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Lætur gott af
sér leiða á
afmælisdaginn
Valgerður Sverrisdóttir er sextug í dag.
TÍMAMÓT 18

Steindi í pólitík
Grínistinn Steindi Jr.
er kominn á kaf í
sveitarstjórnarmálin í Mosfellsbæ.
FÓLK 30

Eftir hamfarirnar
„Ástæða þess að íslenskt
viðskiptalíf átti erfitt með að
standast heimskreppuna var
að innviðir þess voru ótraustir,”
skrifar Sverrir Jakobsson.
Í DAG 16

HK-menn björguðu stigi
HK lét ekki mótlæti
buga sig á móti
Val í gær og náði
að tryggja sér
dýrmætt stig.
ÍÞRÓTTIR 26
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Hvasst um allt land Í dag
verður stíf NA-átt á landinu, víða
12-18 m/s en hvassara um tíma á
Snæfellsnesi og Vestfjörðum. Úrkomulítið SV-lands og hiti á bilinu
1-8°C, hlýjast syðst.
VEÐUR 4

GOSIÐ FÆRÐIST Í AUKANA Nýtt hraun þakti um 400 fermetra á gossvæðinu í gær. Hraunið rennur yfir gönguleiðina um Fimmvörðuháls. Á myndinni sést gossprungan og til
hægri hið nýja fjall sem hefur myndast á Fimmvörðuhálsi. Bak við sprunguna er Miðsker. Fremst á myndinni er Brattafönn en horft er til suðvesturs. Sjá síðu 6, 8 og 10

Skötuselurinn fellir
stöðugleikasáttmála
Samtök atvinnulífsins segja stjórnina hafa slitið stöðugleikasáttmálanum með
lögum um skötusel. Fráleitt, segir forsætisráðherra og telur samtökin vinna
gegn félagsmönnum. Forseti Alþýðusambandsins sakar stjórnvöld um offors.
STJÓRNMÁL „Ríkisstjórnin hefur

slitið stöðugleikasáttmálanum
hvað okkur varðar,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins (SA).
Alþingi samþykkti í gær frumvarp
um breytingar á stjórn fiskveiða.
Samkvæmt frumvarpinu fær
sjávarútvegsráðherra heimild til
að auka kvóta á skötusel um allt að
tvö þúsund tonn þetta fiskveiðiár
og það næsta.
Vilhjálmur segir að eftir samþykkt frumvarpsins telji SA að þau
séu ekki bundin af sáttmálanum.
Landssamband íslenskra útvegsmanna hefur gagnrýnt frumvarpið mjög, en það er aðili að SA.
Það sem helst fer fyrir brjóstið á
útvegsmönnum er að þessar aflaheimildir verða ekki framseljanlegar og þeim verður úthlutað til
útgerða gegn gjaldi. Telja þeir að

með því sé verið að stíga fyrsta
skref í átt til fyrningarleiðar.
„Það liggur fyrir að við munum
ekki taka þessu þegjandi,“ segir
Vilhjálmur. Kjarasamningar á
almennum vinnumarkaði verða
lausir í nóvember.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra vísar því til föðurhúsanna að stjórnin hafi slitið samstarfi um sáttmálann. Dapurlegt
sé ef SA ákveði að slíta því góða
samstarfi sem um hann hefur ríkt.
Ríkisstjórnin hafi í tvígang rétt
fram sáttahönd í málinu, en á hana
hafi verið slegið.
„Ég held að þeir séu á rangri
braut með því að segja sig frá samstarfi við stjórnvöld. Það er ekki
í þágu þeirra eða félagsmanna
þeirra. Ég vona að þeir sjái að
sér og haldi samstarfi við okkur
áfram,“ segir Jóhanna.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti
Alþýðusambands Íslands, segir
miður hvernig málum sé komið.
Sátt hafi náðst um að ræða sjávarútvegsmálin í nefnd, en síðan hafi
sjávarútvegsráðherra lagt frumvarpið fram til hliðar við þær
viðræður.
„Það skýtur skökku við að
stjórnvöld fari fram með slíkum ofsa um svona lítið mál,
nema málið sé orðið að prinsippmáli,“ segir Gylfi. Hann veltir
því upp hvort nefndarstarfið um
sjávarútvegsmál sé bara plat,
þegar frumvarpið er afgreitt til
hliðar við það.
Vilhjálmur segir ljóst að traust
milli manna hafi beðið hekki. Í
mögulegum samningum framtíðarinnar verði þess krafist að öll
atriði verði bundin í lög, en ekki
sett fram sem markmið.
- kóp

Könnun Fréttablaðsins:

Meirihluti vill
umhverfisvernd
KÖNNUN Tæplega 58 prósent þeirra
sem afstöðu tóku í skoðanakönnun
Fréttablaðsins sögðust ekki styðja
tilslakanir á kröfum um umhverfisvernd til að greiða fyrir nýjum
stóriðjuframkvæmdum. Rúmlega
42 prósent voru fylgjandi slíkum
tilslökunum.
Mikill munur var á afstöðu kynjanna og eftir því hvaða stjórnmálaflokk þátttakendur í könnuninni
sögðust myndu styðja yrði gengið
til þingkosninga nú.
- bj / sjá síðu 4
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Ásakanir um kynferðisbrot innan kaþólsku kirkjunnar vinda upp á sig:

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands:

Prestar og nunnur undir grun

Mælir flúor
í vatnsbólum

ÞÝSKALAND, AP Fjórir prestar og

Sigurður, skolaðist erindið
nokkuð til?
„Þetta var eins og að drekka vatn.“
Ráðstefna var haldin í tilefni af árlegum
degi vatnsins í gær. Sigurður Guðjónsson,
forstjóri Veiðimálastofnunar, hélt erindi
um betra vatn til framtíðar.

