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NÁTTÚRUHAMFARIR Um 300 metra 
gossprunga sem opnaðist á Fimm-
vörðuhálsi aðfaranótt sunnudags 
hafði þrengst heldur þegar jarð-
vísindamenn flugu yfir gossvæð-
ið í gærkvöldi. Gosið var þó enn í 
fullum gangi og strókarnir stóðu 
vel á annað hundrað metra upp í 
loftið.  

Átján strókar stóðu upp úr 
sprungunni þegar fyrst var flog-
ið yfir hana aðfaranótt sunnudags, 
segir Magnús Tumi Guðmunds-
son, prófessor í jarðeðlisfræði 
við Háskóla Íslands. Þá stóðu sex 
stærri strókar upp úr sprungunni, 
þeir náðu 150 til 160 metra hæð.

Fremur lítið hraun hefur runnið 
úr sprungunni. Í gærkvöldi þakti 
nýtt hraun um hálfan ferkíló-
metra, og hafði mest runnið um 
einn kílómetra frá sprungunni, 
segir Magnús Tumi.

Hann segir að því lengur sem 

gosið haldist lítið breytt því minni 
líkur séu á að gosvirknin færist 
undir Eyjafjallajökul. Gerist það 
megi búast við flóðum í kjölfarið.

Hættuástandi var lýst yfir um 
leið og staðfest var að gos væri 
hafið. Rúmlega 500 manns var 
gert að yfirgefa heimili sín. Bænd-
ur fengu að fara inn á svæðið í 
gærmorgun til að sinna skepnum, 
og í gærkvöldi var tekin ákvörð-
un um að ábúendur á fjórtán 
bæjum skyldu dvelja annars stað-
ar í nótt. 

F reysteinn Sigmundsson 

jarðeðlis fræðingur segir nokkra 
óvissu um framhaldið. Gosið sé 
hluti af stærri atburðarás og meðal 
annars hafi komið umfangsmikið 
kvikuinnskot undir Eyjafjallajökli 
síðustu vikur og mánuði. Þá séu 
nokkuð óhefðbundin tengsl milli 
skjálftavirkni og gosvirkni.

„Það er rétt að vakta svæðið 
áfram. Ég tel líklegast að ef gosið 
heldur áfram verði það á sama 
stað og það kom upp en það er ekki 
hægt að fullyrða það.“

Magnús Tumi segir gosið frem-
ur lítið, og það merkilegasta við 
það sé sennilega hversu vel öll við-
brögð í kjölfarið hafi gengið. 

Hann segir að þrisvar á undan-
förnum 1.100 árum hafi gos í Kötlu 
fylgt í kjölfar gosa í Eyjafjalla-
jökli. „Það er ómögulegt að spá 
fyrir um gos í Kötlu, en auðvitað 
er rétt að hafa augun hjá sér.“ 

 - bj, kóp, bs / sjá síður 4, 6, 8 og 10
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Den Braven þéttiefni 

Það er ómögulegt að spá 
fyrir um gos í Kötlu, en 

auðvitað er rétt að hafa augun 
hjá sér.

MAGNÚS TUMI GUÐMUNDSSON 
JARÐEÐLISFRÆÐINGUR

HÍBÝLI OG VIÐHALD

Tími til kominn að 
huga að vorverkunum
Sérblað um híbýli og viðhald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

híbýli og viðhaldMÁNUDAGUR    22. MARS 2010

EMBLA VIGFÚSDÓTTIR

Tók þátt í hönnun  
sjálfvökvandi potts
• heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

Leynist þvottavél 

eða þurrkari frá

í þínum pakka

FRUMÚTGÁFA  
í kilju

Stíf norðaustanátt   Í dag verður 
stíf NA-átt, víða 10-15 m/s en 
hvassara við suðausturströndina. 
Norðanlands má búast við éljum 
eða lítils háttar snjókomu en 
SA- og A-lands verður rigning eða 
slydda.
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Sprungan: Gossprungan er um 300 metrar og liggur frá suðvestri 
til norðausturs. Tólf kvikustrókar eru á sprungunni. Þeir hæstu um 
160 metra háir, að talið er.

Hraunið: Meginhraunstraumurinn rennur til norðurs og vesturs. 

Gosstrókur: Liggur til vesturs undan stífri austanátt. Hann er ekki 
mikill eða þykkur.

Hlaup: Hlaupið frá Eyjafjallajökli í gosinu 1821 til 1823. 

Hættusvæði: Rýmt var í Fljótshlíð, á svæði vestan Markarfljóts og 
undir Eyjafjöllum. 

Affall

KJARAMÁL Útlit var fyrir að allt 
flug Icelandair myndi stöðvast 
klukkan eitt í nótt vegna verkfalls 
flugvirkja, þegar Fréttablaðið fór í 
prentun á ellefta tímanum. 

Samningafundi í kjaradeilunni 
var slitið í gærkvöldi. Flugvirkjar 
höfnuðu tillögu sáttasemjara um 
lausn á deilunni, að sögn Guðjóns 
Arngrímssonar hjá Icelandair.  - þeb

Upp úr viðræðum slitnaði:

Verkfall flug-
virkja hafið

Söguleg tengsl við Kötlu
Ari Trausti segir gosið 
í Eyjafjallajökli hreint 
hraungos sem geti 
breyst færist það undir 
jökulhettuna.

ELDGOS 12

Ballskák í gosinu
Þetta er bara helvíti 
gaman, segir átta ára 
íbúi í Vestur-Landeyj-
um um gosið.

ELDGOS 8

Jarðeldur milli jökla
Eldgos braust út á milli Eyjafjallajökuls og Mýrdalsjökuls skömmu fyrir mið-
nætti á laugardagskvöldið. Hundruð manna yfirgáfu heimili sín. Litlar breyting-
ar höfðu orðið á gossprungunni í gærkvöldi. Lítið hraun hafði runnið úr henni.

Tók fréttunum með ró
Vilborgu Öldu Jónsdóttur bónda 
var hugsað til 
búpeningsins 
þegar hún yf-
irgaf bæinn 
sinn. 
ELDGOS 4

700 þúsund ára risi
Vitað er um fjögur gos í Eyjafjalla-
jökli á síðustu 1.400 árum.

ELDGOS 10

Gos á svæðinu hafa verið misstór. Hamfaraflóð hafa fylgt þeim stærstu.

GRAFÍK: MUGGUR
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Þórður, þarf ekki að setja 
kvóta á þjóðaratkvæðagreiðsl-
ur? 

„Spyrjum þjóðina.“

Þórður Már Jónsson er formaður Þjóðar-
eignar, samtaka um auðlindir í almanna-
þágu. Meirihluti landsmanna vill kjósa 
um framtíð kvótakerfisins, samkvæmt 
könnun Fréttablaðsins. 

SPURNING DAGSINS

NÝSKÖPUN Kanadíska fyrirtæk-
ið Timminco Limited hefur hætt 
framleiðslu á sólarkísilflögum  
tímabundið og mun blása lífi í hana 
þegar eftirspurn eykst. 

„Við eigum miklar birgðir,“ segir 
John Fenger, framkvæmdastjóri 
Timminco, í samtali við Frétta-
blaðið. Tíminn verði notaður til að 
auka gæði afurða fyrirtækisins. 
Aðgerðin muni ekki setja skarð 
í áætlanir enda um aðeins hluta 
af heildarumfangi Timminco að 
ræða, að hans sögn.  

Timminco vinnur með nýsköp-
unarfyrirtækinu Stokki Energy 
að byggingu kísilmálm- og sólar-
kísilverksmiðju, sem áformað er 
að reisa rétt vestan við Þorláks-
höfn í Ölfusi. Fyrir mánuði und-
irrituðu þau samning við Orku-
veitu Reykjavíkur um orkusölu til 
verksmiðjunnar til tuttugu ára. Öll 
orkan á að koma frá Hverahlíðar-
virkjun. 

Framkvæmdir við verksmiðjuna 
eru ekki komnar langt á veg en lóð 
hefur verið tekin frá fyrir hana í 
Ölfusi, að sögn Ólafs Áka Ragnars-
sonar bæjarstjóra. Sveitarfélag-
ið hefur ekki lagt fé í verkefnið. 
Fundað verður um framkvæmd-
ir henni tengdri á mánudag. Hann 
bætir við að engar breytingar hafi 
verið gerðar á áætlunum. Undir 
það tekur Eyþór Arnalds, fram-
kvæmdastjóri Stokks Energy. 

Samkvæmt uppgjöri Timminco 
sem birt var í vikunni tapaði fyr-
irtækið 69,4 milljónum kanadískra 
dala, jafnvirði rúmra 8,7 milljarða 
íslenskra króna, á fjórða ársfjórð-
ungi í fyrra. Verð hlutabréfa í 
fyrirtækinu hefur lækkað mikið.

Fréttablaðið sagði frá því fyrir 
mánuði að neikvæð þróun fyrir-
tækisins gæti haft áhrif á rekstr-
arhæfi þess. Erlendir fjármálasér-
fræðingar hafa verið á sama máli 
í vikunni. Fyrirtækið lokaði einu 

verksmiðju sinni í maí í fyrra og 
sagði upp hluta starfsfólks. Þar 
eru þrír ofnar til kísilmálmfram-
leiðslu sem geta framleitt 45-50 
þúsund tonn af kísilmálmi á ári. 
Framleiðsla hófst þar að nýju í 
fyrrahaust.   

John, sem tók við starfi fram-
kvæmdastjóra í byrjun síðasta árs, 
segir tapið í fyrra tilkomið vegna 
nauðsynlegra afskrifta, svo sem á 
fastafjármunum og birgðum. „Að 
öðru leyti erum við á lygnum sjó,“ 
segir hann.  jonab@frettabladid.is 

Sólarkísilverksmiðja 
enn á teikniborðinu
Kanadískt fyrirtæki sem vill reisa sólarkísilverksmiðju við Þorlákshöfn hefur 
hætt þróunarvinnu. Erlendir fjölmiðlar segja forsvarsmenn fyrirtækisins hafa 
logið að fjárfestum. Setur ekki skarð í áætlanir hér, segir framkvæmdastjórinn. 

ÞORLÁKSHÖFN Tímabundnar aðgerðir kanadíska fyrirtækisins Timminco setja ekki 
skarð í áætlanir um byggingu sólarkísilverksmiðju í Ölfusinu sem á að ræsa eftir 
fimm ár, segja forsvarsmenn verkefnisins.  

SÖFNUN Þegar hafa safnast rúm-
lega 17 milljónir króna í mottu-
keppninni, sem er hluti af söfn-
unarátakinu Karlmenn og 
krabbamein. Úrslitin í mottu-
keppninni verða ljós í beinni 
útsendingu söfnunarþáttar á Stöð 2 
næstkomandi föstudag.

Yfir 2.200 menn hafa skráð sig 
til leiks og 430 lið. Valinn verður 
sigurvegari í einstaklingskeppn-
inni, sá sem safnar mestum 
áheitum, á föstudag milli fimm 
efstu keppendanna klukkan 17 á 
fimmtudag, þegar söfnuninni verð-
ur lokað, að því er fram kemur í 
tilkynningu frá söfnuninni. - bj

17 milljónir hafa safnast:

Mottumeistari 
valinn í beinni

FJÁRFESTAR TELJA SIG BLEKKTA
Timminco var stofnað fyrir sjötíu 
árum og var nokkuð hefðbundið 
málmiðnaðarfyrirtæki fram til 2006 
þegar það tilkynnti að það hefði 
þróað tækni til að framleiða sólar-
kísilvörur með ódýrari hætti en áður 
þekktist. Gengi hlutabréfa í Timm-
inco hafði um sama leyti legið rétt 
undir þrjátíu kanadískum sentum 
á hlut. Það tók snarpan kipp upp 
á við og fór hæst í tæpa 35 dali 
um mitt ár 2008. Þetta jafngildir 
hundraðfaldri hækkun. Nú tæpum 

tveimur árum síðar er það komið í 
um einn dal á ný.  

Fjárfestar segja forsvarsmenn 
Timminco hafa lagt fram fegraðar 
viðskiptaáætlanir og talað gengi fyrir-
tækisins upp í hæstu hæðir. Þeir hafa 
nú höfðað mál gegn fyrirtækinu. 

John Fenger segist hafa skilning á 
því að fjárfestar séu sárir eftir að hafa 
tapað háum fjárhæðum á viðskiptum 
með bréfin. Málaferli sem þessi séu 
algeng vestanhafs. „Við erum tryggðir 
fyrir þessu,“ segir hann. 

SLYS Sex ára gamall drengur 
slasaðist talsvert á höfði þegar 
grjót féll á hann á Eskifirði á 
laugardag. Hann er á batavegi. 

Drengurinn var að leik við 
Grjótá þegar grjótið féll á hann. 
Við það datt hann í ána. Fólk í 
nágrenninu sá atvikið og kom 
drengnum til hjálpar. 

Hann var fluttur á sjúkrahús-
ið í Neskaupstað og þaðan til 
Reykjavíkur til nánari skoðun-
ar. Hann verður líklega útskrif-
aður af Landspítalanum í dag. 

 - þeb

Grjóthrun á Eskifirði:

Sex ára dreng-
ur slasaðist 

ATVINNUMÁL Ísland er í 14. sæti 
af 33 Evrópulöndum í nýrri 
mælingu Evrópusambandsins á 
nýsköpunarvirkni þjóða. Ísland 
fellur í flokk fylgiþjóða (e. inn-
ovation followers), ásamt Aust-
urríki, Belgíu, Kýpur, Eistlandi, 
Frakklandi, Írlandi, Lúxemborg, 
Slóveníu og Hollandi.

Sá flokkur er talinn standa 
úrvalsþjóðunum (e. innovation 
leaders) að baki en er þó að jafn-
aði ofan við eða nálægt meðal-
tali Evrópusambandslandanna, 
að því er segir í tilkynningu frá 
Rannís.  - sh

Ísland í öðrum flokki:

Fjórtándu í ný-
sköpunarvirkni

Funda í Kaupmannahöfn
Claus Hjort Frederiksen, fjármálaráð-
herra Danmerkur, er gestgjafi á fyrsta 
fundi norrænu fjármálaráðherranna á 
formennskutíma Dana í Norrænu ráð-
herranefndinni árið 2010. Fundurinn 
hefst í dag. Ráðherrar frá Danmörku, 
Svíþjóð, Finnlandi, Íslandi og Noregi 
sitja fundinn, auk staðgengla frá 
Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.

NORÐURLÖND

AFGANISTAN, AP Þrettán óbreyttir 
borgarar féllu á sunnudag í 
Helmand-héraði í Afganistan. 
Tíu féllu og sjö særðust í 
sjálfsmorðsárás í borginni Ger-
eshk. Árásin var gerð í næsta 
nágrenni við afganska hersveit. 
Þá féllu tveir þegar vega-
sprengja sprakk og eldri maður 
var skotinn til bana af afgönsk-
um og erlendum hermönnum.

Leynilegar viðræður hafa 
átt sér stað á milli talibana og 
afganskra stjórnvalda, með 
þátttöku alþjóðasamfélagsins. 
Á sama tíma hefur hermönnum 
Bandaríkjamanna og Nató 
fjölgað gríðarlega í landinu. - kóp

Skálmöld í Afganistan:

Þrettán féllu á 
sunnudaginn

MENNING Fjórir rithöfundar fengu 
Fjöruverðlaunin í gær, en þau 
eru bókmenntaverðlaun kvenna. 

Þetta er í fjórða 
skipti sem verð-
launin eru veitt.

Ingunn Snæ-
dal fékk verð-
laun í flokki 
fræðirita fyrir 
ljóðabókina 
Komin til að 
vera, nóttin. Í 
flokki fræði-
rita hlaut Þór-

dís Elva Þorvaldsdóttir verðlaun 
fyrir Á mannamáli. Þá hlutu tvær 
bækur verðlaun í flokki barna- 
og unglingabóka; Arngrímur 
apaskott og fiðlan eftir Kristínu 
Arngrímsdóttur og Aþena (ekki 
höfuðborgin í Grikklandi) eftir 
Margréti Örnólfsdóttur.  - kóp

Bókmenntaverðlaun kvenna:

Fjöruverðlaun í 
fjórða skipti

VATÍKANIÐ, AP Benedikt sextándi páfi 
baðst afsökunar á kynferðisbrotum 
innan kaþólsku kirkjunnar á Írlandi 
á laugardag. Það gerði hann í bréfi 
sem var lesið upp í messum um allt 
landið. 

Páfinn minntist ekki á upp-
ljóstranir um kynferðislega mis-
notkun innan kirkjunnar í öðrum 
Evrópulöndum. Hann hefur sjálf-
ur verið sakaður um að hafa hylmt 
yfir kynferðisbrot þegar hann var 
erkibiskup í Þýskalandi. Yfir þrjú 
hundruð kynferðisbrotamál innan 
kirkjunnar þar í landi hafa komið 
upp á yfirborðið á þessu ári, meðal 

annars í kaþólskum kór sem bróðir 
páfans stjórnaði lengi. 

Talsmenn fórnarlambanna á 
Írlandi hafa gagnrýnt páfa fyrir 
að grípa ekki til refsinga gagnvart 
kynferðisbrotamönnunum. Hann 
hefur einnig verið gagnrýndur fyrir 
að minnast ekki á ábyrgð Vatíkans-
ins í málinu. Í vikulegri ræðu sinni 
í gær vék páfinn að fyrirgefning-
unni og bað fólk um að dæma ekki 
þá sem hafi syndgað.  - þeb

Benedikt sextándi páfi sendi fórnarlömbum misnotkunar bréf um helgina: 

Baðst afsökunar á misnotkun

BENEDIKT PÁFI Páfinn baðst afsökunar á 
misnotkun innan kaþólsku kirkjunnar á 

Írlandi en minntist ekki á önnur lönd.

MARGRÉT 
ÖRNÓLFSDÓTTIR JALAL TALABANI

ÍRAK, AP Jalal Talabani, forseti 
Íraks, krafðist þess í gær að 
atkvæði yrðu talin á ný, en 
kosið var til 
þings í Írak 7. 
mars. Taln-
ingu atkvæða 
er ekki lokið 
og hefur ríkt 
pólitísk óvissa 
í landinu frá 
kosningum.

Talabani 
sagði á heima-
síðu sinni að telja þyrfti allt á 
ný til að „eyða öllum efa og mis-
skilningi“. Hann sagðist setja 
kröfuna fram sem forseti ríkis-
ins og sem slíkur væri það hans 
hlutverk að vernda stjórnar-
skrána. Krafa forsetans kemur 
í kjölfar yfirlýsingar helsta 
keppinautar hans, forsætisráð-
herrann Nouri al-Maliki, sem 
lýsti sig, á laugardag, hlynntan 
endurtalningu. - kóp

Óvissa í Írak eftir kosningar:

Forsetinn vill 
að talið sé á ný

STJÓRNMÁL Íslensk stjórnvöld undirbúa nú endur-
skoðun efnahagsáætlunar stjórnvalda og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins (AGS). Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er unnið að því að sú endurskoðun 
fari fram, þrátt fyrir að Icesave-deilunni sé ekki 
lokið. Sú vinna er á lokastigi af Íslands hálfu.

Stjórnvöld hafa þrýst á Norðurlandaþjóðirnar um 
að taka þátt í fjármögnun á Íslandi þótt Icesave sé 
ekki lokið. Jóhanna Sigurðardóttir hefur rætt við 
Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, á síð-
ustu dögum, og þeir Össur Skarphéðinsson og Jonas 
Gahr Störe, utanríkisráðherrar þjóðanna, hafa einn-
ig ræðst við sem og fjármálaráðherrar þjóðanna 
tveggja.

Háttsettur embættismaður frá hollenska utanrík-
isráðuneytinu var hér á ferð í síðustu viku og ræddi 
við fjölda embættismanna. Svo virðist sem Hollend-
ingar hafi verið tregir að setjast að samningaborð-
inu og innan íslenska stjórnkerfisins er það metið 
þannig að þeir vilji hlé frá viðræðunum. Óvíst er 

hverju það sætir og hvort það tengist þeirri stað-
reynd að nú situr starfsstjórn í landinu. - kóp

Forsætisráðherra hefur rætt við norskan starfsbróður sinn um AGS:

Undirbúa endurskoðunina

STOLTENBERG Jóhanna Sigurðardóttir ræddi nýverið við Jens 
Stoltenberg um fjármögnun á Íslandi þrátt fyrir að ekki hafi 
samist um Icesave. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FRAKKLAND, AP Hægriflokkur 
Nicolas Sarkozy Frakklands-
forseta tapaði í sveitarstjórnar-
kosningum um helgina. 

Þegar um 
80 prósent 
atkvæða höfðu 
verið talin 
í gærkvöldi 
hafði banda-
lag undir for-
ystu Sósíalista-
flokksins hlotið 
rúm 53 pró-
sent atkvæða 
á landsvísu. Flokkur forsetans, 
UMP, og bandalag hans höfðu 
fengið rúm 35 prósent. Franski 
þjóðarflokkurinn hafði fengið 10 
prósent atkvæða. 

Forsætisráðherrann Francois 
Fillon viðurkenndi ósigur UMP 
og sagðist ætla að ræða stöðuna 
við forsetann í dag.  
 - þeb

Kosningar í Frakklandi: 

Flokkur Sar-
kozy tapaði

NICOLAS SARKOZY
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Rödd skynseminnar hér.
Það er nauðsynlegt að vera á 
tánum þegar góð tilboð detta inn...  

Í dag býður Iceland Express fjölda flugsæta til 
Evrópu á frábæru tilboðsverði, frá 9.900 kr., 
aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.*
Bókunartímabil: Frá kl. 12:00 á hádegi til kl. 23:59, 22. mars

Ferðatímabil: 23. mars – 31. maí 2010

Áfangastaðir: London Stansted, London Gatwick, Kaupmannahöfn, 

Berlín og Varsjá

Þú bókar á www.icelandexpress.is

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað sætaframboð, valdar dagsetningar                  
  og valin flug. Athugið að flugvallarskattar geta verið mismunandi eftir áfangastöðum.
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„Auðvitað bregður manni fyrst 
en við urðum strax rórri þegar 
okkur var tjáð að þetta væri lítið 
gos,“ segir Vilborg Alda Jóns-
dóttir, bóndi í Hvítanesi í Vestur-
Landeyjum, þegar henni var til-
kynnt að byrjað væri að gjósa. 

Vilborg fékk símtal fljótlega 
eftir miðnætti á laugardagskvöld 
og var sagt að hún þyrfti að yfir-
gefa heimilið ásamt foreldrum 
sínum. Þau fengu gistingu hjá 
systur Vilborgar á Hvolsvelli. 

„Það kom sér vel að hún er í 
fríi á Kanarí. Við vorum fljót að 
taka okkur til en mamma tók að 
vísu ansi mikinn farangur með 
sér,“ segir Vilborg. Kindur, kýr 
og hestar eru á bænum og segir 
Vilborg að verst hafi verið að 
skilja skepnurnar eftir. „Mér var 
hugsað til dýranna áður en ég fór. 

Hrossin ganga flest laus, fyrir 
utan tvær merar sem voru inni í 
hesthúsi og ég sleppti lausum. Ég 
man að ég hugsaði með mér: Þetta 
er Eyjafjallajökull. Annaðhvort 
verður allt í lagi eða þetta fer illa. 
Sem betur fer fór allt vel í þetta 
sinn og dýrin voru öll róleg.“  

Vilborg fékk að fara heim í gær 
til að huga að skepnunum og var 
að gefa hestunum þegar Frétta-
blaðið bar að garði. Hún hafði 
þá ekki fengið að vita hvort hún 
mætti sofa heima hjá sér í nótt. 
Hún kvaðst mundu fara heim ef 
það yrði heimilað en foreldrar 
hennar myndu gista heima hjá 
systur hennar að minnsta kosti 
eina nótt í viðbót.  

Þrátt fyrir afleitt skyggni 
sást bjarminn frá gosinu vel frá 
Hvítanesi aðfaranótt sunnudags. 
Vilborg segir þó ekki íþyngj-
andi tilhugsun að búa í grennd 
við virka eldstöð. „Þetta venst; ef 
það væri ekki þetta þá eitthvað 
annað. En nú hlýtur Katla að fara 
að rumska; það held ég að hljóti 
að vera.“ 

bergsteinn@frettabladid.is

Var illa við að skilja 
dýrin eftir á bænum
Vilborgu Öldu Jónsdóttur, bónda á Hvítanesi, var hugsað til búpeningsins þegar 
hún yfirgaf bæinn ásamt foreldrum sínum. Hún segir heimilisfólk hafa tekið 
fréttunum með ró en móðir hennar hafi pakkað niður ansi miklum farangri. 

