, 8. kæla, 9. 
lúsaegg, 11. gjaldmiðill, 12. skarkali, 
14. hroki, 16. tímabil, 17. sönghús, 
18. hjör, 20. tveir, 21. steintegund.

LÓÐRÉTT
1. einn milljarðasti, 3. golf áhald, 4. 
inúíti, 5. spor, 7. aðdragandi, 10. skír, 
13. verkur, 15. boðaföll, 16. árkvíslir, 
19. skóli.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. stef, 6. at, 8. ísa, 9. nit, 
11. kr, 12. ólæti, 14. dramb, 16. ár, 17. 
kór, 18. löm, 20. ii, 21. agat. 

LÓÐRÉTT: 1. nanó, 3. tí, 4. eskimói, 
5. far, 7. tildrög, 10. tær, 13. tak, 15. 
brim, 16. ála, 19. ma. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1   Verslun og veitingasalur.

 2   Securitas.

 3   Félag íslenskra fjallalækna.

„Kontrapunktur er uppáhalds-
þátturinn minn. Mikið ósköp 
sem ég sakna hans. Síðan var ég 
dálítið skotin í Himmelblåmen 
eða hvað hann nú heitir.“

Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi.

DORRIT MOUSSAIEFF:  SÁR ÚT Í BRESKAN BLAÐAMANN

Forsetafrúin krefst afsök-
unarbeiðni frá Telegraph

EKKERT SAMBAND
Dorrit neitar að hafa átt í ástarsambandi við kaupsýslu-
manninn Vincent Tchenguiz. Hún neitar einnig að 
hafa kynnt hann og bróður hans Robert Tchenguiz, fyrir 
íslenska fjármálaheiminum og fer fram á afsökunarbeiðni 

frá vikublaðinu Sunday Telegraph.

„Ég held að þetta hafi verið uppá-
stunga hjá pabba,“ segir tónlistar-
maðurinn Þórður Magnússon, 
sonur Megasar, um samstarf sitt 
með föður sínum.

 Hann er um þessar mundir að 
útsetja lög Megasar fyrir strengja-
kvintett sem verða flutt á Lista-
hátíð Reykjavíkur í vor. „Mér 
leist svakalega vel á þetta strax. 
Mér líst mjög vel á þessa nálg-
un, að vera bara með söngrödd og 
strengjahljóðfæri. Það myndast svo 
tær hljómur,“ segir Þórður. „Þetta 
verður mjög spennandi. Ég hef 
áður sýnt því áhuga að setja pabba 
í þetta samhengi, órafmagnað með 
hljómsveit á bak við sig. Ég held að 

það fari honum mjög vel.“ Spurð-
ur hvaða lög verði á efnisskránni 
segir Þórður það leyndarmál 
en dagskráin verður um 
það bil klukkutíma löng.

Þetta verður í fyrsta 
sinn sem Þórður útsetur 
tónlist fyrir föður sinn. 
Hann hefur einu sinni 
stigið á svið með 
honum, eða þegar 
hann var gestagít-
arleikari á tónleik-

um í Laugardalshöll í tengslum við 
útgáfu plötunnar Hættuleg hljóm-
sveit og glæpakvendið Stella sem 

kom út 1990. 
Ekki hefur verið ákveðið hvar 

tónleikarnir á Listahátíð verða 
haldnir en samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins kemur til 

greina að þeir verði í Laugar-
dalshöllinni.  - fb

Sonur Megasar útsetur tónlist föður síns

ÞÓRÐUR MAGNÚSSON 
Útsetur lög föður síns 

fyrir strengjakvintett sem 
verða flutt á tónleikum 

Listahátíðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MEGAS Megas stakk 
upp á því að sonur 
sinn útsetti fyrir sig.

 FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

„Mig langar bara að njóta lífsins 
með mínu fólki,“ segir Grímur 
Atlason, sveitarstjóri í Dalabyggð. 
Hann hefur ákveðið að flytja til 
Reykjavíkur, þar sem fjölskylda 
hans býr, þegar ráðningartíma 
hans lýkur eftir sveitarstjórnar-
kosningar í maí. Grímur var ráð-
inn bæjarstjóri í Bolungarvík 
árið 2006 en var sagt upp störf-
um þegar meirihlutaskipti urðu í 
bænum. Hann var ráðinn sveitar-
stjóri Í Dalabyggð um mitt ár 2008. 
„Við höfum búið á tveimur stöðum 
síðan þetta leystist upp í Bolungar-
vík. Nú ætla ég bara að vera með 
fjölskyldunni í Reykjavík,“ segir 
Grímur.

Grímur er ánægður með tíma 
sinn í Dalabyggð og kveður sáttur 
í vor. „Ég held líka að fólk hérna sé 
sátt við mig, það er búið að koma 
málum í góðan farveg.“

Sveitarstjórinn segist ekki 
vera búinn að ákveða hvað hann 
taki sér fyrir hendur þegar hann 

flytur í bæinn. Hann viður-
kennir þó að ekki sé ólíklegt 
að það verði tengt tónlistinni. 
Síðustu mánuði hefur Grím-
ur til að mynda unnið að 
framgangi tveggja íslenskra 
hljómsveita, FM Belfast og 
Retro Stefson. Hann not-
aði sumarfríið sitt 
til að fara með FM 
Belfast í tónleika-
ferð úti í löndum. 

Grímur hefur 
sem kunnugt er 
verið einn öfl-
ugasti tónleika-
haldari lands-
ins síðustu ár. 