FRÁ KYNNINGARFUNDINUM Árni Páll

tvær nunnur í biskupsdæminu í
Regensburg í Þýskalandi sæta rannsókn vegna gruns um kynferðisofbeldi. Biskupsdæmið hóf rannsóknina í byrjun mánaðarins eftir að
rúmlega 300 fyrrverandi nemendur
tilkynntu að þeir hefðu orðið fyrir
kynferðisofbeldi í Regensburg.
„Rannsókn undanfarinna tveggja
vikna hefur leitt í ljós alvarleg
afbrot af hálfu kirkjunnar þjóna,“
sagði talsmaður biskupsdæmisins
á blaðamannafundi í gær.
Flestir meintir brotaþolar gengu
í grunnskólann í Ettterzhausen,

KÓRDRENGIR Í REGENSBURG Flestir
kórdrengjanna koma úr grunnskólanum
í Ettershausen.
NORDICPHOTOS/AFP

skammt frá Regensburg. Dómkirkjan í Regensburg sótti kórdrengi
aðallega í þann skóla. Georg Ratz-

inger, bróðir Benedikts XVI., var
kórstjóri þar í þrjá áratugi. Hann
hefur beðist afsökunar á að hafa
ekki sinnt ásökunum um líkamlegt
ofbeldi í skólanum en kveðst ekki
hafa heyrt ásakanir um kynferðislegt ofbeldi.
Benedikt XVI. páfi baðst á laugardag afsökunar á kynferðisbrotum innan kaþólsku kirkjunnar á
Írlandi. Hann minntist hins vegar
ekki á önnur lönd. Hundruð fyrrverandi nemenda í kaþólskum skólum
í Sviss, Hollandi og á Ítalíu hafa á
liðnum vikum tilkynnt að hafa verið
beitt kynferðisofbeldi.
- bs

Sagði Elínu ekkert
þrátt fyrir tvo fundi

Árnason kynnti sameiningu tveggja
stofnana um áramót í gærmorgun.

Haukur Þór Haraldsson átti tvisvar eintal við Elínu Sigfúsdóttur bankastjóra án
þess að segja henni frá millifærslunni frá NBI Holdings Ltd. inn á eigin reikning.

Tvær stofnanir undir eitt þak:

DÓMSMÁL Haukur Þór Haraldsson,

Endurskapa
vinnumarkað

fyrrverandi framkvæmdastjóri
rekstrarsviðs Landsbankans, sem
ákærður er fyrir fjárdrátt, segir
ákæruna algjörlega tilefnislausa.
Þetta kom fram við aðalmeðferð í
málinu í gær.
Haukur er ákærður fyrir að millifæra 118 milljónir króna af reikningi félagsins NBI Holdings Ltd. 8.
október 2008 inn á eigin reikning.
Félagið, sem var í eigu sjálfseignarsjóðs á Guernsey og laut stjórn
Hauks, hafði legið í dvala í hálfan
áratug, en var áður notað af bankanum til að halda utan um eignarhluti í fjármálafyrirtækjum sem
hefðu komið til frádráttar eigin fjár
bankans ef þeir hefðu verið í efnahagsreikningi hans. Haukur segist
hafa ætlað að bjarga fénu frá því
að verða að hverri annarri kröfu í
þrotabú bankans síðar meir.
Einkum var tekist á um þrennt:
hvort Haukur hafi haft ástæðu til að
óttast um féð á reikningum vegna
óvissunnar sem uppi var í hruninu
um erlendar innstæður í íslenskum bönkum, hvort hann hafi gert
það sem í hans valdi stóð til að upplýsa yfirboðara sína um millifærsluna og hvort hann hafi mátt vita að
millifærslan myndi uppgötvast í
eftirlitskerfum bankans.
Ekki fékkst botn í neitt af framantöldu þrátt fyrir mikinn fjölda
vitna, en þó virðist ljóst að áhyggna
gætti víða um erlendu innstæðurnar og að Haukur reyndi ítrekað að
ná tali af Elínu Sigfúsdóttur bankastjóra til að greina henni frá millifærslunni. Á hinn bóginn náði hann
tali af henni í tvígang í einrúmi en
sagði henni þá ekkert. Elín sagði við
réttarhöldin mögulegt að hún hefði
þá ýtt Hauki frá sér vegna anna.
Þá kom fram að Haukur lét

ATVINNUMÁL Stefnt er að sam-

einingu Vinnueftirlits ríkisins
og Vinnumálastofnunar undir
merkjum Vinnumarkaðsstofnunar um áramót. Árni Páll
Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra, kynnti áformin í
gærmorgun.
Frumvarp um sameininguna
verður lagt fyrir Alþingi á næstu
dögum. Staða forstjóra verður auglýst á vordögum og öllu
starfsfólki boðið starf hjá Vinnumarkaðsstofnun.
Nýja stofnunin mun meðal
annars gegna lykilhlutverki við
skipulagningu og uppbyggingu
starfsendurhæfingar um allt
land, líkt og segir í tilkynningu.
- jab

DANMÖRK
Óttast mislingafaraldur
Þar sem afar fá börn eru bólusett við
mislingum í Danmörku óttast þarlend
heilbrigðisyfirvöld að veikin kunni að
breiðast út um landið. Þau heita nú
á foreldra að láta bólusetja afkvæmin
sem fyrst. Milljón manns látast úr
mislingum á ári um víða veröld.

STJÓRNSÝSLA
Skýrslan kemur 12. apríl
Skýrslan rannsóknarnefndar Alþingis
mun verða afhent og birt á fyrsta
starfsdegi Alþingis eftir páska, 12.
apríl næstkomandi. Þetta kemur fram
á vefsíðu nefndarinnar.