HROSSUNUM GEFIÐ  Vilborg segir verst að hafa þurft að skilja skepnurnar eftir en hún sleppti tveimur merum lausum áður en hún fór.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Guðmundur Antonsson á Glæsistöðum:

Við vildum bara vera heima
Guðmundi Antonssyni, bónda á 
Glæsivöllum í Vestur-Landeyj-
um, fannst ekki þörf á að yfir-
gefa býlið þrátt fyrir gosið. Hann 
lét þó til leiðast þegar leið á nótt-
ina og fylgdi lögreglumönnum á 
Hvolsvöll.

„Jú, við fórum í nótt og gist-
um á Hvolsvelli. Síðan fórum við 
ímorgun og sinntum búverkum.“ 
Guðmundur býr ásamt þremur 
bræðrum sínum að Glæsistöðum. 
Hann er fæddur árið 1928 og verð-
ur 81 árs í desember. Bræðurnir 
töldu ekki mikla hættu á ferðum 
og töldu sig örugga heima við.

„Þetta er nú ósköp meinleys-
islegt ennþá, en þetta eru varúð-
arráðstafanir. En okkur fannst 
þetta óþarfi og við hefðum bara 
viljað vera heima. Það var engin 
hætta, við töldum það ekki.“

Guðmundur var staddur að 
Glæsistöðum þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum og ætlaði að 
kasta sér aðeins eftir erilsama 
nótt. „Við komum í morgunsárið 
til að sinna búverkum. Allir 
bændur fengu leyfi til þess. Í 
dag [gær] verður ákveðið hvort 
eitthvað verður rýmkað til með 
þetta.“ - kóp

GLÆSISTAÐIR Bræðurnir voru mættir til búverka í morgun og vonuðust til þess 
að þurfa ekki að yfirgefa heimilið á ný.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is  
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is  

kaffivélar
– mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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1°Á MORGUN 
12-20 m/s, 

hvassast á Vestfjörðum.

MIÐVIKUDAGUR
Víða hæg suðlæg átt

en hvöss NA-átt NV-til.
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VINDASAMT  Í dag 
og á morgun má 
búast við strekk-
ingi og allhvössum 
vindi víðast hvar. 
Á miðvikudaginn 
lægir og vindur 
snýst í suðlægar 
áttir en áfram verð-
ur stíf norðaustan-
átt á Vestfjörðum. 
Það verður heldur 
vætusamt og hiti 
breytist lítið.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

Eldgos á Fimmvörðuhálsi
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N1 Deildin

KARLAR
Mánudagur 

Framhúsið
Vodafone höll
Kaplakriki

Fram - Haukar
Valur - HK
FH - Stjarnan

19:30    
19:30
19:30

2009 - 2010

Markmið námskeiðsins er að þjálfa fólk til starfa við 
bókhaldsstörf. Námið er byggt upp á kennslu í verslunar-
reikningi (24 st.), bókhaldi (36 st.) og tölvubókhaldi (48 
st.). Allar námsgreinar eru kenndar frá grunni. Nemendur 
þurfa að vera orðnir 18 ára og hafa grunnþekkingu á tölvum.

OFT ER AUGLÝST EFTIR 

BÓKARA!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

108 stundir - Verð: 99.000.-
Verð fyrir atvinnulausa: 74.250.-

Kvöld- og helgarnámskeið  
byrjar 8. apríl.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Grunnnám í bókhaldi

FRÉTTASKÝRING
Hvaða áætlun er gangsett þegar 
eldgos hefst, og hvernig tókst til í 
þetta skipti?

Sérfræðingar á Veðurstofu Íslands 
fylgjast alla jafna með náttúru-
hamförum og hafa það hlutverk að 
láta almannavarnadeild Ríkislög-
reglustjóra vita verði hamfarir.

Strax klukkan 22.30 á laugar-
dagskvöld jukust jarðhræringar 
undir Eyjafjallajökli, en það var 
ekki fyrr en sjónarvottar höfðu 
samband við Veðurstofuna á tólfta 
tímanum að ljóst var að eldgos 
væri hafið í eða undir Eyjafjalla-
jökli, segir Sigurlaug Hjaltadótt-
ir, jarðeðlisfræðingur á Veður-
stofu Íslands.

Strax í kjölfarið var samhæf-
ingarstöð almannavarna í Skógar-
hlíð virkjuð. Unnið er eftir fyrir-
fram ákveðinni viðbragðsáætlun, 
og ákveðið var þegar að rýma þá 
bæi í nágrenni jökulsins sem gætu 
verið í hættu. Viðbragðsáætlunin 
gerir einnig ráð fyrir því að flug-
vélum sé haldið frá svæðinu, og 
var það gert í kjölfarið.

Starfsmenn Neyðarlínunnar 
hafa það hlutverk að láta íbúa á 
hættusvæðinu vita. Það gerðu þeir 
bæði með því að senda viðkomandi 
sms og hringja á alla bæi á svæð-
inu til að láta fólk vita að það ætti 
að rýma hús sín án tafar. Rýmingu 
á svæðinu var lokið á um tveimur 
klukkustundum.

Um fimm hundruð manns var 
gert að yfirgefa heimili sín. Rauði 
kross Íslands gangsetti þegar 
fjöldahjálparstöðvar á Hvolsvelli, 
Hellu og í Vík. Þangað komu allir 
sem þurftu að yfirgefa heimili sín 
til að skrá sig svo björgunarfólk 
gæti gengið úr skugga um að allir 
væru komnir af hættusvæðinu, 
segir Sólveig Ólafsdóttir, sviðs-
stjóri útbreiðslusviðs hjá Rauða 
krossi Íslands. Um 130 manns 
leituðu í hjálparstöðvarnar.

Það er samdóma álit allra sem 
Fréttablaðið ræddi við í gær að 
aðgerðir hafi gengið ótrúlega 
vel, þeir sem að þeim hafi komið 
hafi unnið saman eins og vel 
smurð vél. Ekki spillti fyrir að 

viðbúnaðarstigi hafði verið lýst 
yfir vegna skjálftavirkni á svæð-
inu undanfarið, og allir sem komu 
að aðgerðum því undirbúnir.

Sólveig segir alla meðvitaða um 
að eldgosið hafi hingað til verið 
eins og best hafi verið á kosið. 
„Ef eitthvað verður stærra síðar 

erum við þarna búin að fá mjög 
góða æfingu á því hvernig neyðar-
kerfið okkar virkar, og það virkaði 
mjög vel,“ segir Sólveig.

Hún segir alltaf einhverja 
hnökra koma upp í svo stórum 
aðgerðum. Í framhaldinu verði 
bætt úr því, til dæmis með því að 
gera skráningarblöð fyrir þá sem 
þurftu að rýma heimili sín betur 
úr garði.

Í æfingum hefur gengið erfið-
lega að fá fólk sem rýma þurfti 
hús sín til að koma í fjöldahjálp-
arstöðvarnar og skrá sig, en Sól-
veig segir að nú hafi allir sýnt því 
skilning að nauðsynlegt væri að 
skrá alla.

Allir sem rætt var við í gær 
voru sammála um að öll fjarskipti 
hefðu gengið mjög vel í gær. Tetra-
kerfið sem Neyðarlínan, lögregla 
og björgunarsveitir nota virkaði á 
öllu svæðinu sem björgunarmenn 
fóru um í gær.  brjann@frettabladid.is

Aðgerðirnar gengu 
eins og vel smurð vél
Eldgosið í nágrenni Eyjafjallajökuls kom á besta mögulega stað. Allar aðgerðir í 
kjölfar gossins gengu vel. Var mjög góð æfing fyrir neyðarkerfið. Rýmingu húsa 
á ætluðu hættusvæði var lokið á innan við þremur klukkustundum.

UNDIRBÚA KOMUNA Starfsmenn Rauða kross Íslands voru í óðaönn að undirbúa fjöldahjálparstöðvar aðfaranótt sunnudags. Um 
130 manns gistu í stöðvunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Eldgos á Fimmvörðuhálsi

Atburðarás á gosdegi

22.30 Aukinn órói mælist á jarðskjálftamælum Veðurstofu Íslands.

23.30 Veðurstofan fær upplýsingar frá sjónarvottum um að gos sé hafið og 
lætur lögreglu og almannavarnir vita.

00.20 Samhæfingarstöð almannavarna í Skógarhlíð er virkjuð og viðbragðs-
aðilar kallaðir á vettvang. Ákveðið að rýma samkvæmt áætlun vegna 
eldgoss í Eyjafjallajökli og stöðva flugumferð um flugvelli innan 120 
sjómílna (220 kílómetra) frá gosinu. Flugvélum er beint frá svæðinu. 
Hjálparsími Rauða krossins, 1717, er mannaður til að taka á móti 
símtölum frá aðstandendum.

00.30 Starfsmenn Neyðarlínunnar senda fólki á svæðinu sms-skilaboð og 
hringja í það. 

00.45 Fjöldahjálparstöðvar Rauða krossins opnaðar á Hellu, Hvolsvelli og í 
Vík. 

00.56 Aðgerðastjórn umdæmisins kemur saman á Hellu. Rýming hefst í 
Fljótshlíð. Þjóðvegi 1 er lokað undir Eyjafjallajökli.

01.00  Jarðeðlisfræðingar á Veðurstofu Íslands staðfesta með sínum mæli-
tækjum að gos sé hafið.

01.40 Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-LÍF, fer í loftið með vísindamenn og 
varðskipi er beint á svæðið.

03.00 Flugvél Landhelgisgæslunnar, TF-SIF, fer í loftið með vísindamenn.

03.12 Rýmingu bæja á hættusvæði lýkur.

07.30 Bændum hleypt inn á lokuð svæði til að sinna búpeningi.

15.45 Þjóðvegur 1 er opnaður fyrir umferð á ný.

16.45 Fjöldahjálparstöðvum Rauða krossins á Hvolsvelli, Hellu og í Vík lokað. 

Um 130 manns gistu í fjöldahjálpar-
stöðvum Rauða krossins á Hvols-
velli, Hellu og í Vík í Mýrdal aðfara-
nótt sunnudags. 

Hjálparstöðvarnar voru opnaðar í 
skólum í bæjunum innan við klukku-
stund eftir að rýming á svæðinu 

hófst. Þeim var lokað um miðjan 
dag í gær. Íbúum sem ekki mega 
enn snúa til síns heima var útveguð 
gisting annars staðar. Yfir fjörutíu 
sjálfboðaliðar og starfsmenn Rauða 
krossins voru í hjálparstöðvunum 
þangað til þeim var lokað. 

Yfir fjörutíu sjálfboðaliðar Rauða krossins á vettvangi: 

Um 130 manns gistu 
í hjálparstöðvum

VÍKURSKÓLI Um áttatíu manns gistu í hjálparstöðinni í Vík aðfaranótt sunnudags. Þar 
var fólkinu boðið upp á súpu í hádeginu í gær.    MYND/HARPA JÓNSDÓTTIR

ELDGOS Gosið sást vel frá jörðu. Þessi 
mynd var tekin klukkan sjö um morgun-
inn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Opið til 18:30 í dag

nýtt kortatímabil
fimmtudag til mánudags

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

Arnór Sighvatsson, aðstoðarbankastjóri Seðlabanka Íslands

Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls 

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar

GRAND HÓTEL, HVAMMUR

Fundargjald með morgunverði er kr. 2.900. Fundurinn er öllum opinn en æskilegt 
er að skrá þátttöku fyrirfram á www.vi.is eða með tölvupósti á birna@vi.is.

Framsögumenn og þátttakendur í pallborði:

MORGUNVERÐARFUNDUR KL. 8:15 - 10:00 MIÐVIKUDAGINN 24. MARS 2010

Auk þeirra taka þátt í pallborðsumræðum:
Agnar Hansson, forstöðum. markaðsviðskipta hjá H.F. Verðbréfum

Kristinn Hafliðason, verkefnisstjóri hjá Fjárfestingarstofu

Tanya Zharov, lögfræðingur Auðar Capital

Fundarstjórn og umsjón með pallborðsumræðum:
Benedikt Jóhannesson, ritstjóri Vísbendingar

ER ÍSLAND OPIÐ FYRIR FJÁRFESTINGU?
FRÁ ORÐUM TIL ATHAFNA

HINIR RÓLEGUSTU Björn Dúason, Jón Gunnar Karlsson og Daníel Gunnarsson sátu 
spakir og sötruðu kaffi á bensínstöðinni á Hvolsvelli um nóttina eftir að gosið hófst.
 FRÉTTABLAÐIÐ / DANÍEL

„Það hefur verið jarðgosaveður 
undanfarið, miklar stillur þannig 
að maður hefur nú búist við þessu,“ 
segir Jón Gunnar Karlsson, bóndi á 
Strönd í Vestur-Landeyjum. 

Jón Gunnar hefur búið í Land-
eyjunum alla sína tíð en hefur eðli 
málsins samkvæmt aldrei áður 
upplifað gos í Eyjafjallajökli, þótt 
hann hafi þurft að rýma heimili sitt 
reglulega vegna æfinga.

Jón Gunnar tók þó öllu með ró 
nóttina eftir að gosið hófst, eins 
og sveitungar hans, Björn Dúason 
úr Austur-Landeyjum og Daníel 
Gunnarsson frá Strandahjáleigu. 
Blaðamaður hitti á þremenningana 
á bensínstöðinni á Hvolsvelli þar 
sem þeir sátu saman yfir kaffibolla 
og biðu þess að komast heim á bæi 
að sinna skepnunum. Það gekk svo 
eftir árla morguns.  - sh

Miklar stillur upp á síðkastið voru fyrirboði eldgoss:

Það hefur verið jarð-
gosaveður undanfarið

„Þetta er bara helvíti gaman,“ 
sagði Gabríel Björnsson, átta 
ára, sem þurfti að verja aðfara-
nótt sunnudags í fjöldahjálpar-
miðstöðinni í grunnskólanum á 
Hvolsvelli. Hann var vakinn með 
þeim fregnum að gos væri hafið 
og þurfti undir eins að yfirgefa 
bæinn Lindartún í Vestur-Land-
eyjum ásamt fjölskyldu sinni.

Gabríel lét vel af vistinni í skól-

anum, þar sem hann gat komist í 
ballskák með krökkum á svipuðu 
reki.

Gosið kom honum ekki í opna 
skjöldu, enda hefur hann fylgst 
vel með skjálftavirkninni á svæð-
inu að undanförnu. „Ég átti von á 
því að þetta færi að gerast,“ sagði 
Gabríel, og skaut síðustu kúlunni á 
borðinu þéttingsfast í hornvasann 
fjær.  - sh

Gabríel Björnsson, átta ára, úr Vestur-Landeyjum:

Þetta er helvíti gaman

MIKIÐ FJÖR Gabríel, í miðið, skemmti sér konunglega í fjöldahjálparmiðstöðinni á 
Hvolsvelli. FRÉTTABLAÐIÐ / DANÍEL

Töluverð hræðsla greip um sig í 
hópi ríflega fjörutíu leiklistarnema 
úr Menntaskólanum við Sund þegar 
þeim bárust fréttir af gosinu í miðju 
skólaferðalagi.

Hópurinn var staddur í félags-
heimilinu Gunnarshólma í Aust-
ur-Landeyjum. Kolbrún Björt 
Sigfúsdóttir og Erlingur Grétar 
Einarsson, leikstjórar verksins sem 
hópurinn hafði nýlokið sýningum 
á, sáu um það að koma hópnum út í 
rýmingarrútu og á Hvolsvöll. Fólk-
ið þurfti að skilja föggur sínar eftir 

að miklu leyti, 
auk þess sem fáir 
voru ökufærir og 
því urðu einhverj-
ir bílar eftir á 
staðnum líka.

Kolbrún segir 
hópinn hafa verið 
nokkuð skelkaðan 
og að einhverjir 
hafi talið að þetta 
yrði þeirra síð-

asta. Sá ótti var þó skjótt kveðinn 
niður enda að mestu ástæðulaus.

Þá var fólki mjög brugðið þegar 
komið var á Hvolsvöll og í ljós kom 
að einn pilturinn, góðglaður mjög, 
hafði orðið eftir í félagsheimilinu. 
Hann hafði illa gert sér grein fyrir 
ástandinu og ákvað að fara aftur 
inn í húsið að sofa. Þegar það upp-
götvaðist að hann vantaði í hópinn 
var lögregla send eftir honum og 
skilaði honum á Hvolsvöll skömmu 
síðar. Nemarnir voru í kjölfarið allir 
ferjaðir til Reykjavíkur, en leikstjór-
arnir tveir fengu inni hjá ættingja 
Erlings í sveitinni.  - sh

Á fimmta tug framhaldsskólanema var í skólaferðalagi í Landeyjum:

Hræðsla þegar einn gleymdist

KOLBRÚN BJÖRT 
SIGFÚSDÓTTIR

Eldgos á Fimmvörðuhálsi
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Hafðu samband
símiVerðbréfaþjónusta Arion banka 

er söluaðili sjóða Stefnis. 
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki 
verðbréfaþjónustu Arion banka 
í síma 444 7000, í næsta útibúi 
eða á arionbanki.is/sjodir

Stefnir - Samval.
Meiri möguleikar á
breytilegum markaði.

Fjárfestir í þeim eignaflokkum sem ákjósanlegastir eru hverju sinni 

 – eignastýring í einum sjóði

Virk stýring í skuldabréfum og hlutabréfum. Áhersla á ríkistryggð 

 skuldabréf undanfarin misseri

Fjárfestir að mestu í öðrum sjóðum til að auka enn frekar áhættudreifingu

Góður kostur í langtímasparnaði og hentar vel í reglubundnum sparnaði

15,4% meðalnafnávöxtun síðastliðin 5 ár*

Lágmarkskaup 5.000 kr.

Ávöxtunartölur vísa til fortíðar. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur þeirra. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða, t.d. getur fjárfesting 

rýrnað eða tapast að öllu leyti. Stefnir - Samval er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um 

áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.

*Upplýsingar fengnar af www.sjodir.is 
fyrir tímabilið 28.02.2005-28.02.2010.

„Það hefur ekki gosið á 
Fimmvörðuhálsi í fleiri 
þúsund ár, og ekki hægt 
að skýra af hverju gýs 
þarna núna en ekki beint 
þaðan sem kvikan safnast 
saman undir háfjallinu,“ 
segir Ari Trausti Guð-
mundsson jarðeðlisfræð-
ingur. „Það eru gossprung-
ur bæði vestan og austan 
úr Eyjafjallajökli, fyrir 
ofan Seljalandsfoss og þar sem gýs 

núna. Fjallið er jú um 700 
þúsund ára gamalt þannig 
að gríðarlegur fjöldi gosa 
hefur komið upp á svæð-
inu. Bæði í háfjallinu og 
sprungunum í hlíðum 
þess.“ Að minnsta kosti 
þrjár gossprungur liggja 
um Fimmvörðuháls, en sú 
sem nú gýs liggur öðruvísi 
en hinar tvær. 

Ari segir að um hreint 
hraungos sé að ræða. Það geti hins 

vegar breyst ef gosið færist undir 
jökulhettuna til vesturs. Þá breyt-
ist gosið í gjóskugos með vatns-
flóði. Eins segir gossaga Eyjafjalla-
jökuls að gosið geti staðið lengi. 

Ari segir að gossagan sýni jafn-
framt tengsl á milli gosa í Eyja-
fjallajökli og Kötlu. „Eyjafjalla-
jökull gýs sjaldan en Katla oft. 
Á sögulegum tíma höfum við tvö 
dæmi þess að Katla rumskar um 
leið og eldgosi lýkur. Kannski 
verður þetta með svipuðum hætti 

núna en það er aldrei hægt að ráða 
í hegðun eldfjalla. Ástæðan fyrir 
þessu liggur ekki fyrir og hefur 
lítið forspárgildi,“ segir Ari.

Sú kenning hefur verið sett fram 
að ástæða þess að Katla hefur ekki 
gosið af krafti í tæpa öld sé sú að 
gosið hafi í Surtsey og Vestmann-
eyjum. „Mér finnst sú kenning 
langsótt. Hlé á milli gosa í eld-
stöðvum eru breytileg og er nær-
tækt að skoða gossögu Heklu í því 
samhengi.“ - shá

Fyrstu jarðeldar í tíu þúsund ár í 700 þúsund ára gamalli eldstöð:

Tengsl gosa í Eyjafjallajökli við Kötlugos

Eldgos á Fimmvörðuhálsi

Gosstöðin í Eyjafjallajökli: 

700 þúsund 
ára risi
■ Eyjafjallajökull er fremur 

reglulega löguð eldkeila með 
stóran toppgíg eða öskju í 
kollinum. Eldfjallið hefur 
verið virkt í um 700 þúsund 
ár. 

 ■ Jökull þekur fjallið víðast 
hvar ofan þúsund metra en 
fjöldi skerja stendur upp úr 
honum, einkum í brúnum 
toppgígsins. Ísinn er víð-
ast þunnur, um eða undir 
100 metrum nema í gígnum 
þar sem þykktin nær 250 
metrum. 

 ■ Gos virðast algengust í 
toppnum en nokkrir hrygg-
ir, sem orðið hafa til við gos 
í jöklinum, teygja sig niður 
hlíðarnar með stefnu frá 
toppgígnum.

 ■ Vitað er um fjögur gos í 
Eyjafjallajökli á síðustu 
1.400 árum. Auk þess að 
vera mun fátíðari hafa gos 
í Eyjafjallajökli verið lítil 
miðað við Kötlugos. Virkni 
í eldfjöllunum virðist tengd, 
því gos Eyjafjallajökuls hafa 
komið á svipuðum tíma og 
Kötlugos en bæði eldfjöll-
in gusu um 920, 1612 og 
Katla gaus 1823, skömmu 
eftir að gosinu 1821-23 lauk 
í Eyjafjallajökli.

 ■ Gosið 1821-23 varð á um 
tveggja kílómetra langri 
sprungu í toppgígnum, gos-
mökkurinn reis hátt fyrstu 
vikuna og talsvert ösku-
fall varð, en meginmökk-
urinn barst til norðvest-
urs. Í upphafi gossins hljóp 
vatnsflóð úr gígnum niður í 
Markarfljót. 

ARI TRAUSTI 
GUÐMUNDSSON

FLOGIÐ YFIR GOSSTÖÐVARNAR TF-SIF, flugvél Landhelgisgæslunnar, flaug yfir gosstöðvarnar í gærkvöldi. Með í för var hópur jarðvísindamanna, auk Rögnu Árnadóttur dóms-
málaráðherra, Georgs Lárussonar, forstjóra Landhelgisgæslunnar, og Haraldar Johannessen ríkislögreglustjóra. Mælitæki nýlegrar flugvélar Landhelgisgæslunnar nýttust afar 
vel til að mynda og mæla gosið, segir Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur. Á þeim sást að fremur lítið hraun hafði runnið frá sprungunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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3 mán. 
vaxtalausar greiðslur

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

Fermingartilboð

 STÆRÐ VALHÖLL SAGA ÞÓR IQ-CARE

 90x200 69.900 89.900 - 134.900
 100x200 74.900 94.900 104.900 144.900
 120x200 84.900 109.900 124.900 164.900
 135x203 - - - 169.900
 140x200 89.990 119.900 139.900 179.900
 153x203 99.900 129.900 149.900 179.900

Takmarkað magn af IQ-Care heilsudýnum 
og Proflex stillanlegum rúmum 
á sértilboði frá framleiðanda

Proflex 2x80x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 339.900 - verð áður kr. 429.000

Proflex 2x90x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 349.900 - verð áður 459.000

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA Á RÚMBOTNUM

30% afsláttur af lökum og hlífðardýnum

Tilboð með leðurlituðum botni og fótum
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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

AFGANISTAN, AP Ættarhöfðingjar 
Pastúna í Afganistan nörtuðu 
í súkkulaðitertu og ávexti sem 
bornir höfðu verið á borð meðan 
þeir hlustuðu kurteislega á ræður 
bandarískra herforingja um nýtt 
fyrirkomulag. Það gerir öldungum 
afganskra þorpa kleift að fá fanga 
leysta úr haldi Bandaríkjamanna 
ef þeir í staðinn lofa að bera ábyrgð 
á þeim.

Síðan stóð einn öldunganna upp 
og hóf að spyrja spurninga. Hvers 
vegna var fjórum mönnum, sem 
nú voru látnir lausir, haldið mán-
uðum saman í Bagram-fangelsinu 
án þess að til væru nokkur sönnun-
argögn gegn þeim? Og hvers vegna 
halda Bandaríkjamenn áfram að 
ráðast inn á heimili fólks að næt-
urlagi án þess að ráðgast við öld-
unga þorpsins, eins og lofað hafði 
verið?