„Ég hef haldið ansi marga 
tónleika, bara á þessum bæj-
arstjóraferli eru þetta bönd 
eins og Sufjan Stevens, 
Blonde Redhead, Rufus 
Wainwright, John Fogerty, 

Eric Clapton, Tindersticks, 
Low, Lisa Ekdahl, Jonathan 

Richman og Kim 
Larsen. Þetta er 

náttúrlega fyrst 
og fremst áhuga-
starf – ekki skil-
ar þetta mikl-
um peningum,“ 
segir Grím-
ur sem hefur 
þó ekki gefið 
upp von um 
að hægt sé að 
flytja inn bönd 
ti l  Íslands. 
„ M að u r  er 
alltaf að reyna 

eitthvað,“ segir 
hann. - hdm

Grímur Atlason flytur á mölina

AFTUR Í BÆINN 
Grímur Atlason 
flytur til Reykja-

víkur í sumar, 
eftir fjögurra ára 

starf í Bolungarvík 
og Dalabyggð.

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
skemmstu hyggst kvik-

myndagerðarmaðurinn 
Ólafur Jóhannesson 
láta á það reyna að 
gera kvikmynd sína 

Borgríkið. Stikla úr 
henni vakti mikla 

athygli fyrir 
snubbóttan endi 
þar sem það var 

tilkynnt að vegna niðurskurðar og 
yfirlýsinga útvarpsstjóra RÚv yrði 
hún aldrei gerð. Ólafur hyggst fara 
nýja leið í fjármögnun myndarinnar 
því hann hefur óskað eftir frjálsum 
framlögum á vefsíðunni www.indi-
egogo.com/borgriki. Fram kemur 
á sömu síðu að tökur standi yfir, 
með einhverjum hléum þó, til 1. 

desember á þessu ári.

Um þessar mundir 
er verið að sýna 
sænsku glæpa-
myndina Karlar 
sem hata konur 
í enskumælandi lönd-
um. Myndin byggist á 

samnefndri sögu Stiegs 
Larsson sem naut mik-
illa vinsælda hér á landi. 

Gagnrýnendur hafa tekið myndinni 
opnum örmum og Michael Phillips, 
gagnrýnandi Chicago Tribune, jós 
hana lofi. Hann gengur hins vegar 
svo langt að segja aðalleikkonuna 
Noomi Rapace vera íslensk-
sænska en eins og margir vita þá 
bjó Noomi hér á landi á æskuárum 
sínum. Hún er hins vegar sænsk-
spænsk.

Nú heyrist á götum Reykjavíkur 
að þrír kunnir tónlistarmenn hafi 
stofnað hljómsveit á dögunum. 
Alex í Kimono, Hallur í Bloodgroup 
og enginn annar en Krummi í 
Mínus hafa ákveðið að stilla saman 
strengi sína en ekki fylgdi sögunni 
hvort hljómsveitin hafi 
nokkurn tíma æft né 
hvers konar tónlist 
hún hyggst spila. Í 
öllu falli hljómar þessi 
blanda af tónlistar-
mönnum spenn-
andi . - fgg, afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

þar með dagblöðum á borð við 
Times og Guardian ref fyrir rass. 
Aðeins þessi þrjú gamalgrónu blöð: 
Daily Telegraph, Times og Guardi-
an eru viðurkennd af breska ríkinu 

sem „paper of record“ – eða blað 
sem stundar fagmannleg vinnu-
brögð og er til þess fallið að birta 
opinberar tilkynningar. 

 atlifannar@frettabladid.is 

N
O

R
D

IC
PH

O
TO

S/G
ETTY

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki





Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

1 Íslensk kona tekin í Perú með 
fíkniefni

2 Jón Ásgeir undirbýr 
endurkomu í verslunargeira 
London

3 Kvartað undan reglum 
um mataraðstoð til 
Persónuverndar

4 Ólíkleg morðkvendi

5 Vinningshafar í áfalli – ætla 
að greiða niður skuldir

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Erpur til Geimsteins
Rapparinn Erpur Eyvindarson 
hefur unnið að sólóplötu undanfar-
in misseri og nú lítur út fyrir að hún 
líti dagsins ljós í vor. Erpur hefur 
skrifað undir útgáfusamning við 
Geimstein í Keflavík, sem er eins 
og flestir vita útgáfufyrirtæki Rúnars 
Júlíussonar heitins.Geim steinn er 
elsta plötuútgáfa landsins, en það 
hafði áhrif á val Erps, sem er ekki 
aðdáandi kennitöluflakks. Af Erpi er 
annars að frétta að hann leggur nú 

drög ásamt öðrum 
að stofnun útgáfu 

fyrir jaðartón-
listarmenn, sem 
eiga ekki auð-
velt með að fá 

efni sitt útgefið 
annars staðar.

Efnahagsmotta
Fréttablaðið greindi frá því á þriðju-
dag að Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra styðji mottuátak 
Krabbameinsfélagsins með 
myndarlegu yfirvaraskeggi, sem 
minni á pólsku byltingarhetjuna 
Lech Walesa. Gylfi Magnússon, 
efnahags- og viðskiptaráðherra, 
hefur nú bæst í hópinn. Menn eru 
ekki á einu máli hvaða hetja hafi 
flaggað jafn snyrtilegri mottu. Slíka 
hafi bæði mátt sjá á frönskum 
og þýskum menntamönnum um 
miðja síðustu öld sem og á leyni-
lögreglumanninum Clouseau, sem 
Peter Sellers gerði frægan á hvíta 
tjaldinu. - afb, jab
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