SANNFÆRÐUR UM SAKLEYSI SITT Haukur Þór og verjandinn Gestur Jónsson ræð-

ast við í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.

Bylting í Bandaríkjunum:

Obama náði
sínu fram
STJÓRNMÁL Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í fyrrinótt
með naumum meirihluta nýtt
heilbrigðisfrumvarp sem
Barack Obama,
forseti landsins, hefur barist fyrir að
koma í gegn.
Frumvarpið var samþykkt með 219
BARACK OBAMA
atkvæðum gegn
212 eftir mikið þjark. Allir þingmenn repúblikana voru á móti.
Þegar frumvarpið verður að
lögum fá 32 milljónir Bandaríkjamanna aðgang að heilbrigðiskerfinu sem ekki höfðu það áður.
Repúblikanar hafa barist hatrammlega gegn frumvarpinu sem
þeir segja að sé allt of dýrt og feli
í sér að ríkið sé að taka yfir heilbrigðisgeirann.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞÓTTI MILLIFÆRSLUR HAUKS ÓLÓGÍSKAR

Báðir fyrrverandi bankastjórar Landsbankans báru vitni fyrir dóminum í gær.
Halldór J. Kristjánsson gaf símaskýrslu frá Edmonton í Kanada og Sigurjón Þ.
Árnason mætti á staðinn.
Sigurjón, sem ekki vissi af tilvist NBI Holdings, sagði frá því að í miðju
bankahruni hefði hann hitt Hauk á gangi bankans. „Þá var hann rosalega
glaður yfir því að hann hefði verið að bjarga peningum,“ sagði Sigurjón og
vísaði til millifærslna af ýmsum aflandsreikningum, flestum inn á reikninga
bankans sjálfs. „Hvernig í ósköpunum fórstu að því að millifæra þá? spurði
ég. Ég hefði haldið að það væri hreinlega ekki hægt,“ sagði Sigurjón.
Honum hefði þótt þetta „ólógískt“, enda hefði hann ekki álitið innstæðurnar
eignir Landsbankans.
Sigurjón greindi líka frá því að það væri ekki fordæmislaust að menn
björguðu fé með því að leggja það inn á eigin reikning. Þannig hefði hann
veitt forstjóra evrópska verðbréfafyrirtækisins Kepler Equities, dótturfélags
Landsbankans, heimild til að leggja tugi milljarða tímabundið inn á eigin
reikning haustið 2008 til að bjarga fyrirtækinu frá falli. Mikið hefði legið við,
enda velta fyrirtækisins vel á annan tug þúsunda milljarða á ári.

hinn stjórnarmann NBI Holdings
ekki vita af millifærslunni og lét
eyðileggja reikning félagsins hjá
Landsbankanum að millifærslunni
lokinni. Sagði hann það þó eðlilegt
verklag að láta loka tómum reikningum.
Gestur Jónsson, verjandi Hauks,

NÁTTÚRUHAMFARIR Heilbrigðiseftirlit Suðurlands gefur íbúum við
Eyjafjallajökul kost á að koma
með vatn úr einkavatnsbólum og
minni vatnsveitum á svæðinu til
að mæla sýrustig, leiðni og flúor
í vatninu.
„Fólk getur komið með vatn
í vel skoluðum flöskum,“ segir
Elsa Ingjaldsdóttir framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins. Hún hvetur íbúa
svæðisins til að nýta sér þessa
þjónustu. Nánari leiðbeiningar á
www.heilbrigdiseftirlitid.is
-jss

var gagnrýninn á vinnubrögð lögreglu, og greindi meðal annars frá
því að lögregla hefði aldrei haft
samband við aðra stjórnarmenn
NBI Holdings, né vörslumenn
sjálfseignarsjóðsins sem átti félagið, til að kanna hug þeirra til millifærslunnar.
stigur@frettabladid.is

Ofbeldismaður í varðhald:

Skar mann á
háls með brotinni bjórkrús
LÖGREGLUMÁL Rúmlega tvítugur
karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til næstkomandi föstudags eftir að hann skar
annan mann á háls með brotinni
bjórkrús um helgina.
Atvikið átti sér stað í heimahúsi við Mánagötu í Norðurmýri
í Reykjavík. Ekki er ljóst hver
ástæða árásarinnar var, en mennirnir voru tveir í húsnæðinu og
áfengi hafði verið haft um hönd.
Sá sem fyrir árásinni varð fékk
svöðusár á hálsinn og var fluttur
á Landspítalann þar sem gert var
að sárum hans. Hann var ekki talinn í lífshættu og hefur nú verið
útskrifaður af spítalanum. Árásarmaðurinn var handtekinn annars staðar í borginni.
- jss

Vélar Icelandair hófu sig til flugs á ný í gærkvöldi:

Alþingi setti lög á verkfallið

Sturtusettin
komin aftur
24.900.- kr
o 3ETT FYRIR STURTU 
 OG 
o 3ETT FYRIR STURTU OG BAÈ  OG 

VINNUMARKAÐUR Flug á vegum Icelandair komst í

eðlilegt horf í gærkvöldi eftir að Alþingi setti lög
til að banna verkfall flugvirkja hjá fyrirtækinu og
framlengja gildandi kjarasamning þeirra til 30.
nóvember næstkomandi.
Verkfallið hófst í gærmorgun og lamaði flug á
vegum Icelandair. Flug Iceland Express til og frá
landinu raskaðist ekki.
Um ótímabundið verkfall var að ræða og átti það
að standa uns samningar næðust. Flugvirkjar höfðu
áður fellt tilboð um nýjan samning með 11 prósenta
launahækkun en lýstu sig reiðubúna að semja um
15 prósenta hækkun. Flugvirkjar eiga ekki aðild að
stöðugleikasáttmálanum en lögin fela í sér að samningur þeirra er framlengdur meðan stöðugleikasáttmálinn er í gildi.
Alþingi fékk frumvarp ríkisstjórnarinnar til meðferðar klukkan 13.15 í gær og afgreiddi lögin um
klukkan 17. Fyrsta vél Icelandair hóf sig til lofts
rúmri klukkustund síðar.
Þingmenn Sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórnarflokkanna greiddu lögunum atkvæði. Framsóknarmenn sátu hjá eftir að breytingartillaga um að