Fangelsið við Bagram-flugvöll, 
skammt norður af höfuðborginni 
Kabúl, er hið stærsta sem Banda-
ríkjamenn reka í Afganistan. Þar 
hafa um 600 manns verið í haldi 
vegna gruns um stuðning við tali-
bana. Síðan í janúar hafa ættar-
höfðingjar átt kost á því að fá menn 
úr þessum hópi látna lausa, með 
því að gangast í ábyrgð fyrir þá og 
lofa að fylgjast með því hvort þeir 
sýni einhver merki um að taka þátt 
í uppreisn talibana.

Síðan bandaríski herforinginn 

Stanley McCrystal tók við sem 
yfirmaður herafla NATO í Afgan-
istan á síðasta ári, hefur hann lagt 
áherslu á samstarf við heimamenn 
til að gera þá fráhverfa stuðningi 
við uppreisnarhópa. Þau samskipti 
snúast oftar en ekki upp í vettvang 
fyrir óánægju heimamanna, sem 
safnast hefur upp árum saman.

Bagram-fangelsið hefur verið 
sérlega viðkvæmt deilumál. Heima-
menn hafa ekki síst gagnrýnt 
Bandaríkjamenn fyrir að handtaka 
fólk á heimili þess að næturlagi án 
þess að gefa neinar skýringar.

„Afganar heyra margt,“ sagði 
Walir Wakil, einn öldunganna á 
fundinum í Kabúl. Hvar, spurði 
hann, má sjá merki þess að stefna 
Baracks Obama Bandaríkjaforseta 
um nánara samstarf erlendra her-
manna við leiðtoga heimamanna 
hafi verið tekin upp?

Patrick McCarthy, bandarískur 
sjóliðsforingi, reyndi ekki að rétt-
læta framferði landa sinna á fund-
inum. Hann gerði ekki annað en 
að biðja menn að sýna þolinmæði, 
eins og þeir hafa verið beðnir um 
að gera í átta ár.

„Við erum að breyta starfshátt-
um okkar þannig að Bandaríkja-
menn og Afganar geti starfað 
saman hlið við hlið,“ sagði hann. 
„Það tekur svolítinn tíma að koma 
þessu öllu í réttan farveg.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Afganar enn 
beðnir að sýna 
þolinmæði 
Barack Obama Bandaríkjaforseti og Stanley 
McChrystal, yfirmaður NATO-liðsins í Afganistan, 
hafa ítrekað lofað því að herliðið þar muni sýna 
meiri aðgæslu í samskiptum við heimamenn. 

Á FUNDI MEÐ BANDARÍKJAMÖNNUM Í KABÚL Haji Katel, einn afgönsku öldunganna, 
kveður sér hljóðs og hafði ýmislegt að segja við bandarísku herforingjana.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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STJÓRNSÝSLA Kristín Völundar-
dóttir, sýslumaður á Ísafirði og 
lögreglustjóri Vestfjarða, hefur 
verið skipuð í embætti forstjóra 
Útlendingastofnunar. 

Kristín lauk embættisprófi í lög-
fræði frá Háskóla Íslands 1992 og 
framhaldsnámi í Kanada 1994. 

Kristín starfaði í sex ár hjá 
Útlendingastofnun og forvera 
hennar, Útlendingaeftirlitinu, áður 
en hún fór til starfa í dómsmála-
ráðuneytinu árið 2005. Árið 2006 
var hún sýslumaður á Hólmavík. 

Ellefu sóttu um embættið en 
tveir drógu umsóknir sínar til 
baka.  - bþs

Forstjóri Útlendingastofnunar:

Kristín skipuð

KÍNA Tilnefningar til friðarverð-
launa Nóbels í ár endurspegla 
þrýsting Vesturlanda á Kína. 
Þetta er skoðun leiðarahöfundar 
Global Times í Kína, sem nýverið 
fjallaði um verðlaunin. 

Í hópi þeirra 237 sem tilnefndir 
eru til verðlaunanna eru Liu Xiao-
bo, Hu Jia og Rebiya Kadeer, yfir-
lýstir gagnrýnendur stjórnvalda. 

Leiðarahöfundurinn gagnrýn-
ir að enginn fjölmargra Kínverja 
sem lagt hafi þung lóð á vogar-
skálar friðar og framfara í land-
inu síðustu þrjá áratugi hafi hlotið 
tilnefningu til Nóbelsverðlaun-
anna. Verðlaunin séu misnotuð í 
pólitískum tilgangi og  slíkt verði 
að fordæma.  - óká

Ósáttir í Kína við tilnefningar:

Nóbelnum 
beitt gegn Kína

GRÆNLENSK BÖRN Stofnfundur félags 
um Grænlandssetur verður haldinn 
klukkan ellefu í fyrramálið í Náttúrugripa-
safni Bolungarvíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENNING Hugmyndir eru uppi um 
stofnun Grænlandsseturs í Bol-
ungarvík, að því er fram kemur á 
fréttavefnum Víkari.is. 

„Setrinu verður ætlað að safna 
fróðleik og munum tengdum 
Grænlandi og samskiptum Íslands 
og Grænlands í fortíð, nútíð og 
framtíð; standa að kynningum og 
sýningarhaldi tengdu Grænlandi, 
stuðla að auknum samskiptum 
íbúa landanna og eftir föngum 
stunda rannsóknir tengdar græn-
lenskum málefnum,“ segir þar 
og bent á að Bolungarvík sé sá 
byggði staður á landinu sem hvað 
næstur sé Grænlandi.  - óká

Grænlandssetur í bígerð:

Bolungarvík er 
næst Grænlandi

SVEITARSTJÓRNIR Meirihluti Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks 
í bæjarráði Kópavogs hafnaði til-
lögu Vinstri grænna um að fresta 
ráðningu nýs almannatengils. 

„Það er með ólíkindum að Sam-
fylkingin og VG sem stöðugt 
kalla eftir upplýstri og gegnsærri 
stjórnsýslu skuli nú leggjast gegn 
ráðningunni,“ bókaði meirihlut-
inn sem kveður upplýsingaflæði 
frá bænum verða markvissara. 
„Um þessar mundir er verið að 
draga verulega saman í rekstri 
bæjarfélagsins m.a. með uppsögn-
um starfsfólks og skerðingar á 
þjónustu við bæjarbúa.

Því skýtur skökku við að á sama 
tíma er rokið til og ráðið í starf 
sem losnar í yfirstjórn bæjarins,“ 
bókuðu fulltrúar Samfylkingar-
innar.  - gar

Tekist á um almannatengil:

Upplýsingarnar 
flæða betur

NÁM Innleiðingu nýrra fram-
haldsskólalaga verður frestað 
að hluta til, segir Katrín Jakobs-
dóttir menntamálaráðherra. Til 
dæmis verður lengingu skólaárs 
sem kveðið er á um í lögum slegið 
á frest. Í ræðu ráðherrans á nýaf-
stöðnu menntaþingi kom einnig 
fram að hægt verður á innleiðingu 
þeirra hluta laganna sem snúa að 
gildistöku nýrrar aðalnámskrár í 
framhaldsskólum.

Tveir framhaldsskólar eru þegar 
farnir að vinna eftir nýjum lögum, 
sem fela meðal annars í sér nýtt 

einingakerfi til 
stúdentsprófs, 
Kvennaskólinn 
og Framhalds-
skólinn í Mos-
fel lsbæ. Þar 
fyrir utan eru 
margir skólar 
farnir að laga 
starfið að nýjum 
lögum. Sú vinna 
heldur áfram 

segir Katrín. 
Ástæða frestunar á fram-

kvæmd laganna er niðurskurður 

til menntamála, en að sögn Katr-
ínar er verið að skoða í ráðuneyt-
inu hvernig komið verður á móts 
við hann. Að sögn Katrínar munu 
línur í þeim efnum skýrast á 
næstunni. 

Þess má geta að fulltrúafund-
ur Félags framhaldsskólakennara 
sendi frá sér ályktun á dögunum 
þar sem mælst var til þess að inn-
leiðing laganna yrði endurskoð-
uð vegna kostnaðar sem af þeim 
hlýst. Lögin voru samþykkt árið 
2008 en áttu að koma til fullra 
framkvæmda haustið 2011.  - sbt

Menntamálaráðherra endurskoðar innleiðingu nýrra framhaldsskólalaga:

Lengingu skólaársins frestað

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

SJÁVARÚTVEGUR Rekstur HB 
Granda skilaði 13 milljónum evra 
í hagnað á síðasta ári. Stjórnin 
leggur til að greidd verði út 12 
prósent af nafnvirði hlutafjár í 
arð, en þau samsvara 204 millj-
ónum króna á lokagengi ársins 
2009. Rekstrartekjur félagsins í 
fyrra voru 117 milljónir evra. 

Hagnaður ársins 2008 nam 16 
milljónum evra. Minna veiddist 
af ufsa og karfa árið 2009 en árið 
áður, en veiði frystitogara á gull-
laxi og úthafskarfa jókst mjög. 

 - kóp

HB Grandi gengur vel:

Greiðir 204 
milljónir í arð



APPELSÍNUSAFI 
1,5 ltr

EPLASAFI
1,5 ltr

ANANASSAFI 
1,5 ltr

TANNKREM 
125 ml

179
kr/stk.

249
kr/pk.

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!   Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

TÚNFISKUR  
Í OLÍU EÐA VATNI, 185 gr 

LAKKRÍSHLAUP 
BLANDA, 450 gr

BRAUÐRASP 
500 gr

LAKKRÍSKONFEKT  
500 gr 

FRANSKAR KARTÖFLUR  
1 kg

HLAUP     
500 gr 

HUNANG 
450 gr

w
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179
kr/stk.

119
kr/pk.

459
kr/stk.

399
kr/pk.

359
kr/pk.

359
kr/pk.

359
kr/pk.

TANNBURSTAR 
3 Í PAKKA

198
kr/pk.



HVÍTLAUKSBRAUÐ  
2 stk.

SPAGHETTI    
1 kg 

TÓMATAR, HAKKAÐIR
400 gr 

HAFRAKEX 
400 gr

139
kr/pk.

199
kr/pk.

PASTASKRÚFUR 
500 gr 

129
kr/pk.

229
kr/pk.

98
kr/stk.

PLASTPOKAR 
3x30 stk, HVÍTIR

SORPPOKAR 110 ltr. 
10 stk

298
kr/pk.

279
kr/pk.

KOSSAR 
BLANDAÐIR, 200 gr

298
kr/pk
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Frábært golftilboð! 
Villaitana, Benidorm – Alicante

12.-17. apríl

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. í 
tvíbýli. Innifalið er flug með sköttum 
og flutningi á golfsetti. Akstur til og 
frá flugvelli erlendis. Gisting með 
morgun og kvöldmat. 5 golfdagar

119.900 kr.frá

Boðaðar aðgerðir ríkisstjórnar-
innar til þess að takast á við 

skuldavanda heimilanna eru um 
margt ágætar. Yfirlýsingar ráð-
herra um að aðgerðarpakkinn nái 
að öllu leyti utan um vandann eru 
hins vegar í besta falli spaugileg-
ar. Talsvert meira þarf að gera til 
þess að sátt geti ríkt á lánamark-
aði á Íslandi og til þess að hinn 
ógnarstóri skuldavandi þjóðarinn-
ar teljist að fullu leystur. Skulda-
vandi heimilanna er vandi af slíkri 
stærðargráðu að betur fer á því 
að tileinka sér vissa auðmýkt og 
minni yfirlýsingagleði í viðureign-
inni við hann. Nógu stórt var talað 
þegar síðasti aðgerðarpakki rík-
isstjórnarinnar var kynntur í okt-
óber síðastliðnum. Hann náði ekki 
tilætluðum árangri. 

Betrumbætur boðaðar
En nú eru boðaðar betrumbætur. 
Margt í aðgerðarpakka ríkis-
stjórnarinnar er afsprengi vinnu-
bragða sem gjarnan mættu sjást 
víðar í stjórnmálunum um þessar 
mundir. Þverpólitískur samráðs-
hópur um skuldavanda heimila 
og fyrirtækja hefur nú starfað 
um nokkurt skeið. Margar höf-
uðáherslur þess hóps er að finna 
í aðgerðarpakkanum. Þannig 
hefur stofnun embættis umboðs-
manns skuldara, eða lántakenda, 
átt hljómgrunn í öllum flokkum 
á þingi, að því er ég best veit, og 
eins hefur verið nokkuð víðtæk-
ur samhljómur á meðal flokk-
anna um mikilvægi þess að hanna 
betur þá ferla sem fólki í veruleg-
um greiðsluvanda býðst til þess 
að endurskipuleggja skuldir sínar. 
Á þessu er tekið í aðgerðarpakk-
anum.

Mikilvægt embætti umboðsmanns
Það er mikilvægt að tala ekki 

niður hið nýja embætti umboðs-
manns skuldara. Hugmyndin er 
góð. Þessu embætti verður ætlað 
að vera málsvari lántakenda gagn-
vart kröfuhöfum. Í gegnum þetta 
embætti munu skuldarar geta 
fengið úrlausn sinna vandamála, 
ef vel tekst til. Þessu þarf að gefa 
góðan sjens. Að því sögðu er þó 
líka mikilvægt að hafa í huga, að 
auðvitað verður að vakta vel hvort 
embættið virkar eða ekki. Margir 
vankantar gætu komið í ljós sem 
nauðsynlegt verður að sníða af. 

Meðal annarra fagnaðarefna í 
frumvarpsdrögum ráðherranna 
má nefna, að til stendur að taka á 
málum þeirra skuldara sem sitja 
uppi með tvær eignir, en þau mál 
hafa verið í pattstöðu alltof lengi. 
Eins eru góðar áherslur lagðar í 
þátt að auka möguleika á óverð-
tryggðum lánum. Meira þarf að 
gera í þeim efnum. Auk þess eru 
skref í átt að aukinni fjölbreytni á 
húsnæðismarkaði, með kaupleigu-
íbúðum og húsnæðissamvinnufé-
lögum, töluvert gleðiefni. 

Hvar eru almennu aðgerðirnar?
En kem ég nú að göllunum. Það 
er orðið rannsóknarefni hvað 
ríkisstjórnarflokkarnir virðast 
sýna nauðsyn almennra aðgerða 
í skuldamálum lítinn skilning. 

Lítið á að gera fyrir þann stóra 
hóp fólks sem ekki telst beinlínis 
vera í greiðsluvanda, en er þó 
á mörkunum. Þetta er hin stóra 
millistétt á Íslandi. Hrunið tók 
frá henni hið fjárhagslega svig-
rúm sem hún hafði. Ekki fyrr en 
vanda þessa hóps verður mætt 
með almennum aðgerðum, eins og 
leiðréttingu höfuðstóls eða öðrum 
slíkum, getur mögulega mynd-
ast sátt á íslenskum lánamarkaði. 
Hið efnahagslega markmið er líka 
augljóst: Þessi hópur, sem telur 
þorra Íslendinga, verður að losna 
við byrðar. Að öðrum kosti hefst 
ekki eðlileg neysla og fjárfesting í 
samfélaginu. 

Á að gera höggið frádráttarbært?
Eina almenna aðgerðin sem ríkis-
stjórnin boðar er raunar algerlega 
þvert á þessi markmið. Hún felst 
í því að skattleggja afskriftir. Slík 
áform virka óneitanlega sem blaut 
tuska í andlit þeirra sem barist 
hafa fyrir almennri leiðréttingu á 
höfuðstól. 

Það má þó kannski freista þess 
að hugsa uppbyggilega og reyna 
að snúa þessari vondu hugmynd 
upp í aðra betri. Ef ríkisstjórn-
in vill fara í almennar aðgerðir í 
gegnum skattkerfið, er auðvitað 
fullkomlega eðlilegt að leggja til, 
að sú dæmalausa aukning á höf-
uðstól sem lántakendur tóku á sig 
í hruninu komi til frádráttar frá 
skatti. Þar gæti verið komin leið 
til þess að létta byrðar hrunsins af 
almenningi. Þetta þarf að skoða. 

Eitt er víst: Krafa þorra lántak-
enda um léttari og sanngjarnari 
byrðar verður bara háværari eftir 
því sem aðgerðarleysið í þeim 
efnum er meira. Næstu skref á 
lánamarkaði felast einkum í því að 
mæta þessari kröfu af röggsemi.

Höfundur er alþingismaður.

Næstu skref

GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON

Í DAG | Skuldavandi 
            heimilanna

Betra vatn til framtíðar
UMRÆÐA
Alþjóðlegur dagur vatnsins

Vatnsgæði og mikilvægi þess í 
vatnsstjórnun er umræðuefni 

alþjóðlegs Dags vatnsins þann 22. 
mars nk. Hreint vatn er grund-
völlur fyrir heilbrigði manna 
og vistkerfa, og er mikilvægur 
liður í sjálfbærri efnahagsþróun 
samfélaga. Vatnsgæði ber ekki 
oft á góma í þjóðfélagsumræðunni á Íslandi. Það er 
kannski ekki skrýtið í ljósi þess að við höfum með 
örfáum undantekningum hreint og afar gott vatn. 
Næringarefnaauðgun sem ógnar vatnavistkerfum í 
mörgum löndum er nær óþekkt á Íslandi. Jafnframt 
er 95% af neysluvatni á Íslandi ómengað grunnvatn, 
en ekki klórað yfirborðsvatn. Af þessum sökum 
er ekki óalgengt að við tölum um „hreinasta vatn 
í heimi“. Við njótum góðs af þessu næga ómeng-
aða vatni í flestum undirstöðuatvinnuvegum okkar, 
eins og í fiskiðnaði, orkuframleiðslu, landbúnaði, 
gróðurhúsaræktun. Tækifæri geta leynst til frekari 
verðmætasköpunar bæði með nýsköpun svo og betri 
markaðssetningu á afurðum og þjónustu úr þessu 
gæðavatni.

En hvað vitum við um vatnsgæði á Íslandi? Er 

hreint vatn sjálfgefið eða eru 
hættur sem þarf að varast?  
Skemmst er að minnast nóró-
verufaraldra sem urðu á tveimur 
ferðamannastöðum sumarið 2004 
þar sem yfir þrjú hundruð manns 
veiktust. Orsökina mátti í báðum 
tilfellum rekja til mengunar 
neysluvatns. Margir muna einnig 
eftir klórslysum í Varmá og Ell-
iðaám sem ollu fiskdauða. En að 
öllum líkindum er helsta hættan 

aukin ásókn í landnýtingu nálægt vatnsbólum og 
því þarf að taka tillit til vatnsverndarsjónarmiða 
við alla skipulagsvinnu. Einnig er mikilvægt að 
kortleggja betur vatnsgæði og standa vel að verki 
við verndun vatnsins.  

Í flestum löndum heims er aðgangur að hreinu 
vatni forréttindi og ekki sjálfgefinn hlutur. Íslenska 
vatnafræðinefndin í samvinnu við fleiri aðila stend-
ur fyrir ráðstefnunni Betra vatn til framtíðar sem 
fjallar um þessi mál. Ráðstefnan verður haldin í 
Orkugarði við Grensásveg 9 mánudaginn 22. mars 
frá kl. 13-16 og eru allir velkomnir. 

Hrund Ó. Andradóttir og María J. Gunnarsdóttir, 
Umhverfis- og byggingarverkfræðideild 

Háskóla Íslands.

En hvað með fólkið?
„Fyrstu áhyggjurnar þegar ég heyrði 
af þessu tengdust fluginu.“ Svo mælti 
Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar, í samtali 
við Vísi í gær. Vissulega er það rétt 
hjá Ernu, sem hún hafði áhyggjur 
af, að vont er ef flugáætlanir 
raskast. Það er vissulega 
leiðinlegt að bíða eftir flugi 
og líklega gætu einhverjir 
tapað fjármunum, sem 
er líka leiðinlegt. En hefði 
ekki verið eðlilegra að 
fyrstu áhyggjur hefðu 
tengst fólki í nágrenni 
gossins?

Augljós tengsl
Hinn skemmtilegi þjóðfélagshópur 
gárungar lætur ekki að sér hæða, 
frekar en endranær. Þeir ræddu það 
sín á milli hvernig möguleiki væri að 
tengja fréttir af gosinu í Eyjafjallajökli 
við Icesave, til að viðhalda því að 
önnur hver frétt fjalli um það 

mál. Þeir þurftu hins vegar 
ekki að brjóta heilann lengi; 
alþjóðlega fréttastofan AP 
tók af þeim ómakið og 

birti ítarlega frétt um gosið á 
Íslandi og Icesave-

skuldina. Aug-
ljós tengsl.

Skilja ekki alveg
Sigurjón Þórðarson hefur formanns-
tíð sína hjá Frjálslynda flokknum 
með nýja stjórnmálayfirlýsingu upp á 
vasann. Þar lýsir flokkurinn yfir líklega 
kær-, en heldur seint til komnum, 
stuðningi við þjóðaratkvæðagreiðslu, 

sem fram fór 6. mars. Eitthvað 
hefur þó flokkurinn misskil-
ið málið, því hann styður þá 
ákvörðun forsetans að „vísa 
þeirri ákvörðun til þjóðarinnar, 
hvort þjóðin eigi að greiða 

skuldir óreiðumanna“. 
Það hefur forsetinn 
aldrei gert.

 kolbeinn@frettabladid.is

HRUND Ó. 
ANDRADÓTTIR

MARÍA J. 
GUNNARSDÓTTIR

N
áttúruöflin eru máttug á Íslandi. Á það var minnt 
um helgina þegar eldgos hófst á Fimmvörðuhálsi. 
Enn sem komið er virðist ekki vera á ferðinni 
mikið gos en í fyrrinótt og í gær kom vel í ljós 
hversu vel bæði vísindamenn og almannavarnir 

fylgjast með jarðhræringum og eldvirkni, hversu miklu máli sú 
árvekni skiptir og síðast en ekki síst hversu vel viðbragðsáætl-
anir vegna náttúruhamfara eru unnar og hversu vel þær ganga 
upp þegar til þess kemur að vinna þarf eftir þeim.

Atburðir helgarinnar minntu vel á að við eigum framúrskar-
andi almannavarnakerfi. Þar er á ferðinni smurð vél þar sem 
hver þáttur skilar sínu eins og best verður á kosið. Samhæf-
ing aðila gengur snurðulaust þannig að ekkert atriði verður 
út undan. 

Strax og ljóst var að eldgos væri hafið í fyrrinótt var samhæf-
ingarstöð almannavarna í Skógarhlíð virkjuð en þar er unnið 
eftir fyrirfram tilbúinni viðbragðsáætlun. Rýming þeirra bæja 
í nágrenni jökulsins sem taldir voru í hættu tók ekki nema tvær 
klukkustundir. Þremur fjöldahjálparstöðvum var komið á fót á 
Hellu, Hvolsvelli og í Vík en þangað komu þeir sem höfðu þurft 
að yfirgefa heimili sín til skráningar. Þessi aðgerð var fumlaus 
þótt um miðja nótt væri.

Náttúruöflin á Íslandi eru til alls vís. Það er því gríðarlegur 
styrkur og mikið öryggi í því fólgið að við eigum vel samhæft 
og gott almannavarnakerfi sem fer af stað þegar glíma þarf 
við náttúruöflin. Þar er öryggi manna sett í forgang. Yfirsýn og 
yfirvegun einkennir störf þeirra fjölmörgu sem að verkefninu 
koma: starfsmenn Veðurstofu, lögreglu, Landhelgisgæslunnar, 
Neyðarlínu og svo sjálfboðaliðar og starfsmenn Rauða kross 
Íslands. Allur þessi hópur vann framúrskarandi störf nú um 
helgina og mun gera áfram meðan þörf krefur.

Mikið er lagt upp úr því að halda almannavörnunum vel 
smurðum með reglulegum æfingum. Um helgina kom í ljós 
hversu miklu það skiptir. Einnig er augljóst að fumlaus við-
brögð almannavarnakerfisins um helgina gefa góð fyrirheit 
um þau viðbrögð sem búast má við þegar enn öflugri náttúru-
hamfarir gera vart við sig. 

Við búum í landi þar sem náttúruöflin eru til alls vís. Enginn 
veit hvenær og hvernig þau láta á sér kræla. Það felst því mikið 
öryggi í vitneskjunni að almannavarnakerfið bregst ekki þegar 
á reynir. 

Styrkur almannavarnakerfisins kom vel í ljós 
þegar eldgos hófst á Fimmvörðuhálsi í fyrrinótt.

Fumlaus viðbrögð á 
öllum vígstöðvum

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Allur þessi hópur vann framúrskarandi störf nú um 
helgina og mun gera áfram meðan þörf krefur.
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„Við vorum í kúrsi í hópavinnu, 
fjórir nemar í Listaháskólanum og 
tveir úr Háskólanum í Reykjavík. 
Afraksturinn varð sjálfvökvandi 
pottur fyrir kryddjurtir. Hópur-
inn valdi að vinna með Bjarkar-
ási því þar er allt gert á umhverf-
isvænan hátt, mót búin til, unnið 
með leir og pappír er endurunn-
inn, auk þess sem þar er gróður-
hús. Því þurfti lítið af aukahlutum, 
bara blöðru og kveikiþráð.“ Þannig 
lýsir Embla tilurð pottsins.

Potturinn er tvískiptur. Í neðri 

hlutanum er vatn en í þeim efri 
mold. Á milli er blaðra sem klippt 
er í tvennt, þanin út yfir brúnirnar 
og myndar rönd í miðjunni og eru 
blöðrurnar í ýmsum litum. Stútur-
inn á blöðrunni vísar niður í vatns-
ílátið og í gegnum hann liggur 
kveikurinn. Þannig getur plantanplantan 
sogið til sín vatn. 

En hvaða gagn gerir endurunni 
pappírinn sem Embla minntist á? 
„Hann er til að halda moldinni á 
sínum stað meðan potturinn er 
í pakkningum. Svo þegar fólk er 

búið að setja fræin í moldina er 
betra fyrir þau að vera í myrkri 
fyrstu dagana, þá spíra þau hrað-
ar og því er pappírinn lagður 
yfir.“ En hvar fæst þessi gersemi? 
„Í Bjarkarási í Stjörnugróf og á 
fésbókarsíðu GrowMe-hópnum,“ 
upplýsir listakonan. listakonan. 

Til að nýta pottinn lengur þegar 
fyrsta plantan hefur runnið sitt 
skeið er hægt að kaupa lítinn kassa 
með öllu sem þarf til ræktunarinn-
ar. Þar er mold, fræ, pappír, blaðra 
og kveikur.   gun@frettabladid.is

Lífrænt, grænt og vænt
Embla Vigfúsdóttir er á lokaspretti í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands. Meðal þess sem hún hefur 
tekið þátt í þar er gerð sjálfvökvandi kryddjurtapotts sem framleiddur er í Hæfingarstöðinni Bjarkarási.  

Hönnunarneminn Embla með timjan í potti. Myndin er tekin í Bjarkarási þar sem framleiðslan er og potturinn góði er til sölu. 
FréttaBlaðið/GVa
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Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

Takmarkað magn af IQ-Care heilsudýnum 
og Proflex stillanlegum rúmum 
á sértilboði frá framleiðanda

Proflex 2x80x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 339.900 - verð áður kr. 429.000

Proflex 2x90x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 349.900 - verð áður 459.000

Listh

Fermingartilboð
sjá 

www.svefn.is
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Allt sem þú þarft…

Hágæða kítti fyrir fagmanninn í 
ýmis verkefni á frábæru verði. 
Akrýl - Silíkon - Límkítti - Eldvarnarefni - ofl. 

Járn & Gler ehf.    -  Skútuvogur 1h. 
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900 

                  www.jarngler.is 

 

Den Braven þéttiefni 



Inga Elín hefur unnið sér ýmis-
legt til frægðar. Hún hefur 
unnið sem keramiker og gler-
listamaður í tuttugu ár og 
hannaði meðal annars Ístón-
inn, verðlaunagrip íslensku tón-
listarverðlaunanna. Svo muna 
eflaust margir eftir því þegar 
Elton John keypti af henni 
skúlptúr og skál.

Nú hefur hún hannað 
bráðskemmtilega ljósa-
krónu úr postulíni í sam-
starfi við Lumex. „Mér 
finnst postulín svo skemmti-
legt því það er næstum gegn-
sætt ef maður hefur það 
þunnt,“ segir Inga Elín en 
ljósið Ljóri er nokkurs konar 
sjálfstætt framhald af kerta-
stjökum hennar sem hún 
kallar skeljar.  „Ég fékk fag-

menn í Lúmex til liðs við mig við 
þetta verkefni því ég hef ekkert 
vit á rafmagni,“ segir hún og hlær. 
Henni fannst samstarfið ganga vel 
og skemmtilegt að blanda saman 
hönnun og vísindum. 

Inga Elín sækir oft hugmyndir 
sínar í gamla íslenska muni. 

Þannig er nafnið Ljóri einnig 
fengið úr fortíðinni en það var 
notað yfir glugga á baðstofum 
til forna. Ljóri merkir einnig 
fyrstu skímu komandi dags.

Ljósið var frumsýnt á Hönn-
unarMars um helgina en verður 
áfram til sýnis bæði í Fógetastof-
unni í Aðalstræti 10 og í Lumex í 
Skipholti.  solveig@frettabladid.is

Fyrsta skíma 
komandi dags
Inga Elín Kristinsdóttir hefur hannað falleg keramikljós í samstarfi 
við Lumex en þau voru frumsýnd á HönnunarMars. Ljóri kallast 
ljósin sem öll eru handgerð úr þunnu postulíni.

Skeljar kallast þessir kertastjakar en þaðan fékk Inga Elín hugmyndina að Ljóra.

Ljós Ingu Elínar er bæði hægt að fá stök og mörg saman. Þau verða til sýnis í Lumex 
og í Kraum í Aðalstræti. FRÉTTABLAIÐ/GVA

Inga vinnur mikið með postulín.

REGNFÖT  sem farið hafa í sundur í límingunni má laga á auð-

veldan hátt. Leggja skal sárið saman og setja álpappír beggja 

megin við það og strauja rólega yfir með straujárni. 

Hjá Leiðbeiningastöð heimilanna er veitt 

ráðgjöf um flest það sem lýtur að 

heimilishaldi, allt frá matreiðslu og 

bakstri til þrifa og meðferðar matvæla.

 www.leidbeiningastod.is
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Ókeypis námskeið og ráðgjöf 

Mánudagur 22. mars

Miðvikudagur  24. mars

Fimmtudagur  25. mars

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson kennir fólki að afla, varð-
veita og dreifa orku um líkamann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 13.00 -14.00.

Íslenskuhópur - Hefur þú lært íslensku en þarft að æfa
þig í að tala? Tími: 13.00 -14.00.

Hvernig stöndumst við álag - Hvað fær okkur til að
pirrast og reiðast yfir smámunum? Tími: 14.00 -15.30.

Vinnum saman -  Ný viðhorf (Býflugurnar) - Vertu
með í skapandi hópi atvinnuleitenda. Tími: 14.00-16.00

Skiptifatamarkaður -  Barnaföt - Tími: 16.00 -18.00.

Fluguhnýtingahópur - Komdu með fluguhnýtinga-
stand ef þú getur. Tími: 12:00 -13.30.

Föndur, skrapp myndaalbúm og kort - Gott er að
hafa skæri meðferðis. Tími: 12:00 -14.00.

Saumasmiðjan - Breytt og bætt. Tími: 13.00-15.00.

Þýskuhópur - Í þessarri viku ræðum við á þýsku um 
hefðir. Tími: 14.00-14.45.

Spænskuhópur - Við æfum okkur í að tala saman á 
spænsku um fjölskyldur. Tími: 15:00 -15.45.

Jóga - Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Skip án skipstjóra - Einstaklingur án markmiða er 
eins og skip án skipstjóra. Tími: 12.30-13.30.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 12.30 -13.30.

Bingó - Veglegir vinningar, vöfflur með rjóma og heitt
á könnunni. Tími: 14.00 -15.00.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu? Tími: 15.30-16.30. 

Föstudagur  26. mars 

Allir velkomnir!

Tölvuaðstoð - Persónuleg aðstoð. Komdu með fartölvu
ef þú getur. Tími: 13.30-15.30.

Áhugasviðsgreining - Könnun og fagleg ráðgjöf. 
Skráning nauðsynleg. Tími: 14.00 -16.00.

Ráðgjöf fyrir innflytjendur - Sérsniðin lögfræðiráð-
gjöf og stuðningur við innflytjendur. Tími: 14.00 -16.00.

Briddsklúbbur - Hefur þú gaman af bridds? Langar 
þig að læra bridds? Tími: 14.00-16.00.

Næringarlæsi og fæðuval - Fyrirlestur sniðinn að 
því að hjálpa fólki að velja hollt fæði, allt frá uppskrifta-
bókinni að búðarkassanum. Tími: 14.30 -15.30.

Þriðjudagur  23. mars

Rauðakrosshúsið

Líðan atvinnuleitenda - Umræður og vinnuhópar
Félagsvinir atvinnuleitenda stjórna. Tími: 12.30-14.00.

Fáðu félagsskap og stuðning

Samskipti við börn á erfiðum tímum - Dr. Sigrún
Júlíusdóttir félagsráðgjafi fjallar um hvað skiptir mestu 
máli fyrir börn í kreppu. Tími: 12.30-13.30.

Prjónahópur - Komdu og prjónaðu. Tími: 13.00 -15.00.

Enskuhópur - Æfðu þig í að tala ensku. Tími: 14.00 -15.00.

EFT og djúpslökun - Viðar Aðalsteinsson EFT sérfræð-
ingur kennir okkur að innleiða EFT tæknina (Emotional
Freedom Techniques) í daglegt líf okkar og umbreyta
heftandi viðhorfum. Tími: 15.00 -17.00.

Skákklúbbur - Komdu og tefldu. Tími: 15.30 -17.00.
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Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda
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Sjálfboðaliðar á vegum Ver-
aldarvina gerðu upp nokkur 
niðurnídd hús við Hverfisgötu 
á síðasta ári og endurtaka nú 
leikinn.

„Við tókum á leigu hús 59 og 61 
og ætlum að reka þar litla menn-
ingarmiðstöð helgaða fjölmenn-
ingu og náttúruvernd,“ segir Þór-
arinn Ívarsson, formaður Ver-
aldarvina, félagasamtaka sem 
hafa umhverfismál meðal ann-
ars í öndvegi. „Í húsi 61 var mót-
orhjólaklúbburinn Fáfnir áður til 
húsa þannig að óhætt er að segja 
að starfsemin verði með töluvert 
breyttu sniði.“

Framkvæmdir eru þegar hafn-
ar þar sem fyrsti hópur sjálf-
boðaliða tók til starfa í marsbyrj-
un. „Samtals verða þetta átján 
hópar og samanstendur hver af 

tólf manns,“ 
segir Þórarinn. 
Hann bætir við 
að útlending-
ar séu í meiri-
hluta sjálfboða-
liða en nokkrir 
þeirra íslensku 
séu þátttak-
endur í átaks-

verkefninu Ungt fólk til athafna 
sem Vinnumálastofnun stend-
ur fyrir. „Við erum að fá hingað 
um 1.400 manns frá öllum heims-
hornum, flesta frá Evrópu. Þetta 
er fjölgun frá því í fyrra þegar 
1.000 manns komu, en ástæðan 
fyrir henni eru góðir dómar sem 
við fáum hjá samstarfsaðilum úti 
í heimi,“ segir Þórarinn. „Æv-
intýramennskan dregur marga 
hingað en hagstætt gengi og falleg 
náttúra heilla líka.“

Þórarinn segir vel tekið á móti 

sjálfboðaliðunum. „Þeim er séð 
fyrir gistingu, bæði í bænum og 
úti á landi þar sem við erum með 
önnur verkefni í gangi og sveitar-
félögin greiða niður fæðiskostn-
að fyrir fólkið. Reykjavíkurborg 
hefur hins vegar ekki viljað borga 
mat fyrir það,“ bendir hann á en 
segist þakklátur fyrir málningu 
sem borgin styrkti verkefnið um 
síðast.

Sjálfboðaliðarnir verða að 
störfum fram í október á þessu 
ári, hver hópur í tvær vikur í 
senn. Auk þess að standsetja húsin 
tvö ætla þeir að að bæta frekar 
ímynd svæðisins með því að taka 
fyrir alla Hverfisgötuna, þvergöt-
ur sem liggja upp að Laugavegi og 
sinna léttum viðhaldsverkefnum 
fyrir nágrannana. „Við buðum þá 
þjónustu í fyrra og var vel tekið 
og ætlum því að gera þetta aftur í 
ár.“ - rve

Fjölmenning í Fáfnishúsi

Antonio Perez, 29 ára, er fæddur og 
uppalinn í Madríd á Spáni. Hann kom 
hingað fyrir fjórum árum til að starfa 
með Veraldarvinum og líkaði svo 
vel að hann settist að á Íslandi. „Ég 
er mjög stoltur af því að starfa með 
Veraldarvinum og sér í lagi að taka 
þátt í því að standsetja þessi gömlu 
hús og bæta ímynd götunnar. Ég vona 
að þetta verði fleirum hvatning til 
góðra verka.“

Matthew Hilton, 23 ára, er kominn 
hingað til lands frá Mississippi í 
Bandaríkjunum til að starfa með 
Veraldarvinum. „Ég er alveg heillaður 
af náttúrunni. Ég var búinn að heyra 
vel látið af henni en hún er engu lík og 
veðráttan skemmtilega síbreytileg,“ 
segir Matthew, sem býr með 25 sjálf-
boðaliðum og nýtur samvistanna. „Það 
er gaman að kynnast fólki frá þessum 
ólíku löndum.“

Kana Habino, 21, frá Tókýó í Japan ætlar 
sér að starfa við vistvæna ferðaþjónustu 
í framtíðinni og telur starfið með Verald-
arvinum ágætan undirbúning fyrir það. 
„Ég ætla að vinna á alþjóðlegum mark-
aði þannig að þetta á eftir að nýtast mér 
vel,“ segir Kana, sem fann verkefnið á 
vefsíðu samstarfsfélags Veraldarvina í 
Japan. Kana hefur áður unnið sjálfboða-
störf í Indónesíu, þar sem hún kenndi 
hrísgrjónarækt. 

Sjálfboðaliðar á vegum Veraldarvina vinna nú hörðum höndum að því að bæta ímynd Hverfisgötu með endurbótum á niðurnídd-
um húsum. „Í húsi 59 verður rekin verslun þar sem selt verður grjót úr fjörum Íslands og hlutir sem erlendir sjálfboðaliðar koma 
með sér til landsins. Allur ágóði rennur óskiptur til verkefna sem Veraldarvinir skipuleggja á eyjunni Tierra Bomba í Karíbahafinu 
fyrir utan Cartagena De Indias í Kólumbíu. Þar er ekkert ferskt vatn og mikil fátækt,“ segir Þórarinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þórarinn Ívarsson

● YNDISLEGA RÓSIN MÍN  Rósaklúbbur Garðyrkjufélags Íslands 
er hópur áhugafólks um ræktun rósa, en markmið klúbbsins er að auka 
ræktun og þekkingu á rósum. Starf Rósaklúbbsins felst 
meðal annars í því að afla reynslu á áður óreynd-
um rósayrkjum, safna saman þekkingu í rækt-
un rósategunda, mynda samband við rósafé-
lög í nágrannalöndunum, standa fyrir rósa-
skoðunarferðum og efla alla menningu sem 
vegsamar rósir. Ekki síst er stuðlað að því 
að Rósaklúbburinn verði vettvangur til 
fræðslu og gleði fyrir félagsmenn sem hafa 
áhuga á rósum. 
 Heimild: Garðyrkjufélag Íslands

● ALHLIÐA GLUGGAÞVOTTUR  Fyrirtækið Gluggaþvottur ehf. 
hefur verið starfsrækt síðan 1998 og sérhæfir sig í alhliða gluggaþvotti, 
 bæði fyrir fyrirtæki 
og heimili. Þór Beck, 
rekstrarstjóri fyrir-
tækisins, segir nóg 
að gera, aðeins hafi 
dregið úr  viðskiptun-
um í kringum hrun 
en nú sé allt komið á 
fullt skrið. Margir séu 
að panta þvott fram 
í tímann og sumir, 
einkum og  sér í lagi 
fyrirtæki, fái reglulega 
þvott, allt að nokkr-
um sinnum í mánuði. Íbúðareigendur láti sér yfirleitt nægja að fá  einn og 
upp í þrjá þvotta yfir árið. Fyrirkomulagið segir hann einfalt. Hægt er að 
óska eftir tilboði og mæta þá starfsmenn  Gluggaþvottar til að taka verk-
ið út endurgjaldslaust. Náist samkomulag er hafist handa og er allt inni-
falið. Þá  er hægt að þurrka af gluggakörmum sé þess óskað. Allar nánari 
upplýsingar á www.gluggaþvottur.is.
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Fasteignamarkaðurinn er með á skrá tveggja 
hæða parhús sem er 174,2 fermetrar og með 
bílskúr við Álfhólsveg 69 í Kópavogi.

Á neðri hæð er gengið inn í flísalagða forstofu með 
fataskápum. Inn af henni er þvottaherbergi með inn-
réttingu og innfelldum vaski. Hol er flísalagt. Bað-
herbergi er flísalagt, með flísalögðum sturtuklefa 
og hornbaðkeri með nuddi. Barnaherbergi eru tvö 
og bæði parketlögð. Á neðri hæð er einnig rúmgott 
hjónaherbergi, þaðan sem útgengt er á viðarverönd 
með skjólveggjum.

Gengið er inn um steyptan stiga á efri hæðina. 
Komið er á parketlagðan stigapall. Gestasnyrting er 

flísalögð í gólf. Sjónvarpsherbergi er parketlagt með 
útgengi á stórar og skjólgóðar svalir til suðurs. Eld-
hús er parketlagt og með borðaðstöðu. Inn af því er 
búr með glugga og hillum. Stofur eru rúmgóðar, sam-
liggjandi og með útsýni að Snæfellsjökli, Esjunni og 
að Grafarholti.

Bílskúr er með hita, rafmagni og rennandi vatni. Á 
honum eru dyr, gluggar og rafmagnsopnari.

Húsið er í góðu ásigkomulagi að utan og sömuleið-
is þakið. Því fylgir falleg lóð. Þrjú sérbílastæði eru 
á lóð hússins.

Innkeyrsla er hellulögð og upphituð. Stéttir eru 
framan við húsið. Verönd og skjólveggir eru sunnan 
við það. 

Vel staðsett hús 
með fallegu útsýni

Húsinu fylgir meðal annars bílskúr, upphituð innkeyrsla og lóð í góðu ásigkomulagi. MYND/ÚR EINKASAFNI

Falleg og rúmgóð 76,3 fm 3ja herb. íbúð á 3.hæð (efstu) í snyrtilegu fjölbýli. Eignin skiptist. Anddyri/gangur, tvö svefnher-
bergi, baðherbergi, eldhús og stofa. Suður svalir og endurnýjað eldhús. Geymsla og þvottahús í kjallara. Verð aðeins 15,9 

millj. Uppl. veitir Elías lögg.fasteignsali í síma 551-3800 eða 898-2007.

Skúlagata - Laus.

HÚSAVÍK -  GOTT ORÐSPOR -  TRAUST VIÐSKIPTI

LÆKKAÐ VERÐ

sími 483 5800

Tækifæri í Hveragerði. 
Höfum í sölu atvinnu/íbúðar-
húsnæði við aðalgötu bæjar-
ins. Söluturn er á jarðhæð 
og á annarri hæð er íbúð. 
Góð fjárfesting og ýmis 
skipti koma til greina. 
Verð 36 millj.

Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Eitt af fallegustu húsum 
Hveragerðisbæjar til sölu!

Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Breiðamörk
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Kristnibraut

Góð 93,7 fm íbúð
3ja herbergja á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is
Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Lóuhraun - Hfj.

Frábært einbýli
Við hlið Einarsreitar
Stór pallur og 
heitur pottur
Frumleg hönnun
Stærð 203,9 fm

Gullfalleg og vönduð 
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverfinu
Stærð 102,5 fm

v. 29,9 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Eyrarskógur
*****TILBOÐSVERÐ*****
**FÆST Á 10.5M. STGR.**

Sumarhús á grónum 
stað í Svínadal
2 svefnherbergi
Stærð 46,4 fm
4.500 fm leigulóð

Lindasmári

v. 49,9 m.

Vesturgata

Rúmgóð 2ja herb 
Stærð 66 fm
Fyrir eldri borgara 
Mikil þjónusta
Laus við kaupsamning

v. 19,5 m.

v. 19,9 m.

Skipasund

Glæsileg 80 fm risíbúð
Sérinngangur /Svalir
Mikið áhvílandi / yfirtaka
Gott hverfi

Vættaborgir

Glæsileg efri sérhæð
Stærð 142,3 fm
4ra herbergja
Skipti möguleg 
Mikil lofthæð 
Vandaðar innréttingar
Bílskúr

v. 34,9 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í þjónustu
Stærð 100 fm

v. 20,5 m. 

Háteigsvegur

77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
3ja – 4ra herbergja

v. 22,9 m. 

Hjallasel

Parhús fyrir eldri borgara
á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við hlið Seljahlíðar

v. 19,9 m. 

Klukkurimi

Gott 170 fm tvílyft parhús
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Bjart og skemmtilegt hús
Góð bílastæði

v. 39,9 m.

Gullengi

3ja – 4ra herbergja íbúð
2. hæð í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag

v. 24,9 m. 

Aflagrandi

2ja herb, þjónustuíbúð
5. hæð í lyftublokk
Gott skipulag
Yfirbyggðar svalir

v. 20,3 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m. 

Rekagrandi
**LÆKKAÐ VERÐ**

Mjög falleg 3ja herbergja
83 fm íbúð á 2.hæð
Stæði í bílageymslu
Rúmgóð herbergi
Tvennar svalir
Frábær staðsetning

v. 22,9 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 
181 fm parhús
Góður suðurpallur og svalir
Vandaðar innréttingar, 
gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm 
flísalagður bílskúr.

v. 58,9 m.

Galtalind

Rúmgóð 3ja herbergja
Björt með stóru eldhúsi
Skipti möguleg á stærri í 
sama hverfi
Falleg íbúð

v. 22,5 m.

Barðastaðir

Stórglæsileg 4ra herbergja
Frábært útsýni
Golfvöllur í næsta nágrenni
119 fm + bílageymsla
Gott hús

v. 29,9 m. 

Espigerði

Falleg 4ra herbergja
Vel umgengin eign
Þvottahús innan íbúðar
Frábært útsýni

v. 25,9 m.

Eyrarskógur
*****TILBOÐSVERÐ*****
**FÆST Á 11.5M STGR.**

50 fm hús með góðum 
sólpalli Tvö svefnherbergi 
plús 10 fm svefnskáli
með sólpalli 5.200 fm 
leigulóð Selst með öllu 
innbúi v. 14,8 m. v. 20,5 m.

Stangarholt

5 herbergja 110 fm.
Stór bílskúr 30 fm.
Möguleiki á útleigu
Góður staður

v. 25,9 m.

v. 15,9 m.

MIKLABORG LEIGUMIÐLUN VANTAR 
ALLAR GERÐIR AF ÍBÚÐUM Á SKRÁ 

Í LEIGU - MIKIL EFTIRSPURN

Vantar sérstaklega 3ja og 4ra herb á 
Reykjavíkursvæðinu

Fossheiði, Selfoss

Snyrtileg 3ja herb. íbúð
Húsið nýtekið í gegn að 
utan.
SKIPTI SKOÐUÐ Á ÍBÚÐ-
AR- eða IÐNAÐARHÚS-
NÆÐI Á HÖFUÐB.SV.

v. 15,3 m. 
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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MOSFELLSBÆR - SKIPTI 4ja

MÁVAHRAUN - HAFNARFIRÐI
Í einkasölu á þessum vinsæla stað, einbýlishús á 
einni hæð ásamt stórum bílskúr, samtals 186 fm. 
Stofa, borðst., 5-6 herb, eldhús, þvottahús, baðherb., 
gestasnyrting. Flísar og parket. Góð hellulögð s-verönd. 
Laust. Skipti á minni eign ath. TILBOÐ ÓSKAST.  

Einb.

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆ
 Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt 
góðum bílskúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. 
Stofa, borðst., 3 góð herbergi, baðherb., sauna. Góð 
suður verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir 
stækkunarmöguleikar. Skipti ath. TILBOÐ ÓSKAST. 

Einb.

Í einkasölu góð 4ra herb. 114 ferm. íb. á 2. hæð við 
Þverholt, Mos. Stofa, eldhús, 3 rúmgóð herb., fata-
herb., þvottah., geymsla. BEIN SALA EÐA SKIPTI 
Á EIGN VIÐ RAUÐAMÝRI, MOS.  TILBOÐ 
ÓSKAST. 
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TÆKIFÆRI FYRIR AUSTAN FJALL
 Vorum að fá í sölu 100 fm iðnaðarhúsnæði á 
eignarlandi sem auðvelt er að breyta í íbúð-
arhúsnæði. Húsnæðið er fullbúið með lituðu 
bárustáli að utan og panelklætt að innan. 
Landið sem húseignin stendur á er 25.948 fm 
að stærð. 3ja fasa rafmagn er í húsnæðinu. 
Heimilt er að byggja allt að 250 fm íbúðarhús 
ásamt bílskúr á landinu. Verð 21 millj.