SAMGÖNGURÁÐHERRA Kristján L. Möller fékk frumvarp um

bann við verkfalli flugvirkja samþykkt á fundi ríkisstjórnarinnar
í hádeginu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

málinu yrði vísað til gerðardóms var felld. Þór
Saari og Margrét Tryggvadóttir, þingmenn Hreyfingarinnar, voru á móti. Þór sagði enga öryggishagsmuni þjóðarinnar réttlæta að banna verkfallið og ganga gegn grundvallarrétti launafólks enda
væri samkeppnisaðili Icelandair að halda uppi flugi
til og frá landinu þrátt fyrir verkfallið.
- pg

15%

-3KR.
1 PUNKTUR
= 1 KRÓNA
Opið allan sólarhringinn
Hringbraut, Ártúnshöfða og
Lækjargötu, Hafnarﬁrði

Hvað með þig
þig?

AFSLÁTTUR AF
BÍLATENGDUM VÖRUM
OG HJÓLBARÐAÞJÓNUSTU
Þar af 3% í punktum

+2 PUNKTAR FYRIR HVERN
ELDSNEYTISLÍTRA
N1 punktar
jafngilda krónum í öllum viðskiptum hjá N1. Við bjóðum líka reglulega
upp á tilboð þar sem hægt er að margfalda gildi punktanna.

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

Hlökkum til að sjá þig!
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Bandaríkjadalur

126,70

127,30

Sterlingspund

190,04

190,96

Evra

171,32

172,28

Dönsk króna

23,022

23,156

Norsk króna

21,292

21,418

Sænsk króna

17,584

17,688

Japanskt jen

1,3987

1,4069

SDR

193,14

194,30

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
226,8353
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Actavis og Deutsche Bank:

Pfizer gæti
eignast Actavis
VIÐSKIPTI Bandaríska lyfjafyrirtækið gæti eignast Actavis með
því að bjóða Deutsche Bank að
taka yfir lánin
sem veitt voru
Novator við
yfirtöku félagsins sumarið 2007. Þetta
segir breska
viðskiptablaðið Financial
Times, sem
BJÖRGÓLFUR THOR
segir Pfizer
geta losað þýska bankann úr
fremur erfiðri stöðu.
Deutsche Bank lánaði Novator
um fjóra milljarða evra, jafnvirði
sjö hundruð milljarða króna, við
yfirtöku á Actavis sumarið 2007.
Þetta er stærsta áhættufjárfestingalán bankans. Hann hefur
bæði reynt að selja lánin sem og
Actavis en ekki tekist.
- jab

Í sex mánaða fangelsi:

Dæmdur fyrir
líkamsárásir
DÓMSMÁL Davíð Smári Helenarson var dæmdur í sex mánaða
óskilorðsbundið fangelsi í gær
fyrir tvær líkamsárásir og eignaspjöll. Annars vegar var hann
dæmdur fyrir að hafa slegið karlmann í Austurstræti með þeim
afleiðingum að hann hlaut tognun
og ofreynslu á hálshrygg. Árásin
átti sér stað í október 2008.
Þá var Davíð Smári einnig
dæmdur fyrir að hafa slegið eiganda skemmtistaðarins Strawberries á Lækjargötu með
krepptum hnefa með þeim afleiðingum að andlitsbein brotnaði.
Hann var í desember 2008 dæmdur í sjö mánaða fangelsi fyrir
tvær líkamsárásir.

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, jákvæður í garð hugmynda E.C.A. Program:

Hvorki vopn né hermenn fylgja starfseminni
SUÐURNES Bjarni Benediktsson, for-

maður Sjálfstæðisflokksins, segir
fulla ástæðu til að taka hugmyndum hollenska fyrirtækisins E.C.A.
Program með jákvæðu hugarfari.
E.C.A. er einkarekið hernaðarfyrirtæki sem vill koma upp einkareknum flota vopnlausra orrustuþotna á Keflavíkurflugvelli.
Bjarni segir að þverpólitískur
stuðningur sé við áform E.C.A. á
Suðurnesjum og unnið hafi verið að
málinu í stjórnkerfinu. „Svo þegar
reynir á stuðning frá ríkisstjórninni þá bregst hann eins og í svo
mörgum öðrum málum. Það virðist

vera sama hvaða hugmyndir fólkið
á Suðurnesjum kemur með til uppbyggingar atvinnulífinu, alltaf er
ríkisstjórnin á móti.“
Málið snúist um að nýta þá
aðstöðu sem íslensk stjórnvöld tóku
yfir við brottför varnarliðsins á því
svæði landsins þar sem atvinnuleysi er nú mest. E.C.A. geti skapað yfir 200 störf fyrir flugvirkja
og sérhæfða þekkingu sem tengist flugiðnaði. „Þessu fylgir mikil
erlend fjárfesting,“ segir Bjarni.
Það sé langt seilst að halda því
fram að E.C.A sé „í hernaðarbrölti“. Fyrirtækið veiti NATO-