GRANASKJÓL - SKIPTI
 Töluvert endurnýja 184 fm endaraðhús á 
tveimur hæðum með innb. bílskúr. 4-5 svefn-
herb. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Skipti á 
minni eign koma til greina. Verð 59 millj.

LAUGATEIGUR - SKIPTI
 Góð og töluvert endurnýjuð 4ra herbergja, 111 
fm sérhæð við Laugateig ásamt 30 fm bílskúr. 
Skólplög og dren hefur verið endurnýjað. Eign 
sem gefur mikla möguleika. Skipti á minni 
eða stærri eign koma til greina og má eignin  
þarfnast standsetningar. Verð 33 millj.

MIÐVANGUR - YFIRTAKA LÁNA
 Rúmgóð,  114 fm, 4ra herb. íbúð á 3. hæð í 
húsi sem er klætt að utan og járn á þaki hefur 
verið endurnýja. Þessa íbúð er hægt að fá að 
mestu með yfi rtöku lána frá Íbúðalánasjóði. 
Verð 21,9 millj.

ÁLFABORGIR - SÉRINNGANGUR
 3ja herb. 86 fm endaíbúð á 3. hæð á þessum 
vinsæla stað í Borgarhverfi  Grafarvogs. Gott 
útsýni. Stutt í alla þjónustu og örstutt í skóla. 
Íbúðin getur losnað fl jótlega. Áhv. 17,4 millj. 
frá Íls. Verð 19,8 millj.

KAPLASKJÓLSVEGUR - ENDAÍBÚÐ
 Vorum að fá í einkasölu fallega 3ja herb. íbúð 
á 1. hæð (ein hæð upp) á þessum vinsæla 
stað. Fyrir fjórum árum var skipt um eldhús og 
öll gólfefni endurnýjuð.  Áhv. 18 millj. Þetta er 
eign sem vert er að skoða. Verð 21,2 millj.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ, BÆTI TIL 

SÖLU OG LEIGU, MIKIL EFTIRSPURN OG SALA.  

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

S. 562 1200   862 3311

Viltu selja 
sumarhús!
Höfum kaupanda 

að nýlegu, vönduðu 
sumarhúsi. Staðgreiðsla.

Kári Fanndal Guðbrandsson  Sigrún Sigurpálsdóttir lögg. fasteignasali
Fasteignasalan Garður - S: 562 1200 // 862 3311 - Skipholti 5

Raðhús, tvær hæðir og kjallari, samtals 129,6 fm. Húsið er stofa, 4 herbergi, 
baðherbergi, snyrting og þvottaherbergi. Góð eign. Útsýni. Húsið er laust.

Stórglæsilegar, vandaðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir fyrir 50 ára og eldri. 
Tvö fullbúin baðherbergi. Glæsileg eldhús með tvöföldum ís- og frystiskáp, 
uppþvottavél og kvörn í vaski. Stæði í bílageymslu. Tvennar svalir. Frábær 
kostur fyrir 50+ sem vilja minnka við sig og eru vandlátir. Mjög hagstætt 
verð og góð lán.

SÆVIÐARSUND –Raðhús 
– þrjár íbúðir
HÖFUM Í EINKASÖLU 289 fm raðhús 
sem er hæð og kjallari. Innbyggður 
bílskúr. Hæðin er 6 herbergja góð 
íbúð, í kjallara er 2ja og 3ja herbergja 
íbúð. Allar íbúðirnar eru með sérinn-
gangi. Góð eign á góðum stað. Verð: 
53,0 millj. 

STAKKAHLÍÐ
 Nýleg, vönduð og falleg 3ja 
herbergja á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi 
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. 
Íbúðin er rúmgóð stofa, eldhús, tvö 
stór herbergi, bað- og þvottaherbergi. 
Stór geymsla fylgir. Mjög spennandi 
eign á góðum stað. Verð: 34,0 millj. 

Eyrarholt
4ra herb. Neðri sérhæð ásamt 
stórum bílskúr. Eignin er samtals 
158,8 fm. Þvottaherbergi í íbúð. 
Mikið útsýni.Spennandi eign fyrir 
t.d. bílskúrdundarana. Verð: 28,9 
millj.

Hamrakór
Einbýlishús á tveim hæðum með 
innbyggðum tvöföldum bílskúr. 
Húsið er fullgert utan, tilbúið til 
innréttingar að innan. Gólfhiti. Frá-
bær kaup, verð 36,5 millj. Áhvílandi 
ca 22,2 Íbúðalánasj.

TRAUST 
ÞJÓNUSTA 
Í ÁRATUGI

Opið hús
Opið hús

ÁSGARÐUR  5 - OPIÐ HÚS  frá kl. 17 – 18

SKIPALÓN 16-20 - OPIÐ HÚS frá kl. 18 – 19

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín
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VORTILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

Íslensk framleiðsla, fullbúið að utan, 
fokhelt að innan, einangrun í gólfi. 
Sjá nánar á heimasíðu: www.volundarhus.is 

Verð 2.900.000 kr 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

10
-0

1

kr. 359.000,- án/fylgihluta
kr. 389.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
vortilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

kr. 329.000,- án/fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - lögg. fasteignasali

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

TILBOÐ

FULLT VERÐ 439.995

349.995

Philips 40PFL8664H

ÖRÞUNNT LCD MEÐ LED OG AMBILIGHT

GEFUR AUKNA SKERPU OG SKÝRLEIKA 
ÁSAMT BAKLÝSINGU



BÍLAR &
FARATÆKI

VW Polo 1,2 Basicline 2/2005 ný dekk 
ek.102,000 verð 1,090,000 Ath. sk. ód. 
Bílás Bílasala Akranes

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

BMW X5 9/2003 Ek.75þkm. Sjálfsk. 
Álfelgur, aksturstölva, glertopplúga, 
hraðastillir, leður, kastarar, rafdr.sæti/
speglar/rúður, cd/útv. þjón.bók. Ásett 
verð 3690þús.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.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

MMC LANCER GLXi, árg 3/2001, ek 
122.þ km, Sjálfskiptur, 1.3L 75 Hestöfl, 
Spoiler, Gott eintak, Verð 590.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

Til sölu opel corsa. Árg ‚01. 1200cc. 
Bsk., ek. 108þ. 2dyra. Nýir stýrisendar, 
nýtt í bremsum, nýtt púst. Sk. ‚11. V. 
480þ. skipti möguleg ódýrari. Uppl. í 
s. 868 8565

Suzuki Ignis 4x4 ‚06 52þ.km bsk 
ný dekk, sk. ‚11, 1.150þús sk. á ód. 
s.6154269

Nissan Patrol Elegance 2003 ekinn 
140,000 35“ breittur, ný dekk og felgur, 
sjálfskiptur, 7 manna, leður, topplúga, 
fallegur og vel með farinn bíll. Skipti 
koma til greina á ca miljón kr bíl. Verð. 
3,1 milljón. S.8961312

VW Polo 1400 árg‘97.Ek.167þ. í sæmi-
legu ástandi en þarfnast lagfæringar.
V.150þ. S.770 0171

 250-499 þús.

Rano Laguna árg. ‚00 ek. 156 þús. Ný 
tímareim. V. 380 þús. S. 616 7906.

Daihatsu Serion árg. ‚98 ek. 101 þús. V. 
290 þús. S. 618 5180.

 500-999 þús.

Til sölu vel með farin VW Golf highline 
station árg 2003. Uppl. í síma 899 
3500

Sjálfskiptur á TILBOÐI
Til sölu Toyota Avensis S/D 2.0 D4 
bensín vél (eyðir minna), nýskr. 
5.12.2000, ekinn 131 þ km sjálfskiptur, 
álfelgur, CD, filmur, rafmagn í rúðum, 
þokuljós, ný smurður, skoðaður 2011, 
góður og flottur bíll. Verð 880.000- 
Tilboð 750.000- Uppl. í síma 861-7600

 Bílar óskast

Polo, Golf eða Mazda 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-
5450.

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.

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

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1815.

 Jeppar

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

Hilux ‚94 33“ 235.þúskm 220þús stg 
4runner ‚91 35“187þúskm 160.þús stg 
uppl í síma 6150802

 Vörubílar

Vagnasmiðjan auglýsir:
 Vortilboð á krókheysis-

grindum
Framleiðum og eigum á lager krókhey-
sisgrindur. Smíðum allskonar palla og 
ruslagáma á þær eftir óskum kaupanda 
á mjög góðu verðum. Vagnasmiðjan 
ehf Eldshöfða 21 Reykjavík S: 587-2200 
/ 898-4500

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.

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

 Vespur

Vespa 125cc árg 2009 ekin aðeins 
27km. Er á 16“ dekkjum. Er til sýnis í 
Motorsport síðumúla 34. Verð 310Þ. 
S:8991059

 Fjórhjól

Fjórhjól POLARIS 
Sportsman 800 EFI

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

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

Bátur óskast
Viljum kaupa ódýran bát, má þarfnast 
viðgerðar. St. 5-25tonn. S. 840 2200.

Óska eftir vel útbúnum gráselppubát til 
leigu. Einnig kemur til greina að leigja 
strandveiðibát. S. 897 6705.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

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.

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.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Veislusalur til leigu með eða án veit-
inga. Uppl. s. 696 2242.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

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

ALHLIÐA
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
ELLINGSEN

ellingsen.is

Þjónustuverkstæði Ellingsen 
opið alla virka daga frá kl. 8–18 

Varahlutaþjónusta Ellingsen 
opin alla virka daga frá kl. 10–18

Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti, 
halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is.
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Þjónustuverkstæði 
Ellingsen annast alhliða viðgerðar- 
og varahlutaþjónustu fyrir vél-
sleða, fjórhjól, utanborðs-
vélar og ferðatæki auk 
ástands- og vetrarskoðana.

Þjónustuverkstæði Ellingsen 
Vatnagörðum 12 ·  580 8510 

Þjónusta

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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 Garðyrkja

Garðsláttur
Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur 
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur 
verkefnum. Áratugareynsla, látið fag-
mann vinna verkið. Garðaþjónustan 
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joig-
ard@gmail.com Jóhannes garðyrkju-
meistari.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

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

 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.

Eru skattarnir að vefjast fyrir þér? Hafðu 
þá samband. www.skattaradgjof.is, 
s:892 6997.

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

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

Færsla á bókhaldi fyrir fyrirtæki, uppgjör 
til endurskoðenda Uppl. maggakr@
mi.is og sími 696-0409

 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.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Steingæði ehf 
viðhaldsþjónusta

 
Getum bætt við okkur í flísa-

lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum. Fljót og góð vinnu-
brögð. Komum og gerum tilboð 

að kostnaðarlausu.
 

Steingæði 
Uppl. í síma 899 2924 

VISA - EURO - MASTER

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

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.

Húsasmiðir geta bætt við sig verkefn-
um. Áratuga reynsla. Uppl. í s. 897 0683 
& 869 0817.

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.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Vandaðar tölvuviðgerðir
Microsoft vottun. 15 ára reynsla. 
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. 
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 
0690

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

 Nudd

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

Whole body massage. S. 849 5247

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Gott nudd - good massage. S. 857 5015 
& 841 9253.

NUDD NUDD NUDD. Excellent Whole 
Body Massage. S. 692 2126

Slökunarnudd, vöðvanudd og ilmol-
íunudd. Frábær tilboð www.nudd.biz 
Sími 77-22-600

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða 
í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150.

KEYPT
& SELT

 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.

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

Óskum eftir að kaupa nokkur fund-
arborð sem hægt er að raða saman. 
Óskum einnig eftir 20-40 feta gámi. 
S. 897 0749.

Til sölu
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 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

 Verslun

 Ýmislegt

2 myndavélastandar til sölu. 40þús 
saman, seljast á 20þús í sitthvoru. S. 
6981577

Óska eftir 20 feta gámi á má vera með 
lélegar hurðar upl í 8632632

Fiskvinnsluvélar Til sölu steinbítsstýr-
ingar í BAADER 189. Upplýsingar gefur 
Steinar í síma 893-1802

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

Árangur næst með 
Herbalife

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

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

 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

Frábært 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

NUDD
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - ANGIELSKI 
dla POLAKÓW NORSKA 

- ENSKA fyrir BÖRN
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30/18-19:30, start 29/3, 
26/4. Level II: 4 w. Md to Fr; st. 
19:45-21:15, st 29/3. Level III: 4w. 
13-14:30 st:29/3. Level IV 4w. Mnd-Fri 
8-9:30/16-17:30; st.29/3. Level V: 4w. 
Mnd-Fri 8:00-9:30, st 12/4. ANGIELSKI 
dla POLAKÓW: 5 weeks: Level I: 5 
weeks; Md to-Thu; 10:30-12 or 17:30-
19:00 st. 26/4. Level II: 7 w; 9-10:30 
or 19:15-20:45 Md, We, Fri, st. 26/4. 
NORSKA;4 vikur, mán til fös kl 19:45-
21:15, stig I: 26/4 og stig II:/3. ENSKA f. 
BÖRN 5-8 ára, 8 vikur; þri/fim kl 16:30-
17:30: 30/3. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hreinræktaðir Chihuahua
Chihuahua hvolpur til sölu. 
Ættbókarfærður og örmerktur. Blíður 
hundur með frábært skap. Upplýsingar 
í síma 892 8778.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

SPOT Neyðarsendir
Ferilvöktun, OK skilaboð, Hjálpar og 
Neyðarskilaboð GPS móttakari og 
Globalstar sendir. AMG Aukaraf ehf, 
Dalbrekku 16, Kópavogi s: 585-0000, 
www.aukaraf.is

 Hestamennska

Aðalfundur Hestamannafélagsins Fáks 
verðurhaldinn 29.mars næstkomandi í 
félgsheimili Fáks hefst fundurinn klukk-
an 20. Venjubundinn aðalfundastörf

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

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

A spacious room with sharing 
kitchen and bathrooms at a 
prime spot in the center of 

Reykjavik. Close to supermark-
ets, cafés, restaurants, galleries, 

a swimming pool and the 
University.

For more info call 692 0649

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.

Til leigu 60fm 2herb íbúð á Holtinu í 
Hafnarf. Aukaíbúð í sérb. Upplýsingar 
í 696-4950

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. 
í s. 866 7511 milli kl. 13-17. Alla virka 
daga.

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

Til leigu 2herb íbúð í Kefllavík 2 hæð 75 
á mán,innf raf,hiti,hússj upl 8231054

 Sumarbústaðir

Þrastahólar í landi 
Búrfells Grímsnesi

Snyrtilegt, nýstandsett og fullbúið 58fm 
sumarhús á góðri 5.500 fm eignarlóð. 
100 fm sólpallur. Hitaveita og heitur 
pottur. Verð 15,5 m, lán 13,5 ca. 75 
þús. pr.mán. Ath. skipti á hjólhýsi. Uppl. 
í s: 898 1598.

 Atvinnuhúsnæði

Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði til leigu á 
Smiðjuvegi. Góð aðkoma. Uppl. í síma 
896 0551.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

Gistiheimili Vipp.is í mjóstræti 10a 101 
Grótaþorpi. Ódýr og góð leið til að gista 
í Rvk. S. 848 0328 og 568 3730.

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

Trésmiður / Alltmúligmann Óskum 
efitri handlögnum iðnaðarmanni, um 
er að ræða viðhald fasteigna ásamt 
akstri. Hæfniskröfur; -Iðnmenntun -
Meirapróf/gamla prófið -Góða sam-
skiptahæfileika. Meðferðarheimilið 
Krýsuvík umsóknir sendist á netfangið 
toggi@krysuvik.is

Íslensk fjölsk. með 2 börn búsett í 
Lúxemborg óskar eftir au-pair frá 1. 
apríl. Áhugasamir hafið samband í síma 
496-0276 eða á emailið elisabetolafs@
mac.com

 Atvinna óskast

Óska eftir að komast á netabát eða 
á grásleppu sem háseti.Sigurður gsm 
6963258

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Strákar spjallið við 
dömuna 

S. 908 1010 virka daga

 Fundir

Fundur verður haldinn 
24. mars 

nk. kl.18.00
1. hæð Hátúni 10a. Gestur 

fundarins verður Ebba Margrét 
Magnúsdóttir, læknir (kvensjúk-

dómar og fæðingarhjálp).

Upplýsingar á www.obi.is

Fundir / Mannfagnaður

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Mjólkurfélags Reykjavíkur hf. verður haldinn 
mánudaginn 29. mars 2010 kl. 15.00 að Korngörðum 5, 
Reykjavík.

DAGSKRÁ:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin. 

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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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Á þessum degi árið 1972 kom í 
ljós að Geirfugladrangur, vestur af 
Eldey, hafði hrunið eða sokkið í 
sæ. Dranginn er grunnlínupunktur 
landhelginnar, vestasti viðmiðunar-
punktur og var áður um 10 metra 
hár. Í dag kemur hann aðeins upp 
úr sjó á fjöru. 

Fréttir af því að Geirfugladrangur 
hefði horfið bárust seinnipart dags-
ins en það var mótorbáturinn Venus 
frá Hafnarfirði sem tilkynnti land-
helgisgæslunni um hvarfið. Báturinn 
hafði verið á veiðum þar nærri, sem 
dranginn hafði staðið og var hvergi 
sjáanlegur þegar skipsverjar fóru 
að svipast um eftir honum. Varðskip á staðnum 

voru send til að kanna málið.
Nokkrar umræður sköpuðust 

um það hvort reglugerðin um 
hina þá fyrirhuguðu fimm-
tíu mílna landhelgislínu yrði 
að endurskoða og gildandi 
landhelgi. Nokkrum dögum eftir 
hvarfið gaf forstjóri Landhelg-
isgæslunnar út þá yfirlýsingu 
að atvikið hefði engin áhrif á 
landhelgina.

Ekki var ljóst hvort hafið hafði 
sorfið drangann niður eða hvort 
jarðsig hafði orðið. Í kjölfarið 
lýstu margir því yfir að merkja 
þyrfti drangann vel þar sem 

hann væri orðinn eitt helsta blindsker landsins.

ÞETTA GERÐIST:  22. MARS 1972

Geirfugladrangur hverfur

Hinn árlegi dagur vatnsins er haldinn 
í dag, 22. mars, og er að þessu sinni 
helgaður vatnsgæðum og verndun 
vatnsauðlindarinnar. Í tilefni dagsins 
stendur íslenska vatnafræðinefnd-
in að ráðstefnu í dag í samstarfi við 
háskóla, stofnanir og fyrirtæki undir 
yfirskriftinni Betra vatn til framtíðar 
og er hún öllum opin. Sigurður Guð-
jónsson, forstjóri Veiðimálastofnun-
ar, er einn þeirra sem ræða um vatn-
ið á ráðstefnunni og þá um vatnsgæði 
á Íslandi. 

„Ég mun fjalla um vatnið, fyrst 
hvernig það er á okkar ágæta hnetti 
og svo færi ég mig til Íslands og skoða 
hvað við höfum af vatni hér og í hvaða 
gæðum,“ segir Sigurður og bætir við 
að gæði séu margvísleg og þar verði 
ekki einungis horft til neysluvatns.

„Við á Íslandi erum lánsöm að því 
leyti að við erum fá í stóru landi sem 
hefur talsvert mikla úrkomu og litla 
uppgufun. Þannig fáum við mikið vatn 

og einnig hefur jarðfræðin hjálpað 
okkur þar sem stór hluti af landinu er 
ungt berg og vatnið hripar þar niður 
og kemur upp í stórum og miklum 
lindum. Við erum því að drekka ómeð-
höndlað grunnvatn á meðan aðrar þjóð-
ir þurfa að hreinsa vatnið, klóra og 
þvíumlíkt.“  

Engu síður er vatnið okkar við-
kvæmt að sögn Sigurðar og lítið þarf 
til að spilla því. „Gamla sagan um olíu-
bílinn sem veltur er ekki úr lausu lofti 
gripin. Til eru viðkvæmir staðir sem 
gætu haft mikil og stór áhrif yrðu 
þeir fyrir tjóni. Íslendingar taka vatn-
inu sínu svolítið sem sjálfsögðum hlut 
og eru spilltir af gæðunum. En það er 
ekki sjálfgefið að við eigum alltaf gott 
vatn og til þess að svo verði verðum við 
að ganga vel um vatnið og landið því 
margt getur haft áhrif, svo sem lagn-
ing vega, áburðarefni frá landbúnaði, 
iðnaðarstarfsemi og ýmislegt fleira. 
Við erum partur af hringrás.“ 

Framtakið Dagur vatnsins er upp-
haflega tillaga frá Sameinuðu þjóðun-
um og Sigurður segir það þarft. „Það 
er vel til fundið að minna okkur á 
þetta lífsnauðsynlega efni og hvernig 
við förum með það. Þetta eru ágætis 
tímamót núna því nú er að koma fram 
frumvarp um verndun vatns þar sem 
við festum í lög svokallaða vatnatil-
skipun Evrópu en sá lagabálkur geng-
ur út á það að vernda vatn og gæta 
þess að það spillist ekki. Við verðum 
að sýna svolitla fyrirhyggju og passa 
þær perlur sem við höfum. Ég tek sem 
dæmi Elliðaárnar, það er ekkert sjálf-
gefið að þær haldist hreinar og að lax-
inn sé þar fyrir okkur. Það er alltaf 
sótt aðeins nær að ánum og hætt er 
við að við missum allt úr höndunum ef 
ásóknin gengur of nærri þolmörkum 
lífríkisins.“

Ráðstefnan hefst klukkan 13 í Víð-
gemli, Orkugarði við Grensásveg 9 í 
Reykjavík. juliam@frettabladid.is   

RÁÐSTEFNAN BETRA VATN TIL FRAMTÍÐAR:  HALDIN Á ÁRLEGUM VATNSDEGI

Gott vatn sem þarf að gæta

MARKMIÐIÐ AÐ VEKJA UMRÆÐU Dagur vatnsins er í ár helgaður því að miðla upplýsingum um tækifæri og hættur er varða vatnsgæði. Sigurður 
Guðjónsson, forstjóri Veiðimálastofnunar, er einn þeirra sem halda erindi á ráðstefnunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

IBEN HJEJLE ER 39 ÁRA Í DAG.

„Inn á milli hittir maður 
fólk sem skilur ekki að 
maður er bara nokkuð 
venjuleg manneskja.“

Iben Hjejle er dönsk leikkona, 
þekktust hérlendis fyrir leik 

sinn í Klovn.

Sjöttu hádegistónleikar Óp-
hópsins verða í Íslensku 
óperunni á morgun, þriðju-
daginn 23. mars. Auk fastra 
meðlima hópsins kemur 
fram sérstakur gestasöngv-
ari, Jóhann Smári Sævars-
son bassasöngvari. 

Meðal verka á efnisskrá 
tónleikanna eru aríurnar Di 
provenza il mar og Parigi 
o cara úr La traviata eftir 
Verdi auk aría úr Grímu-
dansleik og Don Carlos, og 
Fidelio eftir Beethoven.

Tónleikarnir hefjast 
klukkan 12.15 og standa í 
um fjörutíu mínútur. Miða-
verð er 1.000 krónur. - jma

Tónleikar Óp-hópsins

GESTASÖNGVARI Jóhann Smári 
Sævarsson bassasöngvari er 
sérstakur gestur á tónleikum 
Óp-hópsins.

MERKISATBURÐIR
1867 Borgarnes við Brákarpoll 

verður löggiltur verslunar-
staður.

1888 Enska knattspyrnudeildin 
er stofnuð.

1895 Fyrsta kvikmyndasýning 
sögunnar fer fram í París.

1924 Ríkisstjórn Jóns Magnús-
sonar, sú þriðja undir for-
sæti hans, tekur við völd-
um. Hún situr í tvö ár.

1963 Fyrsta plata Bítlanna, 
Please Please Me, kemur 
út í Bretlandi.  

1965 Bob Dylan gefur út fyrstu 
plötu sína þar sem hann 
spilar á rafmagnsgítar.

1974 Þing Bandaríkjanna sam-
þykkir stjórnarskrárbreyt-
ingu sem kveður á um 
jafnrétti kynjanna.

Elskulegur bróðir minn, mágur okkar og frændi,

Ólafur Guðmundsson
frá Skálmardal,

lést á Hrafnistu í Reykjavík að kvöldi föstudagsins 
5. mars. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 
A3 fyrir góða umönnun. Jarðarförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ingvi Einar Guðmundsson.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við frá-
fall og útför ástkærs eiginmanns, föður, 
tengdaföður og afa okkar,

Knúts Hallssonar
Smáragötu 9A, Reykjavík.