BJARNI BENEDIKTSSON vill taka með
jákvæðu hugarfari á móti hugmyndum
fyrirtækisins E.C.A.
FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Minnihluti vill slaka
á umhverfiskröfum
Meirihluti þeirra sem afstöðu tóku í könnun vill ekki slaka á kröfum um umhverfisvernd til að greiða fyrir stóriðjuframkvæmdum. Mikill munur er á afstöðu kynjanna. Helmingur karla og þriðjungur kvenna vill slaka á kröfunum.
afstöðu tóku í skoðanakönnun
Fréttablaðsins er andsnúinn því að
slaka á kröfum um umhverfisvernd
til að greiða fyrir nýjum stóriðjuframkvæmdum.
Alls sögðust 57,7 prósent þeirra
sem afstöðu tóku andsnúin slíkum
tilslökunum, en 42,3 prósent voru
þeim fylgjandi. Könnunin var gerð
síðastliðið fimmtudagskvöld.
Umtalsverður munur er á
afstöðu kynjanna til spurningarinnar. Helmingur þeirra karla sem
afstöðu tóku vildi slaka á kröfum.
Mun færri konur voru þeirrar
skoðunar, um 34 prósent þeirra
sem afstöðu tóku.
Mikill munur var á afstöðu
þeirra sem þátt tóku í könnuninni
eftir því hvaða flokk viðkomandi
sögðust myndu kjósa ef gengið
yrði til þingkosninga nú.
Tveir af hverjum þremur sem
sögðust myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn
yrði gengið til þingkosninga nú, 67
prósent þeirra sem afstöðu tóku,
vildu slaka á kröfum um umhverfisvernd til að greiða fyrir nýjum
stórframkvæmdum.
Alls 62 prósent stuðningsmanna
Framsóknarflokksins og 69 prósent þeirra sem sögðust myndu
kjósa Sjálfstæðisflokkinn vildu
slaka á kröfum um umhverfisvernd.
Afstaða stuðningsmanna stjórnarflokkanna var á annan veg. Einn
af hverjum fimm, um 21 prósent
þeirra sem afstöðu tóku, sögðust styðja tilslakanir en fjórir af

Allt til rafhitunar

Olíufylltir rafmagnsofnar

21

79
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Samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins 18. mars 2010

fimm, rúm 79 prósent, voru þeim
andsnúnir.
Aðeins 12 prósent stuðningsmanna Vinstri grænna voru fylgjandi tilslökunum, en 29 prósent
stuðningsmanna Samfylkingarinnar.
Tæplega 40 prósent þeirra sem
þátt tóku í könnun Fréttablaðsins vildu ekki gefa upp stuðning
við stjórnmálaflokk, voru ýmist
óákveðin, vildu ekki svara eða
sögðust myndu skila auðu eða
ekki kjósa yrði gengið til þingkosninga nú. Ríflega 38 prósent
þessa hóps sögðust fylgjandi því
að slaka á kröfum um umhverfis-

vernd, en tæplega 62 prósent voru
því andvíg.
Ekki reyndist tölfræðilega marktækt að reikna afstöðu stuðningsmanna smærri framboða.
Hringt var í 800 manns fimmtudaginn 18. mars. Þátttakendur
voru valdir með slembiúrtaki úr
þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt
eftir kyni, og hlutfallslega eftir
búsetu og aldri.
Spurt var: Telur þú að slaka eigi
á kröfum um umhverfisvernd til að
greiða fyrir nýjum stóriðjuframkvæmdum? Alls tóku 86,3 prósent
aðspurðra afstöðu til spurningarinnar.
brjann@frettabladid.is

LÖGREGLUFRÉTTIR
Átta líkamsárásir kærðar
Átta líkamsárásir voru tilkynntar til
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
um helgina. Voru þær flestar minni
háttar. Fimm voru teknir fyrir að aka
undir áhrifum fíkniefna og sjö fyrir
ölvunarakstur.

Tveir veltu bílum
Tvær bílveltur urðu í umdæmi
Selfosslögreglu um helgina. Í fyrra
tilvikinu slapp ökumaður, sem var
einn í bílnum, ómeiddur. Í hinu síðara
missti ungur ökumaður með fjóra
farþega stjórn á bifreið sinni. Enginn
reyndist alvarlega slasaður.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

2
1

veðurfréttamaður

Norskir hitakútar

DÓMSMÁL Ráðist var á breska
barnamorðingjann Ian Huntley á
sunnudag og hann skorinn á háls.
Huntley var dæmdur í lífstíðarfangelsi árið 2003 fyrir morð á
tveimur tíu ára stúlkum í bænum
Soham í Bretlandi árið 2002.
Huntley var húsvörður í sama
skóla og stúlkurnar stunduðu
nám í.
Breska ríkisútvarpið segir
samfanga Huntleys hafa ráðist á
hann. Hann fór í bráðaaðgerð og
tókst læknum að bjarga lífi hans.
Huntley hefur margoft lent
í átökum við samfanga sína og
nokkrum sinnum reynt að svipta
sig lífi innan veggja fangelsisins.

Telur þú að slaka eigi á kröfum um
Eftir stuðningi við stjórnmálaflokka.
umhverfisvernd til að greiða fyrir
nýjum stóriðjuframkvæmdum?
Stjórnarflokkarnir

FÓRNARLÖMBIN Ian Huntley var dæmdur í lífstíðarfangelsi árið 2003 fyrir morð
á tveimur tíu ára stúlkum árið áður.

Hefur margoft
lent í átökum

Umhverfisvernd og stóriðja

42,3%

ríkjunum þá þjónustu að taka það
að sér að vera andstæðingurinn
á heræfingum. „Það fylgja starfseminni engin vopn og engir hermenn. Þess vegna finnst mér full
ástæða til að taka hugmyndinni
með jákvæðu hugarfari.“
„Við erum sjálf að reka hér Varnarmálastofnun sem rekur eftirlit með lofthelginni á Norður-Atlantshafi og kemur upplýsingum
og merkjum til hinna NATO-ríkjanna. Með skapandi hugsun mætti
segja að þar með værum við komin
í hernaðarbrölt, sem við erum ekki,
frekar en þetta félag.“
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Ráðist á breskan morðingja:

KÖNNUN Meirihluti þeirra sem
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HVASST Það blæs
hressilega úr norðaustri í dag en
lægir smám saman
upp úr miðnætti,
fyrst sunnan og
austanlands. Áfram
verður allhvasst
eða hvassviðri á
Vestfjörðum á
morgun. Hiti breytist lítið næstu daga,
heldur svalt verður
á Norðurlandi en
1
hlýrra sunnan til.
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15-20 m/s á Vestfjörðum
en annars hægari.

7

6

18°

Berlín

13°

12
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Norðlægar áttir
um allt land.
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Eldgos á Fimmvörðuhálsi

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hraun rennur yfir vinsæla gönguleið
Um 3.000 manns ganga
um Fimmvörðuháls á ári
hverju, en hraunrennsli
frá eldgosinu á hálsinum
hefur nú runnið yfir
gönguleiðina. Verði
gosið skammvinnt er
búist við miklum fjölda
göngufólks til að skoða
gosstöðvarnar í sumar.
FRÉTTASKÝRING
Hvaða áhrif hefur eldgos á Fimmvörðuhálsi á eina vinsælustu gönguleið landsins? Hvaða áhrif myndi það
hafa á ferðalanga ef gosið dregst á
langinn?

HRAUNIÐ RENNUR Í HRUNAGIL Á myndinni sést hvernig hraunið rennur niður í Hrunagil. Horft er til suðvesturs á myndinni, til vinstri er Hrunajökull og hægra megin á mynd-

inni er Brattafönn. Gönguleiðin um Fimmvörðuháls liggur um Bröttufönn, hér um bil þar sem svarta línan er. Miðsker er rétt ofan og vinstra megin við eldgosið.

Þátttöku þarf að skrá fyrir 23. mars á www.hjukrun.is

ð
arka
Takmagn!
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■ Fimmvörðuháls er svæðið milli Eyjafjallajökuls og Mýrdalsjökuls. Gönguleiðin yfir
hálsinn liggur frá Skógum í suðri yfir í Bása í
Þórsmörk í norðri.
■ Leiðin er um 22 kílómetra löng, og hækkunin
um 1.000 metrar. Gangan tekur gjarnan um
eða yfir 10 klukkustundir.

Heiðarhorn

■ Á leiðinni eru tveir skálar. Baldvinsskáli er í
eigu Ferðafélags Íslands og Fimmvörðuskáli í
eigu Útivistar.
■ Meirihluti þeirra sem fara um Fimmvörðuháls gengur leiðina á einum degi. Um
þriðjungur gistir í skála Útivistar á leiðinni og
gengur á tveimur dögum.

Tilvalin
fermingagjöf

ært
Fráb ð!
ver

Gönguleiðin um Fimmvörðuháls

R
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Dagskrá fundarins:
Léttar veitingar
Venjuleg aðalfundarstörf
Fyrirlestur: Ásdís Olsen kynnir hamingjufræði með áherslu á gjörhygli

■ Göngumenn verða að búa sig vel þar sem
allra veðra er von á Fimmvörðuhálsi. Í maí
1970 urðu þrír göngumenn úti á hálsinum
þegar stórhríð og ofsarok brast á.

1118 HS029

Mundo Fredrik

■ Myndast hefur hefð fyrir því að ganga
Fimmvörðuhálsinn á Jónsmessunótt og hefur
ferðafélagið Útivist staðið fyrir þeim göngum.
Þær hafa verið afar fjölmennar undanfarin og
mörg hundruð manns gengið hálsinn í þeim
ferðum.

Miðsker
1093

Fimmvörðuháls

Fimmvörðuskáli

Tilboðsverð

6.990 kr.

Meira í leiðinni
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Heljarkambur

• Stillanleg hæð
• Micro fiber

SÍMI 440 1000
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sett strik í reikninginn með þau
ferðalög, segir Skúli.
Ekki er víst að áframhaldandi
átakalítið gos komi í veg fyrir
ferðalög í Þórsmörk í sumar, segir
Steinunn Jakobsdóttir, jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu Íslands.
Það verði þó að koma í ljós þegar
líði á gosið enda erfitt að spá fyrir
um framhaldið. Mögulega verði
lítil hætta á ferðum og því vinsælt
að berja gosið augum. Einnig sé
mögulegt að svæðið verði lokað,
það verði í höndum almannavarnanefnda.
brjann@frettabladid.is

Hrunajökull

Mýrdalsjökull

verður haldinn ﬁmmtudaginn 25.mars kl. 18:30-20:30 í húsnæði félagsins að
Suðurlandsbraut 22.

svæðinu,“ segir Skúli. Fari svo að
gosið malli áfram án stórkostlegra
átaka megi því frekar búast við
að fólk gangi áleiðis upp á Fimmvörðuháls, að eldstöðinni, en snúi
svo við og fari sömu leið til baka.
Haldi eldgosið áfram fram á
sumar má búast við að það geti
haft áhrif á ferðir fólks til Þórsmerkur. Ferðir hafa raunar
verið bókaðar í skála á svæðinu
um næstu helgi, og eru nú í uppnámi. Þá fer yfirleitt talsverður fjöldi ferðamanna í Þórsmörk
um páskana, en eldgosið gæti

nshe
iði

Aðalfundur svæðisdeildar höfuðborgarsvæðis
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