Erna Hjaltalín
Jónas Knútsson   Halldóra Kristín Þórarinsdóttir
Erna Kristín Jónasdóttir  Hrefna Kristín Jónasdóttir

Ástkær eiginkona mín,

Hulda Guðjónsdóttir
Hólabraut 5, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju þriðju-
daginn 23. mars kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Haukur Sveinsson.

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.

G
1

gason

fæddist í 
. Hann 
firði 12. 
drar hans á Þingeyri 8, og Helgi5, d. 1970. ár sín í 
að vestur m sínum 

dur, f. 

úkr-
-
u: 

u 

ð 

ur 

ð 

Gísli Eiríkur HelgasonTrésmíðameistariGísli Eiríkur Helgason fæddist í Reykjavík 1. janúar 

1931. Hann lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. janúar 

síðastliðinn. Foreldrar hans voru Guðrún Jónsdóttir frá 
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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.

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.



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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BAKÞANKAR 
Júlíu 

Margrétar 
Alexanders-

dóttur

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég gat ekki ákveðið hvort 
ég vildi verða taugasjúk-
dómafræðingur eða sér-
fræðingur í endaþarms-
meinum. Þannig hef ég 
alltaf verið, þetta er alltaf 
annaðhvort í ökkla eða 

eyra hjá mér.

Þú spilar Old-
boys-fótbolta, 
ekki satt Pond-
us? Þá ættirðu 
að vera góður í 
að teygja.

Já! 
Ég er 

nokkuð 
liðugur!

Við skulum 
prófa 

svolítið.

Geturðu tekið upp 
þennan fimmtíukall 
án þess að beygja 

lappirnar?

Fáðu þér sæti, 
læknirinn tekur 
á móti þér eftir 

augnablik

Jájá! Þetta 
er alveg að 

koma!

Halló? Palli, 
þetta er 
pabbi.

Uhm.
Má ég 
tala við 

mömmu 
þína?

Uhm.
Sitt lítið 
af hvoru.

Er Palli nývaknaður 
eða var hann að vakna 
úr dái?

Ááá!

Ááá!

Ég gerði 
þetta 
ekki.

HVAÐ ER Í MATINN? 
Á

 kynnir skemmtilegan sérvef um 
matargerð og hagkvæm matarinnkaup.

Með því að nota einfalt og skemmtilegt 
kerfi útbúum við handa þér matseðil eftir 
þínu höfði. 

Kynntu þér ótrúlegan fjölda gómsætra 
uppskrifta á Hvað er í matinn? á

...ég sá það á visir.is

Í rúmt ár hef ég átt í erfiðleikum með 
svefn, það erfitt að eftir svefnlausar 

vikur, skrifaði læknir upp á svefnlyf 
sem hefur hjálpað mér mikið enda svefn 
lykillinn að góðri andlegri heilsu.

VERANDI B-manneskja, sem myndi helst 
vilja draga björg í bú eftir klukkan 10 á 
kvöldin, hefur þetta þó valdið eilítilli tog-
streitu milli kvöldvenja minna og svefn-
lyfjanna. Þannig er mælt með því að eftir 
inntöku „immovan“ drífi fólk sig upp í 

rúm og leggist strax til hvílu því annars 
er hætt við að fólki endi ráfandi um 
íbúðina, teljandi sig vel á sig komið, 
undir áhrifum þríhyrningslyfs. B-
manneskjur vilja hins vegar bara 
aðeins kíkja á sjónvarpið, aðeins fara í 
tölvuna, aðeins hringja eitt símtal og fá 
sér smávegis kex.

AUK þess að eiga erfitt með að drífa 
mig upp í rúm á skikkanlegum tíma, 

virkar svefnlyfið sem nokkurs konar 
sannleikslyf þannig að bæði fjúka 

hvítar, lífsnauðsynlegar lygar út í 
kvöldgoluna og upplýsingaflæðið 

er óheft og frjálst. Þannig vissu 
allir á heimilinu hvað þeir 
myndu fá í jólagjöf mörgum 
vikum áður en pakkarnir 
voru opnaðir, hvað gjafirnar 
hefðu kostað og hvar þær voru 

geymdar. Af hálfri, sakleysislega útlítandi 
hvítri pillu breyttist ég því mörg kvöld í 
moggabloggara heimilisins – óstöðvandi í 
óþolandi mali um allt og ekkert, þó að vísu 
einstaklega elskuleg að mér er sagt. 

FORELDRAR mínir báðu mig fyrir 
skemmstu vinsamlegast að hætta að 
hringja í sig eftir klukkan tíu á kvöldin til 
að mala, þar sem ég haldi fyrir þeim vöku, 
og minn nánasti hringur símavina svarar 
mér ekki þegar ég hringi svo seint núorðið 
enda vil ég bara tala og tala, gefa upp-
skriftir og húsráð og uppskrift sem ég gaf 
vinkonu minni óumbeðin í einu af þessum 
símtölum er orðin fræg – túnfisksalat a la 
Immoven – þar sem ég lýsti skurði græn-
metisins af stakri nákvæmni í smáatriðum 
sem og hvernig olíunni skyldi hellt yfir sal-
atið. Skemmst er frá því að segja að þegar 
umrætt salat kom til umræðu daginn eftir 
í allsgáðu ástandi mínu, mundi ég í fyrstu 
ekkert einu sinni eftir að hafa bragðað eða 
eldað slíkt salat. Eftir mikil heilabrot gat ég 
þó rakið salatið sautján ár aftur í tímann.

Í LJÓSI þessa varð mér hugsað til embætt-
is sérstaks saksóknara sem nú reynir af 
öllum mætti að fá fjármálafursta til að rifja 
upp allt sem þeir segjast hafa gleymt. Hálf 
still nacht fengi þá kannski til að muna eftir 
vafasömum milljarða millifærslum og heil 
gerði frásögnina eflaust enn meira djúsí. 

Kvöldstund sannleikans
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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

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍMI 564 0000

7
7
12
10
16
14
L
10

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

STANLEY TUCCI   
RACHEL WEISZ   SUSAN SARANDON   

FRÁ ÓSKARSVERÐLAUNALEIKSTJÓRANUM 

PETER JACKSON

BYGGÐ Á METSÖLUBÓKINNI 

SVO F

Susan Sarandon   Mark Wahlberg    Stanley Tucci    Rachel Weis

���� 
empire

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. 5:40(3D)

ALICE IN WONDERLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE REBOUND kl. 8 - 10:20
BROTHERS kl. 10:20
BROTHERS kl. 5:50
VALENTINE ‘S DAY kl. 8 
BJARNFREÐARSON kl. 5:50

THE LOVELY BONES kl. 5:30 - 8 - 10:30
THE BLIND SIDE kl. 5:50D - 8:10D 
ALICE IN WONDERLAND 3D 
kl. 5:50(3D) - 8:10(3D) - 10:30(3D)

SHUTTER ISLAND kl. 10:30

LEGION kl. 8
SHUTTER ISLAND kl. 10:20
BROTHERS kl. 8
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 10:20

ALICE IN WONDERLAND - 3D kl. 8 (3D)

AVATAR - 3 D kl 10:20 (3D)

THE BLIND SIDE kl. 8 - 10:20 
INVICTUS kl 10:20

12 12

12

12

14

12

L
L

L

L

L

L

L

L

10

10

10

10

- bara lúxus
Sími: 553 2075

BOUNTY HUNTER kl. 5.45, 8 og 10.10 7

GREEN ZONE kl. 5.45, 8 og 10.10 12

FROM PARIS WITH LOVE kl. 8 og 10 16

IT’S COMPLICATED kl. 5.45 12

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

„Þetta er alveg glatað því þetta 
hefði verið flott,“ segir Halldór 
Bragason, skipuleggjandi Blús-
hátíðar í Reykjavík. 

Til að kynna hátíðina, sem 
hefst 27. mars, var Halldór búinn 
að útvega Cadillac-bifreiðar fá 
Cruiser-klúbbnum sem átti að 
hífa upp í krönum yfir nýja tón-
listar- og ráðstefnuhúsinu. Tón-
listarmaðurinn Davíð Þór Jónsson 
átti að sjá um harmonikkuundir-
leik og átti gjörningurinn að heita 
Flying Cadillac Over the House of 
Blues, eða Fljúgandi Cadillac yfir 
húsi blússins. Portus sem annast 
byggingu hússins ákvað að leyfa 

þetta ekki. „Þetta var alveg úti-
lokað mál en við gefumst ekki 
upp,“ segir Halldór, sem mun 

reyna að útfæra hugmyndina á 
annan hátt. Hann segir að það 
hefði komið vel út að sjá Cadill-
ac-bílana, sem tengjast blúsnum 
órjúfanlegum böndum, hanga 
yfir hinni ókláruðu byggingu. 
„Það fannst öllum þetta rosafín 
hugmynd. Þetta hefði verið svona 
blússinfónía.“

Fjöldi tónlistarmanna kemur 
fram á Blúshátíð í Reykjavík, þar 
á meðal Super Chikan og munn-
hörpuleikarinn Billy Branch. 
Báðir eru þeir tilnefndir til banda-
rísku blúsverðlaunanna sem verða 
afhent 6. maí. Miðasala á Blúshátíð 
er í fullum gangi á Midi.is.  -fb

Cadillac-gjörningur bannaður

HALLDÓR BRAGASON Halldór ætlaði að 
láta hífa Cadillac-bifreiðar í krönum yfir 
tónlistar- og ráðstefnuhúsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Breski söngfuglinn Cheryl Cole 
hefur beðið um tilfinninga-
legt svigrúm til að íhuga hjóna-
band sitt og knattspyrnukappans 
Ashley Cole. Þetta kom fram í 
breska sunnudagsblaðinu News of 
the World. Breskir fjölmiðlar hafa 
fylgst grannt með gangi mála hjá 
parinu eftir að upp komst um fram-
hjáhald hins lágvaxna bakvarð-
ar enska landsliðsins og Chelsea. 
Fyrr í þessum mánuði var greint 
frá því að Cheryl hefði ráðið skiln-
aðarlögfræðinginn Fionu Shack-
leton sem rak meðal annars mál 
Pauls McCartney og Karls Breta-

prins þegar þeir gengu í gegnum 
hjónaskilnað sinn.

En samkvæmt News of the World 
virðist vera komið annað hljóð í 
skrokkinn hjá Cheryl Cole því þótt 
höfuðið segi henni að hjónabandið 
sé búið þá viti hjartað ekki hvern-
ig það eigi að slá. „Innst inni veit 
hún að hjónanbandið ætti að vera 
búið. En ást hennar til Ashley virð-
ist ekki alveg kulnuð,“ hefur News 
of the World eftir heimildarmanni 
sínum úr innsta vinahring Cheryl. 
„Hún ætlar að taka sér nokkra 
mánuði til að hugsa málið og sjá 
svo til.“

Cheryl tekur sér sinn tíma

EKKI ALVEG BÚIÐ Cheryl Cole er sögð 
ætla að taka sér smá tíma til að vega og 
meta samband sitt og Ashley Cole.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Borgarleikhúsið frumsýndi 
á föstudaginn leikritið 
Gauragang eftir Ólaf Hauk 
Símonarsson. Fjöldi góðra 
gesta lagði leið sína í leik-
húsið og skemmti sér kon-
unglega yfir daglegu amstri 
Orms Óðinssonar og vina 
hans.

Sextán ár eru liðin síðan Ingvar 
E. Sigurðsson, Steinunn Ólína, 
Ólafía Hrönn og Sigurður Sigur-
jónsson stukku upp úr bók Ólafs 
Hauks á stóra sviði Þjóðleik-
hússins. Nú eru það hins vegar 
Guðjón Davíð Karlsson, Birgitta 
Birgisdóttir og Hallgrímur Ólafs-
son sem leika aðalhlutverkin 

undir styrkri stjórn Borgarleik-
hússtjórans Magnúsar Geirs 
Þórðarsonar. Ein af stjörnum 
sýningarinnar er þó án nokk-
urs vafa tónlist Ný danskrar og 
þótt hljómsveitin sjálf hafi ekki 
verið uppi á sviði að þessu sinni 
létu poppararnir sig ekki vanta á 
sýninguna. -fgg  

Gauragangur frumsýndur

Hrefna Haraldsdóttir og Birta Björns-
dóttir gátu vart beðið eftir frumsýningu 
Gauragangs.

Leikstjórinn Magnús Geir og Felix Bergsson voru spenntir að sjá.

Höfundar tónlistarinnar, Ný dönsk, voru spenntir fyrir nýjum útfærslum af tónlist 
þeirra úr Gauragangi.

Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Kjartan Ragnarsson og Silja 
Aðalsteinsdóttir voru meðal frumsýningargesta.

Stefán Baldursson og Þórunn Sigurðardóttir létu sig ekki vanta.

Þjóðleikhússtjórinn Tinna Gunnlaugsdóttir mætti á frumsýn-
ingu Gauragangs ásamt manni sínum, Agli Ólafssyni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Tónlist   ★★★

Silkimjúk er syndin
Jón Tryggvi

Þægilegur kreppublús
Þessi fyrsta sólóplata tónlistarmannsins Jóns Tryggva hefur að geyma lág-

stemmt kassagítarpopp þar sem kántrí- 
og blúsáhrif flögra um. Textarnir snúast 
að mestu leyti um ástina og hvernig hún 
getur sigrast á hvers kyns vandræðum 
eða dökkum hugsunum. Já, ástin og kær-
leikurinn er málið þegar græðgisvæðingin 
er fokin út um gluggann og kreppan 
bankar á dyrnar, sbr. textann í fyrsta lag-
inu, Orðaflaumur: „Þú ert lífsins listamað-
ur, leiktu þér að því. Peningar eru ekki 
penslar þínir. Hefurðu pælt í því“. 

Bestu lögin eru hið blúsaða Í draumi 
sérhvers manns, Hugur og bál, sem er í 

Norah Jones-stílnum, Silki og hið Bubba-lega Uppskriftin II. Sístu lögin eru 
Uppskriftin I og Hræsnarinn sem eru bæði full þungalamaleg og einfaldlega 
ekki nógu skemmtileg. Íslensku textarnir eru flestir áhugaverðir og sömu-
leiðis kærkomnir í því mikla þurrkatímabili sem stendur yfir hvað þá varðar.  

Freyr Bjarnason

Niðurstaða: Vel heppnuð frumraun hjá Jóni Tryggva. Þægilegt kassagítar-
popp með ágætum íslenskum textum.

Einar Bárðarson og Dr. Gunni 
eiga tvö ný lög á væntanlegri plötu 
Hvanndalsbræðra sem kemur 
líklega í verslanir 20. maí. 

„Það var mjög krefjandi og 
skemmtilegt verkefni að fá lag 
eftir Einar. Hann lét okkur hafa 
eitt hressandi lag sem heitir Plöt-
urnar hans pabba. Þetta er eitt af 
þessum lögum sem við erum að 
reyna að berja saman í stúdíóinu,“ 
segir söngvarinn og trommuleikar-
inn Valur Freyr Halldórsson. Einn-
ig verður á plötunni ska-útgáfa 
Hvanndalsbræðra af lagi Skrið-
jökla, Mikki refur, sem naut mik-
illa vinsælda á níunda áratugnum. 

Sömuleiðis verður þar Eurovision-
lagið Gleði og glens, auk La la-lags-
ins og Vinkonu, sem bæði fengu 
góða útvarpsspilun síðasta sumar. 
„Þetta verður fjölbreyttur diskur. 
Þarna verður ska, reggí, rokk og 
popp. Við stefnum á alvöru sumar-
disk, hálfgerðan partídisk,“ segir 
Einar. 

Síðasta plata Hvanndalsbræðra, 
Knúsumst um stund, kom út árið 
2008 og seldist í tæpum 3000 ein-
tökum. Hún var gefin út af þeim 
sjálfum en nýja platan kemur út á 
vegum Senu. „Við gerðum tveggja 
platna samning við þá. Við erum 
mjög sáttir,“ segir hann.  - fb

Bræður fá aðstoð

HVANNDALSBRÆÐUR Lög eftir Einar Bárðarson og Dr. Gunna verða á væntanlegri 
plötu Hvanndalsbræðra.

LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1
201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969
FAX 554 3100
WWW.LUR.IS
LUR@LUR.IS

www.lur.is

Úrval rúma, sófa og hvíldarstóla

10:00 – 18:00mán
fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Margir litir í boði – Frábær verð í gangi
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Íslenska landsliðið átti 
ekki í teljandi vandræðum með að 
leggja Færeyinga í gær. Leikurinn 
endaði 2-0 en bæði mörkin komu í 
fyrri hálfleik. 

F yrst  skoraði  Matth ías 
Vi lhjá lmsson með ska l la 
eftir fyrirgjöf Arnórs Sveins 
Aðalsteinssonar og svo bætti 
Kolbeinn Sigþórsson við marki 
af stuttu færi eftir undirbúning 
Steinþórs Freys Þorsteinssonar.

„Það er frábært fyrst og fremst 
að fá sigur og ekki leiðinlegt að ná 
marki í fyrsta leik,“ sagði Kolbeinn 
Sigþórsson sem var að spila sinn 
fyrsta leik fyrir A-landsliðið. 
„Manni hefur dreymt um að spila 
fyrir Ísland og nú reynir maður að 
halda bara þeirri stefnu að skora 
sem mest fyrir landsliðið.“

Hann hefði með smá heppni 
getað skorað fleiri mörk. „Ég fékk 
þrjú mjög góð færi og hefði átt að 
klára þau. En eins og ég segi var 
númer eitt að ná sigri.

Við vorum talsvert betri í fyrri 
hálfleiknum og hefðum átt að bæta 
þriðja markinu við sem fyrst. 
Þeir fengu síðan fín færi í seinni 
hálfleik og við vorum heppnir að 
fá ekki á okkur mark. En klárlega 
sanngjarn sigur.“

Kolbeinn var sífellt ógnandi í 
fremstu víglínu en íslenska liðið 
var mun bitmeira fram á við en 
það færeyska.

Baldur Sigurðsson kom inn fyrir 
Matthías sem meiddist snemma í 
seinni hálfleik og var Baldur ekki 
búinn að vera lengi inná þegar 
hann komst nálægt því að skora 
en yfir fór boltinn.

Annar varamaður, Óskar Örn 
Hauksson, fékk dauðafæri um 
miðjan seinni hálfleik en náði að 
skalla framhjá þegar í raun var 
auðveldara að skora.

Simun Samuelsen, fyrrum 
leikmaður Keflavíkur, fékk 

besta færi gestana eftir mikinn 
misskilning milli miðvarðana Jóns 
Guðna Fjólusonar og Vals Fannar 
Gíslasonar. Simun komst framhjá 
Fjalari Þorgeirssyni í markinu en 
náði ekki að nýta sér að markið var 
opið og skotið fór framhjá.

Um 300 manns lögðu leið sína 
í Kórinn í gær og var Kolbeinn 
nokkuð sáttur við það. „Ég bjóst 
við að færri myndu mæta þar 
sem Liverpool og Manchester 

eru að spila á sama tíma,“ sagði 
Kolbeinn. 

Íslenski hópurinn heldur nú 
til Bandaríkjanna og leikur þar 
vináttulandsleik gegn Mexíkó 
seint á miðvikudagskvöld.

„Við förum í þann leik og ætlum 
að reyna að stríða þeim. Seinast 
þegar ég frétti var búið að selja 
einhverja 75 þúsund miða og það 
verður bara góð stemning.“

 elvargeir@frettabladid.is

Markmið númer eitt var 
að ná sigri og það tókst
Ísland vann sannfærandi 2-0 sigur á Færeyjum í Kórnum. Þegar liðin mættust á 
sama stað fyrir ári unnu gestirnir en nú sýndi íslenska liðið betri leik.

STÖÐUGT ÓGNANDI Kolbeinn Sigþórsson átti flottan leik í Kórnum í gær og sýndi að 
hann er framtíðarmaður í landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Við vorum betri aðilinn í þessum leik allan tímann,“ sagði 
landsliðsþjálfarinn Ólafur Jóhannesson eftir leikinn gegn 
Færeyjum. Hann var greinilega mjög sáttur við frammistöðu sinna 
manna.
„Við áttum ekki í teljandi vandræðum. Þeir áttu eitt færi eftir 
misskilning varnarmanna en annars var þetta mjög sanngjarnt.“

Íslenska liðið lagði upp með að pressa gesti sína. „Ég hefði 
viljað að við hefðum átt möguleika á að vera aðeins rólegri á 
boltanum. Spennustig leikmanna var mjög hátt og viljinn til 
að vinna leikinn var mikill,“ sagði Ólafur. En hvaða leikmenn 
stóðu upp úr að hans mati?

„Mér fannst allir leikmenn standa sig vel í þessum 
leik. Leikjareynslan í hópnum er ekki mikil en 
mér fannst Bjarni (Guðjónsson) og Valur Fannar 
(Gíslason) sem eru reynslumeiri mennirnir í liðinu 
stýra því mjög vel. Svo voru ungir strákar sem sýndu 
frábæra takta.“

Ólafur hrósaði Kolbeini Sigþórssyni sem skoraði í sínum 
fyrsta leik. „Það var mjög flott hjá honum að skora og hann 
er greinilega mjög öflugur fótboltamaður. Hann verður 
framtíðarmaður Íslands, ég er klár á því,“ sagði Ólafur sem 
býst ekki við að breyta liði sínu og leikaðferð mikið fyrir 
leikinn gegn Mexíkó á miðvikudaginn en hann fer fram í 
Bandaríkjunum.

„Menn eru í erfiðu æfingaprógrammi hér á Íslandi og 
eru þar að auki að fara í erfitt ferðalag. Þetta reynir á 
menn en verður klárlega skemmtilegt enda búist við 
fjölmörgum áhorfendum. Þessi leikur gegn Færeyjum 
er fínt veganesti fyrir Bandaríkjaferðina.“

Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, greip inn í viðtalið 
til að óska Ólafi góðrar ferðar til Bandaríkjanna. „Þú 
veist að síðast þegar við vorum þarna úti fór 0-0,“ 
sagði Geir og brosti.

Ólafur var fljótur til svars: „Núna vinnum við 1-0.“

ÓLAFUR JÓHANNESSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI: SIGURINN GEGN FÆREYJUM GOTT VEGANESTI TIL BANDARÍKJANNA

Bjarni og Valur Fannar stýrðu liðinu mjög vel
> Ólafur leitar skýringa

Ólafur landsliðsþjálfari var búinn að heyra af því að Eiður 
Smári Guðjohnsen hefði verið staddur á hótelbar hér á 
landi á sama tíma og hann fékk frí frá verkefni landsliðsins. 
Hann fékk fríið til að einbeita sér að því að 
vinna sér inn sæti í liði Tottenham og lék 
því ekki vináttulandsleik gegn Kýpur. 
Blaðamaður spurði Ólaf eftir 
leikinn í gær hver næstu skref 
í málinu verða. „Ég á eftir 
að leita skýringa á þessu 
máli og skoða það. Ég get 
ekki svarað því fyrr,“ sagði 
Ólafur.

Vináttulandsleikur
Ísland - Færeyjar  2-0
1-0 Matthías Vilhjálmsson (10.), 2-0 Kolbeinn
Sigþórsson (37.)

Lið Íslands: Gunnleifur Gunnleifsson (Fjalar 
Þorgeirsson 46.), Skúli Jón Friðgeirsson 
(Guðmundur Reynir Gunnarsson 88.), Valur 
Fannar Gíslason, Jón Guðni Fjóluson, Arnór 
Sveinn Aðalsteinsson, Bjarni Guðjónsson, 
Guðmundur Kristjánsson, Matthías Vilhjálmsson 
(Baldur Sigurðsson 49.), Steinþór Freyr 
Þorsteinsson (Atli Guðnason 77.), Kolbeinn 
Sigþórsson (Alfreð Finnbogason 84.), Jóhann 
Berg Guðmundsson (Óskar Örn Hauksson 65.).

N1-deild karla
Grótta - Akureyri  29-26 (15-9)
Mörk Gróttu (skot): Hjalti Þór Pálmason 11 (14), 
Anton Rúnarsson 5 (12/1), Jón Karl Björnsson 
3/1 (7/2), Viggó Kristjánsson 3 (6), Atli Rúnar 
Steinþórsson 2 (2), Ægir Hrafn Jónsson 2 (2), 
Arnar Freyr Theodórsson 2 (4). 
Varin skot: Magnús Sigmundsson 20 skot varin. 
44%. 
Hraðaupphlaup: 2 (Viggó, Ægir) 
Fiskuð víti: 3 (Atli 2, Anton) 
Utan vallar: 2 mín. 

Mörk Akureyrar (skot): Árni Þór Sigtryggsson 5 
(12), Hörður Fannar Sigþórsson 4 (7), Oddur 
Grétarsson 3 (7), Andri Snær Stefánsson 2/6 
(2/6), Jónatan Þór Magnússon 2/1 (6/1), Heimir 
Árnason 2 (10). 
Varin skot: Hörður Flóki Ólafsson 6/1. Hafþór 
Einarsson 9/1. 
Hraðaupphlaup: 6 (Hörður 2, Hreinn 2, Árni, 
Andri) 
Fiskuð víti: 7 (Hörður 3, Oddur, Halldór, Heimir, 
Jónatan) 
Utan vallar: 2 mín. 

Dómarar: Ingvar Guðjónsson og Jónas Elíasson, 
góðir. 

STAÐAN:
Haukar 16 12 2 2   408-377 26
Akureyri 17 10 2 5   463-430 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
Grótta 17 5 0 12   424-458 10
Fram 16 4 1 11   412-447 9
Stjarnan 16 3 1 12   364-428 7

ÚRSLIT Í GÆR

HANDBOLTI Gróttumenn unnu í 
gær sinn fyrsta deildarleik síðan 
í desember þegar þeir lögðu lið 
Akureyrar 29-26 í N1-deildinni.

Heimamenn voru með yfir-
höndina mestallan fyrri hálf-
leikinn og þungir norðanmenn 
sem komu keyrandi frá Akureyri 
virtust ekki eins klárir í slaginn 
og Gróttu-liðið. Heimamenn voru 
yfir í hálfleik 15-9 en það var vel 
mætt í höllina á nesinu í gær þar 
sem var boðið upp á grillaðar 
pylsur og fleira.

Í síðari hálfleik fór að fær-
ast meira líf í leikinn og ljóst 
að Rúnar Sigtryggsson, þjálf-
ari Akureyrar, las vel yfir leik-
mönnum sínum í leikhléi. Það 
var allt annað að sjá liðið og það 
minnkaði muninn minnst niður í 

eitt mark í leiknum. Síðustu fimm 
mínútur leiksins voru æsispenn-
andi og var jafnvel útlit fyrir 
að Akureyri myndi stela sigrin-
um. Gróttu-liðið hefur ítrekað 
tapað leikjum í blálokin í vetur 
en svo var ekki að þessu sinni 
og kláruðu þeir félagar dæmið 
örugglega.

Hjalti Þór Pálmason fór mikinn 
í liði heimamanna en hann skor-
aði ellefu mörk og átti frábæran 
leik í gær. Magnús Sigmundsson, 
markvörður Gróttu, átti einnig 
góðan dag en hann varði tuttugu 
skot í þessum langþráða sigri 
þeirra Seltirninga.

„Það er búinn að vera stígandi í 
liðinu og ég er búinn að bíða eftir 
sigri í deildinni síðan í desember,” 
sagði Hjalti Þór eftir leik.

„Við erum búnir að vera ótrú-
lega nálægt því að vinna marga 
leiki en svo missum við þá frá 
okkur í lokin. Þetta hefur verið 
eitthvað sálrænt sem við höfum 

ekki komist að hvað er. Þetta 
drama í kringum að Halldór 
tekur við Hauka-liðinu þjappar 
okkur bara saman og gerir okkur 
sterkari,“ bætti Hjalti við. - rog

Hjalti Þór Pálmason fór á kostum með Gróttu í gær þegar liðið vann langþráðan sigur í N1-deildinni:

Dramað kringum Halldór styrkir okkur

TEKINN FÖSTUM TÖKUM Gróttumaðurinn Anton Rúnarsson í gíslingu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI „Eigum við ekki að 
segja það að ferðalagið hafi setið 
í leikmönnum,“ sagði Guðlaugur 
Arnarsson, leikmaður Akureyr-
ar, eftir tapið gegn Gróttu. Þeir 
félagar þurftu að keyra suður 
þar sem flugið féll niður útaf 
eldgosinu.

„Það er samt ekkert ástæðan 
fyrir tapinu, þeir mættu bara 
gríðarlega tilbúnir en við ekki. 
Það var nú alveg vitað mál að þeir 
myndi koma brjálaðir í þennan 
leik. Það vantaði vörn og vantaði 
góð skot. Þetta var bara það týp-
íska, þeir mættu meira tilbúnir en 
við,“ sagði Guðlaugur.  - rog

Guðlaugur Arnarsson:

Við mættum 
ekki tilbúnir

BARÁTTA Gróttumenn voru meira tilbún-
ir í verkefnið í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI Rhein-Neckar 
Löwen vann nauman sigur á 
Hannover Burgdorf 27-26 í þýska 
handboltanum í dag. Hannover 
var yfir stærstan hluta leiksins 
og leiddi í hálfleik með tveggja 
marka mun.
Snorri Steinn Guðjónsson átti 
góðan leik og skoraði fimm mörk 
fyrir Rhein-Neckar Löwen, 
Ólafur Stefánsson var með 
fjögur, þar af þrjú úr vítum.

Róbert Gunnarsson skoraði 
sigurmark Gummersbach sem 
lagði Grosswallstadt á útivelli 
í þýska handboltanum 26-25. 
Róbert skoraði alls þrjú mörk 
í leiknum en sigurmarkið 
kom þegar 30 sekúndur voru 
eftir. Einar Hólmgeirsson og 
Sverre Jakobsson léku með 
Grosswallstadt en komust ekki á 
blað.  - egm

Fjör í þýska handboltanum:

Naumur sigur 
RN Löwen

FIMM MÖRK Snorri Steinn átti góðan 
leik í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Cardiff vann 3-1 sigur 
gegn Watford í ensku 1. deildinni 
í dag. Heiðar Helguson lék allan 
leikinn fyrir Watford og skoraði 
mark liðsins í blálokin. Watford er 
í 19. sæti deildarinnar og nálgast 
fallsæti.

Aron Einar Gunnarsson kom 
inn sem varamaður og lék síðasta 
hálftímann fyrir Coventry sem 
gerði 2-2 jafntefli við Leicester á 
útivelli.  - egm

Watford í harðri fallbaráttu:

Heiðar skoraði
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FÓTBOLTI Englandsmeistarar 
Manchester United unnu lang-
þráðan sigur á Liverpool í gær. 
Liverpool hafði unnið þrjár síð-
ustu viðureignir liðanna áður en 
kom að þessum leik. Kóreumað-
urinn Ji-Sung Park skoraði sigur-
markið á Old Trafford og er Unit-
ed á kunnuglegum stað á toppi 
deildarinnar.

Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, var kampa-
kátur eftir þennan sigur á erki-
fjendunum. Hann hrósaði mið-
varðaparinu Rio Ferdinand og 
Nemanja Vidic í hástert en sá 
síðarnefndi brá út af vananum 
og hélt sér inni á vellinum allan 
tímann í gær.

Liverpool fékk óskabyrjun en 
Fernando Torres skoraði fyrsta 
mark leiksins með skalla eftir 
fimm mínútur. Umtalaðasta 
atvik leiksins gerðist svo sex 
mínútum síðar þegar United fékk 
vítaspyrnu. Javier Mascherano 
braut á Antonio Valencia en lík-
lega átti brotið sér stað fyrir utan 
vítateiginn.

Wayne Rooney steig á punkt-
inn. Pepe Reina, markvörður 
Liverpool, náði að verja spyrn-
una en Rooney náði frákastinu og 
skoraði. 

Sigurmarkið kom á 60. mínútu 
þegar Darren Fletcher átti fyrir-
gjöf sem Park skallaði í netið. 
Fletcher og Park áttu báðir flott-
an leik fyrir United en sá síðar-
nefndi var fremstur á miðjunni og 
óhemju vinnusamur að vanda.

„Þetta var mjög jafn leikur og lið 
Liverpool er gott í að stöðva flæði 
andstæðingsins. En við sýndum 
þolinmæði og markið frá Park Ji-
sung var frábært. Hann átti enn 
einn stórleikinn og hefur reynst 
okkur mikilvægur,“ sagði Fergu-
son eftir leik en hann vildi fá rautt 
spjald á Mascherano fyrir brotið á 
Valencia. „Ég get ekki séð hvernig 
nokkur maður hefði getað komið í 
veg fyrir skot frá Valencia. Þetta 
var upplagt marktækifæri og 
Mascherano verðskuldaði rautt.“

Rafael Benítez, knattspyrnu-
stjóri Liverpool, var ekki sama 
sinnis og sakaði Valencia um 
leikaraskap. „Það eru einhverjar 
efasemdir um vítaspyrnudóminn. 
Þegar þú sérð endursýninguna 
þá er undarlegt hvernig hann féll 
til jarðar, Mér fannst þetta vera 
dýfa. Þetta skipti miklu máli. Við 
vorum að spila vel og vorum full-
ir sjálfstrausts og síðan breytt-
ist allt á einu augnabliki,“ sagði 
Benítez.

 elvargeir@frettabladid.is

Park kom United á toppinn
Manchester United er í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir helgina. Liðið 
vann Liverpool í gær þar sem Ji-Sung Park skoraði sigurmarkið með skalla.

GULLS ÍGILDI Kóreumaðurinn Park tryggði United sætan sigur.  NORDICPHOTOS/GETTY

Úrvalsdeildin
Blackburn - Chelsea 1-1
0-1 Didier Drogba (5.), 1-1 El Hadji Diouf (69.)
Fulham - Manchester City 1-2
0-1 Roque Santa Cruz (6.), 0-2 Carlos Tévez (35.), 
1-2 Danny Murphy (74.)
Man Utd - Liverpool 2-1
0-1 Fernando Torres (4.), 1-1 Wayne Rooney (11.), 
2-1 Park Ji-Sung (59.)
Arsenal - West Ham 2-0
1-0 Denílson (4.), 2-0 Cesc Fábregas (82.).
Aston Villa - Wolves 2-2
1-0 John Carew (15.), 1-1 Jody Craddock (22.), 
2-2 Emile Heskey (81.)
Everton - Bolton 2-0
1-0 Mikel Arteta (71.), 2-0 Steven Pienaar (88.).
Portsmouth - Hull 3-2
0-1 Craig Fagan (26.), 1-1 Tommy Smith (36.), 
1-2 Caleb Folan (72.), 2-2 Jamie O’Hara (87.), 3-2 
Nwankwo Kanu (88.).
Stoke - Tottenham  1-2
0-1 Eiður Guðjohnsen (45.), 1-1 Matthew 
Etherington (63.), 1-2 Niko Kranjcar (76.)
Sunderland - Birmingham  3-1
1-0 Darren Bent (4.), 2-0 Darren Bent (10.), 2-1 
Cameron Jerome (59.), 3-1 Anton Ferdinand 
(87.).
Wigan - Burnley 1-0
1-0 Hugo Rodallega (91.)
STAÐAN:
Man Utd 31 22 3 6 72-25 69
Arsenal 31 21 4 6 73-33 67
Chelsea 30 20 5 5 70-28 65
Tottenham  30 16 7 7 55-29 55
Man City 29 14 11 4 55-37 53
Liverpool 31 15 6 10 50-32 51
Aston Villa 29 13 11 5 41-24 50
Everton 30 12 9 9 48-42 45
Birmingham 30 12 8 10 31-34 44
Fulham 30 10 8 12 33-34 38
Stoke City 30 8 12 10 29-35 36
Blackburn  30 9 8 13 32-49 35
Sunderland 30 8 10 12 40-46 34
Bolton  31 8 8 15 36-56 32
Wigan  31 8 7 16 29-59 31
Wolves 30 7 7 16 25-49 28
West Ham 30 6 9 15 37-51 27
Burnley 31 6 6 19 31-64 24
Hull City 30 5 9 16 29-64 24
Portsmouth 30 6 4 20 28-53 13

ENSKI BOLTINN

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
skoraði fyrra mark Tottenham er 
liðið lagði Stoke 2-1 á útivelli.

„Það er nokkuð langt síðan ég 
skoraði mark og það er frábært 
að geta loks hjálpað liðinu og á 
heildina litið voru þetta stór úrslit 
fyrir okkur. Það er í okkar hönd-
um hvort við komumst í Meist-
aradeildina,” sagði Eiður eftir 
sigurinn.

„Ég hef alltaf sagst vera fljótur 
á fyrstu metrunum og ég er mjög 
ánægður með markið mitt. Ég er 
þó enn ánægðari með stigin þrjú 
því það er ekki auðvelt að sækja 
sigur á Britannia-völlinn.

Fólk hefur sínar skoðanir á leik-
stíl Stoke en við þurftum bara 
að mæta þeim og vera tilbún-
ir í alvöru bardaga. Við lékum 
góðan fótbolta á köflum og börð-
umst vel,“ bætti Eiður við sem er 
á lánssamningi frá franska liðinu 
Monaco.

Það hefur gengið erfiðlega 
hjá Eiði að vinna sér sæti í liði 
Tottenham en Harry Redknapp, 
stjóri Tottenham, vill halda Eiði 

Smára hjá liðinu. „Hann er topp-
leikmaður og býr yfir frábærum 
hæfileikum. Fyrst Jermain Defoe 
er meiddur hefur hann hlutverk 
að leika hjá okkur. Ég vil halda 
honum hérna á næsta tímabili,“ 
sagði Harry Redknapp um Eið 
Smára eftir sigurinn gegn Stoke.
 - rog

Eiður Smári skoraði fyrir Tottenham á laugardag:

Ansi langþráð mark

ÞAÐ FYRSTA Eiður skoraði sitt fyrsta 
mark fyrir Tottenham.  NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI „Þetta var svo sannar-
lega sigur sem við verðskulduð-
um, við sköpuðum fleiri færi,“ 
sagði Roberto Mancini, knatt-
spyrnustjóri Manchester City 
sem vann 2-1 útisigur á Fulham 
í gær.

Eftir sigurinn er City í fimmta 
sæti deildarinnar, tveim stigum 
fyrir ofan Liverpool og tveimur 
stigum á eftir Tottenham. Roque 
Santa Cruz kom City yfir eftir 
sjö mínútna leik í gær. Carlos 
Tevez bætti síðan við öðru marki 
fyrir City og staðan 2-0 í hálf-
leik.

Danny Murphy minnkaði mun-
inn fyrir Fulham með eina marki 
síðari hálfleiksins. Það kom úr 
vítaspyrnu.

Enski landsliðsmaðurinn 
Joleon Lescott meiddist í upphit-
un og er óttast að hann verði frá í 
einhvern tíma.   - egm

Man City vann Fulham:

Sterkur sigur á 
erfiðum útivelli

BARÁTTA Tevez lætur finna fyrir sér.
NORDICPHOTOS/GETTY

Chelsea tapaði dýrmætum stigum í baráttunni:

Er orðið erfiðara
FÓTBOLTI „Það er orðið 
erfiðara fyrir okkur að 
vinna deildina en það er 
ekki ómögulegt samt,“ 
sagði Carlo Ancelotti 
eftir að Chelsea náði 
aðeins jafntefli við 
Blackburn á útivelli í 
gær. Leikurinn endaði með 
jafntefli 1-1.

„Við töpuðum þarna 
tveimur dýrmætum stig-
um. Við byrjuðum vel en 
náðum ekki að koma inn 
öðru marki og fengum 
það síðan í bakið.“

Chelsea er nú fjórum 
stigum á eftir Manchester 
United sem trónir á toppn-
um en Lundúnaliðið á leik 

inn. Didier Drogba kom 
Chelsea yfir eftir aðeins 
sex mínútna leik með 
sínu 22. úrvalsdeildar-
marki á tímabilinu. El-
Hadji Diouf jafnaði fyrir 
Blackburn í seinni hálf-
leik og liðin skiptu því 
stigunum á milli sín.

„Ég veit ekki hversu 
mörg stig við þurfum 
til að vinna titilinn en 
við megum allavega ekki 
misstíga okkur meira. 
Við verðum að vinna 
á miðvikdudaginn,“ 
sagði Ancelotti en Chel-

sea mætir Portsmouth í 
vikunni.

- egm
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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

KÖRFUBOLTI Keflavíkurkonur gátu 
tryggt sér áfram í úrslitaeinvígi 
Iceland Express-deildar kvenna 
í gær hefði þeim tekist að vinna 
Hamar á heimavelli sínum. Það 
fór hins vegar á annan veg.

Konurnar frá blómabænum 
Hveragerði sýndu ótrúlega öfl-
ugan varnarleik og framkvæmdu 
slátrun á heimakonum í sláturhús-
inu í Keflavík. Leikurinn endaði 
91-48 fyrir Hamar og sá Keflavík 
aldrei til sólar í leiknum.

Hamar vann alla leikhlutana 
fjóra en mestur var munurinn í 
fjórða leikhluta sem liðið vann 

26-4. Heimakonur skoruðu aðeins 
fjögur stig í leikhlutanum sem er 
með hreinum ólíkindum.

Staðan í einvíginu er því jöfn 
eftir þessi úrslit, 2-2, og eigast 
liðin við í oddaleik í Hveragerði 
annað kvöld. Þá kemur í ljós hvort 
liðið etur kappi við KR í úrslita-
einvíginu. KR sló út Íslands- og 
bikarmeistara Hauka á föstudags-
kvöldið. 

Bryndís Guðmundsdóttir var 
stigahæst í Keflavíkurliðinu með 
14 stig, Birna Valgarðsdóttir var 
með 13 stig og Kristi Smith 9.

Hjá gestunum frá Hveragerði 

var Sigrún Sjöfn Ámundadóttir í 
aðalhlutverki með 22 stig, 9 frák-
öst og 5 stoðsendingar. Koren 
Schram skoraði 19 stig og Krist-
rún Sigurjónsdóttir 15 auk þess að 
eiga 7 stoðsendingar.

Hreint ótrúlegur sigur Hamars 
og ljóst að einstaklega spennandi 
leikur er eftir í þessu athyglis-
verða undanúrslitaeinvígi. - egm

Keflavík tókst ekki að komast í úrslitin í gær þegar liðið fékk Hamar í heimsókn:

Var slátrað í eigin sláturhúsi

ODDALEIKUR Hamarskonur fá heimaleik 
á morgun í einvíginu gegn Keflavík. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI José Mourinho, þjálfari 
Inter, er sagður hafa áhuga á að 
koma aftur til Englands og taka 
við stjórastöðunni á Anfield. 
Aftur á móti segir Mourinho að 
hann hafi ekki áhuga á starfinu 
hjá Liverpool meðan Tom Hicks 
and George Gillet eru eigendur 
félagsins.

Liverpool á í viðræðum við 
Rhone Group sem vilja fjárfesta 
í félaginu. Ef það gengur eftir 
er líklegt að þeir félagar Tom 
og George sleppi taumunum og 
Rhone Group stjórni ákvörðunum 
félagsins. - rog

José Mourinho í umræðunni:

Tekur hann við 
Liverpool?

LITRÍKUR Mourinho liggur ekki á skoð-
unum sínum. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Lionel Messi fór mikinn 
í liði Barcelona sem vann Real 
Zaragoza 4-2 í gær. Messi fiskaði 
vítaspyrnu, skoraði þrjú mörk og 
þar á meðal eitt eftir glæsilegt 
einstaklingsframtak.

Zaragoza minnkaði muninn í 
eitt mark þegar ein mínúta var 
til leiksloka. Barcelona brunaði 
fram í sókn. Lionel Messi dans-
aði með boltann innan teigs, var 
sparkaður niður í kjölfarið og 
vítaspyrna dæmd.

Zlatan Ibrahimovic fór á 
punktinn og skoraði örugglega 
og tryggði þar með dýrmæt stig 
fyrir Barcelona í titilbaráttunni 
á Spáni.

Barcelona hefur nú jafnað Real 
Madrid á stigum en bæði lið eru 
nú með 68 stig á toppi spænsku 
deildarinnar.

Messi er kominn með ellefu 
mörk í síðustu fimm leikjum 
Börsunga.  - rog

Hinn magnaði Lionel Messi:

Ellefu mörk í 
fimm leikjum

ÓTRÚLEGUR Lionel Messi er funheitur 
um þessar mundir. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI AC Milan mistókst að 
ná toppsætinu í  ítalska boltan-
um þegar liðið gerði 1-1 jafntefli 
gegn Napoli í gær. Þar sem Inter 
gerði jafntefli á laugardaginn 
gátu Leonardo og lærisveinar 
hans komist í toppsætið.

Hugo Campagnaro kom Napoli 
yfir eftir varnarmistök frá Mass-
imo Oddo en gamli refurinn Fil-
ippo Inzaghi jafnaði með skalla 
eftir fyrirgjöf frá Ronaldinho 
sem fagnaði 30 ára afmæli sínu 
í gær. 

AC Milan er eftir þessi úrslit 
ennþá stigi á eftir Inter. Diego 
Milito kom Inter yfir gegn Pal-
ermo á laugardaginn en Edinson 
Cavani jafnaði á 24. mínútu og 
þar við sat. - egm

Grannarnir Inter og AC Milan:

Jafntefli hjá 
báðum liðum
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19.20 Two and a Half Men  
 STÖÐ 2

20.00 Old School   STÖÐ 2 BÍÓ

21.15 Sporlaust   SJÓNVARPIÐ

21.40 CSI   SKJÁREINN

21.50 Réttur   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Úr öskustónni  Gestur Guðjóns 
Bergmann er Maríanna Friðjónsdóttir.

20.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon í eldhúsinu hjá Fiskifélaginu.

21.00 Frumkvöðlar  Gestir Elinóru Ingu 
eru Grímur Sæmundsen og Ása Brynjólfs-
dóttir í Bláa lóninu.

21.30 Í nærveru sálar  Flugfreyjustarfið. 
Gestur Kolbrúnar er Guðmunda Jónsdóttir.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Leiðin á HM  (4:16) (e)

18.00 Pálína  (25:28)

18.05 Stjarnan hennar Láru  (21:22)

18.15 Pósturinn Páll  (14:28)

18.30 Eyjan  (4:18) Leikin dönsk þáttaröð. 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Lífið  (Life) (1:10) Breskur heimilda-
myndaflokkur þar sem segir frá nokkrum 
óvenjulegum aðferðum sem dýr og plönt-
ur hafa komið sér upp til að halda lífi og 
fjölga sér.

21.00 Lífið á tökustað  (Life on Locat-
ion) (1:10) Stuttir þættir um gerð mynda-
flokksins Lífið.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(13:18) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Úlfaþytur í úthverfi  (Suburban 
Shootout II)(1:6) Breskur gamanmynda-
flokkur um konurnar í smábænum Little 
Stempington sem drepa ekki tímann, heldur 
hver aðra með ótrúlegustu vopnum. 

22.45 Aðþrengdar eiginkonur  (e)

23.30 Spaugstofan  (e)

23.55 Kastljós  (e)

00.35 Fréttir  (e)

00.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (5:14) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (5:14) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

16.15 Game Tíví  (8:17) (e)

16.45 7th Heaven  (2:22)

17.30 Dr. Phil 

18.15 Matarklúbburinn  (1:6) (e)

18.45 Worlds Most Amazing Videos 
 (7:13) Ótrúleg myndbrot sem fest hafa 
verið á filmu. Raunveruleikinn er lyginni lík-
astur og hjartað slær hraðar þegar þú sérð 
þessi einstöku myndbönd. 

19.30 Fréttir 

19.45 King of Queens  (2:25) (e)

20.10 90210  (12:22) Annie leitar svara 
hjá Jasper varðandi aðild hans að dópsölu 
en hann kemur sér undan með því að tala 
um grunsemdir sínar varðandi bílslysið.

20.55 One Tree Hill  (12:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Nathan og 
Haley undirbúa flutning til Barcelona.

21.40 CSI  (3:23) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögregl-
unnar í Las Vegas. 

22.30 Jay Leno  Gestur Jay Leno er Chel-
sea Handler. Avril Lavigne flytur tónlistar-
atriði. 

23.15 Dexter  (12:12) (e)

00.15 Fréttir  (e)

00.30 King of Queens  (2:25) (e)

00.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Zaragoza - Barcelona Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

16.10 Grosswallstadt - Gummersbach 
Útsending frá leik í þýska handboltanum.

17.30 PGA Tour 2010 Útsending frá 
Transitions Championship-mótinu í golfi en 
mótið er hluti af PGA-mótaröðinni. 

20.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.00 Spænsku mörkin 2009-2010 
Allir leikir umferðarinnar í spænska boltanum 
skoðaðir. 