Skúli tekur undir þetta: „Ef
gosið hættir fljótlega kæmi ekki á
óvart ef það yrði talsverð umferð
af fólki þarna uppi í sumar, enda
mörgum sem finnst spennandi að
skoða nýrunnið hraun.“
Hætti gosið ekki verður hins
vegar annað uppi á teningnum.
Síðasta eldgos á þessu svæði stóð
í tvö ár, frá 1821 til 1823, svo
ómögulegt er að segja til um hvort
hægt verður að ganga í nágrenni
þess í sumar.
„ Eins og sprungan liggur
virðist engin góð leið framhjá gos-

Mori

miklum straumi ferðamanna um
Fimmvörðuháls í sumar.
„Ef þetta verður stutt túristagos verður gönguleiðin bara löguð
að hraunrennslinu og fær meira
aðdráttarafl, gæti ég trúað,“ segir
Broddi.

Eyjafjallajökull

Gönguleiðin um Fimmvörðuháls
hefur verið ein allra vinsælasta
gönguleið landsins undanfarin ár.
Áætla má að um 3.000 manns hafi
gengið Fimmvörðuhálsinn síðasta
sumar, segir Skúli H. Skúlason,
framkvæmdastjóri Útivistar.
Hraunrennsli frá eldgosinu
sem hófst aðfaranótt sunnudags
milli Eyjafjallajökuls og Mýrdalsjökuls hefur nú runnið þvert
yfir gönguleiðina um Fimmvörðuháls, og ofan í Hrunagil, segir
Broddi Hilmarsson, skálavörður
Ferðafélags Íslands.
„Hraunið er farið að renna ofan
í Hrunagil austan við Morinsheiði,
og yfir gönguleiðina um Fimmvörðuháls þar sem farið er niður
Bröttufönn, að Heljarkambi,“
segir Broddi.
Bæði Ferðafélag Íslands og Útivist eiga skála á gönguleiðinni, en
hraunrennsli var í gær ekki talið
ógna þeim.
Viðmælendur Fréttablaðsins
eru sammála um að verði gosið
skammvinnt megi búast við

Eigulegar gjaﬁr!

Gott verð!
4.995 kr.

Tilboð gilda til og með 30.04.10

Bók og DVD diskur
um mannslíkamann
í einum pakka

6.995 kr.
9.995 kr.
Bakpoki 28 lítra, svartur

Eymundsson.is

9.990 kr.
13.990 kr.
Glæsilegt uppﬂetti rit
um íslenska hestinn

9.995 kr.
12.995 kr.
Mjúk ferðataska á hjólum

7.990 kr.
15.990 kr.
Stóra myndaorðabókin um
allt milli himins og jarðar

4.995 kr.
6.995 kr.
Safari pennasett
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Allir í viðbragðsstöðu
Bændur í nágrenni gosstöðvanna á Fimmvörðuhálsi eru í viðbragðsstöðu vegna öskufalls og jafnvel
flóða. Hvítur diskur utan dyra er gamalt og gott
ráð til þess að sjá hvort öskufall sé hafið. Það getur
reynst útigangandi búfénaði skeinuhætt.
„Það eru allir í viðbragðsstöðu,“
sagði Agnar Már Agnarsson, bóndi
í Hallgeirseyjarhjáleigu í AusturLandeyjum, þegar Fréttablaðið
spurði hann um búfjárhald nærri
gosstöðvunum.
Agnar Már hefur, eins og fleiri
bændur í nágrenni gosstöðvanna,
hvítan disk úti til að geta fylgst
með hvort öskufall sé hafið frá
gosinu. Um miðjan dag í gær var
þess ekki farið að gæta.
Agnar Már er með fjölda hrossa
úti og kvaðst ekki geta komið þeim
öllum í hús ef öskufall verði eða
flóð af völdum goss.
„Það þarf að passa upp á vatn
og gefa hrossunum minna í einu,
þannig að heyið standi ekki lengi
úti. Jafnvel gæti þurft að ferja
hrossin burt og á öruggara svæði
ef út í það færi. Við erum á hættusvæði og þurftum að rýma þegar
gosið hófst en höfum nú fengið að
snúa aftur heim,“ sagði Agnar Már.
Hann bætti við að myndi Katla
gjósa kæmi flóðið að líkindum í
farveg árinnar Affalls sem liggur

Þessar skepnur eru oft
salthungraðar þegar líður
að vori og fara þá kannski að
sleikja öskuna.
AGNAR MÁR AGNARSSON
BÓNDI Í HALLGEIRSEYJARHJÁLEIGU

með jörðinni. Hún rennur um
Fljótshlíðina og útigangshross
Agnars drekka úr henni. Hann
kvaðst vera hálfsmeykur við að
öskufall kynni að berast með ánni
og þar með gætu hrossin veikst af
eitrun.
Katrín Andrésdóttir, héraðsdýralæknir á Suðurlandi, segir
best að hýsa allar skepnur ef vart
verður við öskufall. Sé ekki húspláss, þá skuli gefa hey oft og
lítið í einu, gæta að því að hafa
ómengað vatn handa þeim, svo og
saltstein.
„Þessar skepnur eru oft salthungraðar þegar líður að vori og
fara þá kannski að sleikja öskuna.“

HUGAÐ AÐ HROSSUM Í FLJÓTSHLÍÐ Gæta þarf þess að gefa hrossunum minna í einu þannig að hey standi ekki lengi úti. Sömu-

leiðis þarf að passa vel upp á að brynna skepnunum.