22.00 Bestu leikirnir. ÍA - KR 30.07.03   
Íslandsmótið 2003 er eitt mest spennandi Ís-
landsmót seinni ára en þá áttu lengi vel fjög-
ur lið möguleika á titlinum. Tvö þessara liða 
voru ÍA og KR og þessir erkifjendur mættust 
á Akranesi í frábærum leik. 

22.30 World Series of Poker 2009 
Sýnt frá World Series of Poker 2009 en 
þangað voru mættir til leiks allir bestu og 
snjöllustu pókerspilarar heims.

23.20 Ultimate Fighter Sýnt frá UFC Live 
Events þar sem margir af færustu og snjöll-
ustu bardagamönnum heims etja kappi.

07.00 Blackburn - Chelsea Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.00 Portsmouth - Hull Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 PL Classic Matches: Man Utd - 
Liverpool, 1992 

19.20 Man. Utd. - Liverpool Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

22.30 Arsenal - West Ham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.10 Old School 

08.00 We Are Marshall 

10.10 Goldeneye 

12.15 Shrek 2 

14.00 We Are Marshall 

16.10 Goldeneye 

18.15 Shrek 2 

20.00 Old School Grínmynd með Luke 
Wilson, Will Ferrell og Vince Vaughn í aðal-
hlutverkum.

22.00 The Fountain

00.00 Feteless (Sorstalanság)

02.15 From Dusk Till Dawn 3 

04.00 The Fountain

06.00 Across the Universe 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í 
næsta húsi, Tommi og Jenni og Apaskólinn

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.10 Hæðin (2:9) 

11.00 60 mínútur 

11.45 Falcon Crest (8:18) 

12.35 Nágrannar 

13.00 I Love You to Death 

14.45 ET Weekend 

15.30 Saddle Club 

15.53 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Apaskólinn og Tommi og Jenni.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (8:25)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (9:24) 
Hér er á ferðinni sjötta þáttaröðin um Charl-
ie, fertugan piparsvein sem nýtur mikillar 
kvenhylli og hefur gert það gott með því að 
semja auglýsingastef. Bróðir hans, Alan, flutti 
inn á hann þegar hann skildi við konu sína.

19.45 How I Met Your Mother (7:22) 
Marshall fer á sitt fyrsta stefnumót eftir skiln-
aðinn en vinir hans eru ekki hrifnir af nýju 
kærustunni og reyna að stía þeim frá hvort 
öðru.

20.10 American Idol (22:43) 

21.35 American Idol (23:43) 

22.20 Supernatural (4:16) Yfirnáttúruleg-
ir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean 
sem halda áfram að berjast gegn illum öflum 
og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

23.00 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (13:15) Gamanþáttarröð um fjóra 
vini sem reka saman bar en eru of sjálfum-
glaðir til að geta unnið saman án þess að til 
árekstra komi.

23.25 I Love You to Death 

01.00 Bowfinger 

02.35 Extreme Dating 

04.10 ET Weekend 

04.55 It‘s Always Sunny In Philadelp-
hia (13:15)

05.20 Fréttir og Ísland 

Hver hlustar eiginlega á útvarpið allan daginn? Ekki ég, enda þarf 
ég að vera með athyglina í lagi í vinnunni. Þess vegna hlusta 
ég helst í bílnum og þá í svona 10 mínútur í senn á leið í og úr 
vinnu. Það getur verið gaman að hlusta á Gissur á Bylgjunni enda 
er hann með flotta og fréttamannslega rödd. Oftast er bara 
ekkert áhugavert í fréttum svo ég er búinn að skipta áður 
en fótboltarausið byrjar. Á morgunvaktinni á Rás 
2 er einum of oft verið að röfla um úrræði, eða 
fagaðilar eru að tjá sig um sértækar aðgerðir. 
Þegar ég kem heim er ennþá verið að röfla 
um úrræði eða sértækar aðgerðir í Síðdegis-
útvarpinu. Ég er jafn lítið í stuði fyrir þessi 
leiðindi á morgnanna og í eftirmiðdaginn 
svo ég svissa yfir á Xið. Ef þar er handboltar-
okk stilli ég á FM957. Ef þar er væluballaða 
eða snúður að tala hratt stilli ég á Gufuna. 

Á Gufunni er ég loksins kominn 
heim eftir langar hrakningar því 
morgunþáttur KK veldur aldrei 
vonbrigðum. Ég róast allur niður 

og mér fer að líða vel. KK er frábær 
í útvarpinu. Hann veit hvað hann er 

að tala um og spilar allskonar frábæra 
tónlist, eldgamla, glænýja og allt þar á milli. 

KK er „erlendis“ útvarpsmaður. Mér finnst ég 
vera kominn til útlanda að hlusta á einhverja 

frábæra stöð þegar ég stilli á hann. Ekki 
skil ég afhverju ég er alltaf að flækjast 

á milli stöðva þegar ég get bara 
stillt beint á hann. Síðdegis gæti 
ég svo spilað diska, til dæmis 
upptökur af morgunþætti KK.  

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI KEMST ÍTREKAÐ AÐ ÞVÍ AÐ KK ER BESTUR

Útvarpið í bílnum
> Jared Padalecki
„Ef þú getur náð þér í tvö verkefni 
eftir hundrað áheyrnarpróf þá má 
segja að þér gangi ágætlega sem 
leikari.“
Padalecki fer með hlutverk Sam 
Winchesters í þættinum Supernatur-
al sem Stöð 2 sýnir í kvöld kl. 
22.25.

▼

▼

▼

▼

Nýjar kiljur á náttborðið!

 Ævisögur 10-16.03.10

 Heildarlisti 10-16.03.10
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▼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

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 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið

12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Brúin á 
Drinu
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn

18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Heimur hugmyndanna
22.10 Lestur Passíusálma
22.15 Í átt að regnboga
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

12.25 Absolutely Fabulous 12.55 The Mighty 
Boosh 13.25 The Mighty Boosh 13.55 Jonathan 
Creek 14.45 Dalziel and Pascoe 15.30 Robin 
Hood 16.15 Absolutely Fabulous 16.45 Lab Rats 
17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 
Sensitive Skin 19.00 My Family 19.30 The Fixer 
20.20 Waking the Dead 21.10 My Family 21.40 
Robin Hood 22.25 Jonathan Creek 23.15 The 
Fixer

12.30 Seinfeld 12.50 Postkort fra Sydamerika 13.00 
DR1 Dokumentaren 14.00 DR Update - nyheder 
og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30 
Dragejægerne 15.55 Chiro 16.05 Tagkammerater 
16.15 Den fortryllede karrusel 16.30 Peter Pedal 
16.55 Gurli Gris 17.00 Aftenshowet 17.30 TV 
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 
18.30 Det søde liv 19.00 Stillehavets tropiske 
eventyr 19.50 Bagom. Det tropiske eventyr 20.00 
TV Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 
Inspector Morse 22.45 OBS 22.50 Hjernestorm 
23.20 Boogie Mix 

12.10 Skavlan 13.10 Himmelblå 14.00 NRK nyhet-
er 14.10 Dynastiet 15.00 Derrick 16.00 NRK nyh-
eter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 Oddasat 
- nyheter på samisk 16.55 Nyheter på tegn-
språk 17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.45 Bedre puls 19.15 Klasse 10 B 
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Ulykkesfuglen 21.30 Hjernevask 22.10 Kveldsnytt 
22.25 Poirot. Doktoren mister en pasient

12.20 På resa i Estland 13.20 Kurragömma 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 Fråga doktorn 18.00 Kulturnyheterna 
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med 
A-ekonomi 19.00 Det kungliga bröllopet 20.00 
Saltön 21.00 Evening 22.55 Jakten på Julia 23.55 
Sluten avdelning 

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 E.R. (12:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Seinfeld (16:24) Elaine kemst að 
því að nýjasti kærastinn hennar er heitttrú-
aður og Jerry grunar síðustu kærustuna sína 
um græsku.

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (12:22)

20.30 Seinfeld (16:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Réttur (2:6) Faðir Loga fær hann 
til að sækja mál gegn stærstu lyfjaverslun 
landsins. Barnastjarnan Dóri dúkkustrákur er 
handtekinn á Leifsstöð með ólögleg fíkniefni. 
Hann er ófáanlegur til að nefna nöfn enda 
er fíkniefnaheimurinn lítill og hættulegri en 
margir halda.

22.35 Cold Case (12:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga 
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau 
halda áfram að upplýsa sakamál sem stung-
ið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakass-
ann.

23.20 Twenty Four (9:24) Áttunda serían 
af spennuþættinum Twenty Four um leyni-
þjónustumanninum Jack Bauer sem þráir nú 
ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé. 

00.05 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

00.30 Fréttir Stöðvar 2 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Tólf bestu söngvararnir 
eru komnir áfram í 
úrslit American Idol og 
munu flytja í kvöld tón-
list the Rolling Stones. 
Eins og kunnugt er þá 
er Paula Abdul horfin 
af braut en í hennar 
stað kemur Ellen 
DeGeneres sem mun 
aðstoða Simon Cowell, 
Randy Jackson og Köru 
DioGuardi.

STÖÐ 2 KL. 20.10

American Idol 

Nýjasta stórvirkið frá náttúrufræðideild 
BBC. Hér sýnir David Attenborough 
áhorfendum óvenjulegar aðferðir sem 
dýr og plönturnar hafa komið sér upp til 
að halda lífi og fjölga sér. Í 
hverjum þætti er fjallað 
um einn af tíu helstu 
tegundarhópunum 
og sýnd spennan 
og átökin í villtri 
náttúrunni í sinni 
öfgakenndustu 
mynd. Að hverj-
um þætti loknum 
verður sýndur tíu 
mínútna þáttur 
um gerð hans.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
Lífið 
Sjónvarpið kl. 20.10

▼
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

Önnur plata Hjaltalín, Terminal, kemur út 
í Evrópu 24. maí með hjálp ýmissa útgáfu- 
og dreifingarfyrirtækja víða um álfuna. 
Sveitin er ekki með eiginlegan útgáfusamn-
ing erlendis og er því með marga á sínum 
snærum við að koma sér á framfæri. 

„Þetta er eins og gengur og gerist núna 
á þessum tímum þegar plötusala er svona 
lítil,“ segir söngvarinn og gítarleikarinn 
Högni Egilsson. „Maður reynir að gera 
þetta til að platan sé til alls staðar og fólk 
geti nálgast hana. Svo spilar maður bara á 
tónleikum og vonar það besta.“

Þrír aðilar starfa á vegum Hjaltalín í 
Bretlandi, þar sem einna mikilvægast er að 
fanga athyglina. Einn bókar tónleika, annar 
er í samskiptum við dagblöð og sá þriðji 
reynir að koma sveitinni að í útvarpi. 

Högni segir mikilvægt að ýta á alla rétta 
takka til að ná eyrum almennings. „Þetta 
snýst um að pota og pota. Stór útgáfufyrir-
tæki taka ekki bönd nema þau hafi gefið út 
tvær til þrjár plötur og séu með „nethæp“. 

Það eru engir peningar í plötusölu og á end-
anum þurfa allir að spila músík til að afla 
sér tekna. Það er erfiðara fyrir bönd að vera 
bókuð því það eru allir að spila svo mikið.“ 

Hjaltalín fer í stóra tónleikaferð um Evr-
ópu í haust til að fylgja plötunni eftir auk 
þess sem einhverjir tónleikar verða haldnir 
í maí. Tónleikaferð um Bandaríkin er einnig 
fyrirhuguð í haust en óvíst er hvenær platan 
kemur út þar í landi.

Umsagnir um Terminal eru væntanlegar 
í bresku tónlistartímaritunum Q, Mojo og 
Clash og verður forvitnilegt að sjá hvaða 
móttökur platan fær. Hún var kjörin besta 
poppplatan á Íslensku tónlistarverðlaunum 
og var efst hjá tónlistarspekúlöntum Frétta-
blaðsins yfir bestu plötur síðasta árs.   
 -fb

Terminal til Evrópu 24. maí

HÖGNI EGILSSON Hljómsveitin Hjaltalín gefur út plötu 
sína Terminal í Evrópu 24. maí. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Chris Biggs, einn af framleiðend-
um hryllingsmyndanna Hostel 
eftir Eli Roth, verður einn af 
framleiðendum íslensku glæpa-
myndarinnar Svartur á leik sem 
byggð er á samnefndri bók Stef-
áns Mána. Danski kvikmynda-
leikstjórinn Nicholas Wind-
ing Refn verður einnig einn af 
framleiðendum myndarinnar en 
hann er hvað þekktastur fyrir 
undirheimamyndir sínar Pusher 
sem nutu mikilla vinsælda hér á 
landi. Þórir Snær Sigurjónsson 
hjá ZikZak er náinn vinur Refns 
en Þórir framleiddi Valhalla-
mynd leikstjórans sem skartaði 
Mads Mikkelsen í aðalhlutverki.

Að sögn Óskars Þór Axels-
sonar, leikstjóra myndarinnar 
og handritshöfundarins, er það 
mikill fengur fyrir myndina að fá 
þessa tvo aðila til liðs við mynd-
ina. „Biggs er mikill Íslandsvin-
ur, kemur hingað reglulega og 
hreifst af handritinu. Hann hefur 
sínar hugmyndir um hvernig hún 
getur verið eins íslensk og mögu-
legt er,“ segir Óskar þegar Frétta-
blaðið settist niður með honum 
og Stefáni Mána. Rithöfund-
urinn sjálfur var ákaflega 
spenntur fyrir því að sjá bók-
ina lifna við á hvíta tjaldinu 
og hann er sáttur við hand-
ritið. „Það sem mér finnst 
eiginlega skemmtilegast er 
að bókin er ekki eins og 
kvikmyndin og kvik-
myndin er ekki eins 
og bókin. Sá sem 
hefur lesið bókina 
er því ekki búin að 
sjá kvikmyndina 
og svo öfugt,“ segir 
Stefán.

Ó sk a r  s e g i r 
stefnt á tökur 
um miðjan júlí en  
eins og Fréttablað-
ið hefur greint frá 

mun Þorvaldur 
Davíð Kristj-
ánsson koma 
beint úr námi 
sínu við Julli-
ard-skólann í 
New York og 
leika aðal-
hlutverk-
ið, sjálfan 
Stebba Sækó. 
Jóhannes 

Haukur Jóhann-

esson mun síðan leika dyravörð-
inn Tóta, hrottann ógurlega. 
„Hann þarf að leggja mikið á sig 
líkamlega, taka vel á því í rækt-
inni, krúnuraka sig og safna 
hökutopp. En mér skilst að hann 
hlakki bara mikið til enda er 
þetta mesta áskorunin fyrir leik-
ara, að taka svona hlutverk að 
sér,“ skýtur Stefán inn í en það 
eru framleiðslufyrirtækin Film-
us og ZikZak sem standa að gerð 
myndarinnar.  -fgg

STEFÁN MÁNI SIGÞÓRSSON: GET EKKI BEÐIÐ EFTIR ÚTKOMUNNI

Hostel-framleiðandi vinnur 
að íslenskri glæpamynd

SPENNTIR Stefán Máni og Óskar Þór geta vart beðið eftir því að tökur á 
kvikmyndinni Svartur á leik hefjist. Myndin er gerð eftir samnefndri bók 
Stefáns en það eru þeir Þorvaldur Davíð og Jóhannes Haukur sem leika 

aðalhlutverkin.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Eina ráðið mitt í sambandi við konur er að 
halda við tvær eða þrjár,“ segir fótboltahetjan 
Dwight Yorke í viðtali við breska dagblaðið 
Daily Express.

Yorke hefur reglulega boðið Akureyrarmær-
inni Kristrúnu Ösp Barkardóttur út til sín und-
anfarin misseri og nú síðast fóru þau í rómant-
íska siglingu í Karíbahafinu. Ummælin koma 
ekki illa við Kristrúnu, sem ítrekar að þau séu 
ekki saman, þrátt fyrir að þau hafi verið að 
hittast í tvö ár. „Hann hefur ekki hugmynd um 
hvað ég er að gera þegar við erum ekki saman 
og ég veit ekki hvað hann er að gera heldur,“ 
segir hún. „Þó ég myndi ákveða að fara að vera 
með honum og flytja út til hans, þá myndi ég 
ekki vita það vegna þess að hann ferðast mikið. 
Ég geri mína hluti og hann gerir sína.“

Dwight Yorke gerði það gott með liðum á 
borð við Manchester United og Aston Villa á 
árum áður og var um tíma á meðal fremstu 
sóknarmanna heims. Kristrún segir að hann 
sé frábær, enda komi hann afar vel fram 
við hana. „Við erum alltaf að gera eitthvað 
skemmtilegt og kynlífið er gott,“ segir hún. 
„Ég er ekki tilbúin til að fara í samband og 
byrja að búa með einhverjum. Af hverju ætti 
ég þá að vera spá í því hvort hann sé með 
öðrum konum?“

Hvað framtíðin ber í skauti sér verður að 
koma í ljós segir Kristrún. „Við töluðum mikið 
saman þegar ég var úti í hjá honum i Englandi 
í vikunni og hann var að ýta undir að það yrði 
meira eitthvað meira úr þessu hjá okkur,“ 
segir hún.  - afb

Dwight gerir sína hluti og ég geri mína

EKKI SAMAN Kristrún Ösp og Dwight Yorke eru ekki 
saman þótt þau hittist reglulega.

LÁRÉTT
2. ómskoðun, 6. hola, 8. forsögn, 9. 
stilla, 11. fyrir hönd, 12. flatfótur, 14. 
kvk nafn, 16. skóli, 17. fax, 18. fugl, 
20. skóli, 21. staðarnafn.

LÓÐRÉTT
1. skítur, 3. fyrirtæki, 4. ósigur, 5. lík, 
7. land í Evrópu, 10. írafár, 13. angan, 
15. ilmur, 16. skammst., 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ómun, 6. op, 8. spá, 9. 
róa, 11. pr, 12. ilsig, 14. lilja, 16. ma, 
17. mön, 18. önd, 20. fg, 21. oddi. 

LÓÐRÉTT: 1. sori, 3. ms, 4. uppgjöf, 
5. nár, 7. pólland, 10. asi, 13. ilm, 15. 
angi, 16. möo, 19. dd. 

„Sjónvarpsþátturinn minn er 
Nurse Jackie, ég sakna hans 
alveg ógurlega. Þetta var svo 
skemmtilega raunsæ týpa.“

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, rithöfundur.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

Það var skammt 
stórra högga á milli 
hjá sjónvarpsmannin-
um Ómari Ragnars-

syni í fyrrakvöld. Hann 
kom sér fyrir í 

sjónvarpsveri 
Stöðvar 2 
Sport og lýsti 
æsilegum 
bardaga 
Wladimirs 
Klitschko 
gegn Eddie 
Chambers 

þar sem rothöggið kom fimm sek-
úndum áður en bardaginn var úti. 
Ómar hefur væntanlega búist við 
því að þar með væri dagurinn úti 
enda komið nálægt miðnætti.

Ómar var hins vegar varla kominn 
til síns heima en hann var sestur 
upp í jeppabifreið  sína og keyrði 
ásamt dóttur sinni og fréttamanni 
RÚV, Láru Ómars-
dóttur, í átt að 
Fimmvörðuhálsi þar 
sem byrjað var að 
gjósa. Og ævintýrin 
virtust elta Ómar 
uppi þetta kvöld því 
hann aðstoðaði 
á leið sinni 
jarðfræðinga 
sem höfðu 
komist í 
hann 
krapp-
an.  

Garðbæingar tryggðu sér sæti í 
úrslitum Útsvars, spurningakeppni 
sveitarfélaganna eftir æsispenn-
andi keppni við Fljótdalshérað. 
Vilhjálmur Bjarnason sýndi 
óvænta kunnáttu í páfa-fræðum 
Vatíkansins þótt hann vildi ekki 
gefa upp hvaðan sú vitneskja væri 
komin. Það ræðst síðan í næstu 

viku hvort það verð-
ur Reykjanesbær 
eða Reykjavík sem 
mæta Vilhjálmi og 
félögum.  -fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI



MIT GLOBAL STARTUP
WORKSHOP 2010

Dagana 24. - 26. mars nk. fer fram á Íslandi heimsþekkt frumkvöðlaráðstefna, MIT Global Startup 
Workshop sem skipulögð er af MBA nemendum Háskólans í Reykjavík og MIT háskólans í Boston.

Um 200 erlendir gestir hafa þegar boðað komu sína til Íslands. Í þeim hópi eru vel þekktir stjórnendur, 
frumkvöðlar, fjárfestar, nemendur, prófessorar og fulltrúar helstu stuðningsaðila nýsköpunar í heiminum. 
Meðal lykilfyrirlesara er Robin Chase, stofnandi Zipcar sem valin var ein af 100 áhrifamestu einstaklingum 
í heiminum af TIME Magazine í fyrra.

Um er að ræða einstakan viðburð til að efla tengslanet íslenskra fyrirtækja, hlusta á heimsþekkta fyrir-
lesara og taka þátt í líflegum pallborðsumræðum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Á: www.ru.is/mba/mitgsw

HILTON HÓTEL 
REYKJAVÍK
24 – 26 MARS

“Conquering the Economic Crisis with Innovation, Entrepreneurship and Green Energy”

SAMSTARFS- OG STYRKTARAÐILAR:

TAKTU
 ÞÁTT!
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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

sumarferdir.is

...eru skemmtilegri en aðrar

Vatnagarðadagar!
Nú er fjör hjá Sumarferðum!
Við bjóðum viðskiptavinum 
okkar frítt í glæsilega 
vatnsrennibrautagarða í 
Portúgal og Tenerife í sumar ef 
bókað er frá 20. til 26. mars.

Tryggðu þér miða og bókaðu 
fyrir 26. mars á sumarferðir.is.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 
í íbúð með einu svefnherbergi á Hótel 
Apartamentos Presidente. 
Brottför: 10. júní.

79.900 kr.*frá
Flug og gisting 
í viku og frír 
aðgöngumiði í 
Slide&Splash.

Portúgal (Praia da Rocha)

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 
í íbúð með einu svefnherbergi á Hótel 
Parque de las Americas. 
Brottför: 6. júní.

99.900 kr.*frá
Flug og gisting 
í viku og frír 
aðgöngumiði í 
Aqualandia.

Tenerife (Playa de las Americas)

* Flug, flugvallarskattar, gisting, íslensk fararstjórn og aðgöngumiði í vatnsrennibrautagarða 
á meðan birgðir endast. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Stór dagur
Það er stór dagur fram 
undan hjá Friðriki 
Þór Friðrikssyni og 
Margréti Dagmar 
Ericsdóttur því 
Sólskinsdreng-
urinn, heimildarmynd þeirra um 
einhverfan son Margrétar, verður 
forsýnd í höfuðstöðvum bandaríska 
sjónvarpsrisans HBO í New York í 
dag. Myndin hefur fengið enskt nafn 
og heitir nú A Mother’s Courage: 
Talking Back to Autism. 

Áfall
En það verður að teljast eilítið áfall 
fyrir Friðrik og Margréti að Kate 
Winslet, Óskarsverðlaunaleikkonan, 
skuli ekki ætla að mæta en vísir.is 
greindi frá því á föstudagskvöldið. 
Breska glanstímaritið Ok! greindi 
upphaflega frá þessu og tengdi 
fjarveru hennar um leið við skilnað 
hennar og leikstjórans Sam Mendes 
en Winslet er sögumaðurinn í ensku 
útgáfunni. Hins vegar má fastlega 
reikna með því Rosie O‘Donnell 

verði hins vegar meðal 
gesta en hún hefur 
séð um að kynna 

myndina fyrir 
helstu toppum 
afþreyingariðn-
aðarins.

Girnileg staða
Árni Snævarr, áður fréttamaður, 
hefur starfað fyrir Sameinuðu 
þjóðirnar í Brussel síðustu ár en 
virðist farinn að huga að heimferð. 
Á Facebook-síðu sinni lýsir hann 
vonbrigðum með að hafa ekki 
fengið tækifæri til að sækja um 
starf ritstjóra Kastljóssins. Sigmar 
Guðmundsson var ráðinn í starfið 
án auglýsingar. „Grínlaust. Þetta er 
ein girnilegasta staðan í íslenskri 
fjölmiðlun og mér finnst að það 
eigi að láta reyna á eitthvað annað 
en duttlunga,“ sagði Árni. 
Meðal vina Árna sem lýsa 
óánægju með vinnubrögð 
við ráðninguna er Þórunn 
Sveinbjarnardóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar. 
 - fgg, pg

1  Þrír flugvellir lokaðir vegna 
gossins 

2  Fóru í leyfisleysi á Fimm-
vörðuháls og festu sig 

3  Gosið enn í fullum gangi

4  Innanlandsflug liggur niðri til 
kvölds

5  Lögreglan lokaði veitingastað 
á Laugavegi
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