jss@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EINKENNI FLÚOREITRUNAR Í DÝRUM
Hætta á flúoreitrun er meiri af gosum
úr Eyjafjallajökli en Kötlu. Í jöklinum
er berg svipað og á Heklusvæðinu,
sem er með þrefalt magn af flúor.
Svo segir Sigurður Sigurðarson dýralæknir í samantekt um áhrif eldgosa
á dýr. Hér á eftir fara fróðleikspunktar
úr samantektinni.
■ Eitrun verður bráð ef mikið flúor
berst í líkamann á stuttum tíma,
en langvinn ef magn umfram það
sem skepnan losar sig við berst

stöðugt á löngum tíma.
■ Einkenni langvinnrar eitrunar eru
beinaskemmdir, vanþrif og lömun.
■ Flúor í miklu magni veldur kalkskorti eða doða í ám og kúm og
klumsi í hryssum.
■ Einkenni bráðrar eitrunar eru
deyfð, slefa og nasarennsli, hósti
og frís eða hnerrar, hröð öndun,
lystarleysi, niðurgangur, sjóndepurð og blinda, lömun og meðvitundarleysi. Nýrun geta skemmst

vegna eituráhrifa flúorsins.
■ Flúor sest fyrst og fremst að í tönnum og beinum. Áhrif langvinnrar
eitrunar eru ,,gaddur” og ,,fætlur”.
■ Gaddur myndast við misslit á
jöxlum, slitflötur verður ójafn, sem
gerir skepnunum erfitt að bíta,
tyggja og jórtra.
■ „Fætlur“ eru áhlæði af frauðkenndu beini á fótleggjum og slíkir
beinhnjóskar koma á fleiri bein svo
sem kjálka og rifbein.

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar er gjöf
sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið fær skeytið eða bréfið
í hendurnar en andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins
sem býr við fátækt.
Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr.
Eða gefðu fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
Þú færð skeytin og gjafabréfin á www.gjofsemgefur.is
eða pantar þau á skrifstofunni okkar, 528 4400.
4400
Þú prentar út, sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig.
Einfalt og gleðilegt.

UNG HANDAN ÖRYGGISLÍNU Fjöldi fólks lagði bílum sínum innst í Fljótshlíðinni í gær

og hvessti augun á jökulinn. Sumir fóru í stuttan spássitúr í átt að gosinu. Heimamenn benda á að verstu ferðamennirnir séu þeir sem aka í leyfisleysi að jöklinum
og setja með því sjálfa sig og aðra í hættu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sveinn yfirlögregluþjónn á Hvolsvelli við öllu búinn:

Óskalistinn minn:
Rúm
Myndavél
Svefnpoki
iPod
Vefmyndavél
Handklæði
Teppi
Orðabók
Hálsmen
Svo væri gaman að fá
pening og „Gjöf sem
gefur“. Mig langar til
að einhver sem er ekki
eins heppinn og ég fái
að njóta með mér.

www.gjofsemgefur.is

Óskalistinn minn:
Við systkinin erum munaðarlaus.
1.990 kr. fermingarskeyti á
Íslandi dugar fyrir 4 hænum.
Þær gefa okkur fullt af eggjum.
Eða við gætum fengið sparhlóðir.
Þá færi ekki allur dagurinn í að
leita að eldsneyti og við
hefðum meiri tíma til að læra.
5.000 kr. gjafabréf á Íslandi
myndi gefa okkur 2 geitur.
Namm! Mjólk og kjöt, ekki
lengur bara maísgrautur!
Eða kannski reiðhjól. Þá
kæmist ég á markað með
uppskeruna okkar og við
fengjum pening fyrir ýmsu
sem okkur vantar.

Handtekur fólk ef
það neitar að fara
Afar mikilvægt er að
í nótt. Hins vegar átti
fólk hlýði fyrirmælum
að auka löggæslueftirlögreglu um að yfirgefa
lit. Eigendur sumarhúsa
hættusvæði, segir Sveinn
voru beðnir um að koma
ekki á svæðið.
K. Rúnarsson, yfirlögAfar mikil umferð var
regluþjónn á Hvolsvelli.
Komi til þess að bjarga
í Fljótshlíðinni í gær og
þurfi fólki sem tekur
víðar um svæðið. Lögóþarfa áhættu, hefur
reglan greip til þess að
loka helstu leiðum að
fólkið ekki bara sett sig
SVEINN K.
og sína í hættu, heldur RÚNARSSON
Fimmvörðuhálsi.
björgunarmennina líka.
„Við hvetjum fólk til að
Lögreglan á Hvolsvelli handtekvera ekki inni á hættusvæðinu.
ur fólk sem ekki hlýðir þessum
Þótt menn séu á stórum og miklfyrirmælum, enda eru mannslíf í
um bílum og telji sig færa í allt
húfi. Gossvæði flokkist vitanlega
þá erum við að eiga við náttúruundir hættusvæði.
öfl sem enginn getur sagt með
vissu hvernig haga sér,“ segir
„Ef við erum með fólk um allar
sveitir og símarnir detta úr samSveinn yfirlögregluþjónn.
Umdæmi Sveins er um fimmtbandi í flóði er þetta fólk alveg
einangrað, ef eitthvað kemur upp
án prósent af landinu og því
sinna alla jafna þrír lögregluá,“ segir Sveinn.
þjónar. Í gær voru tíu manns á
Í gær var rýmingu aflétt undir
Eyjafjallajökli og íbúar áttu því
vaktinni.
að fá að sofa í rúmum sínum
- kóþ

OPNUM Í DAG KL.11
Múrbúðin opnar glæsilega sérverslun með
flísar og hreinlætistæki að Bæjarlind 6.
Eitt mesta úrval landsins af hreinlætistækjum.

Verið velkomin og skoðið
gott vöruúrval á frábæru
verði í 700 m2 sýningarsal

Yfir 120 gerðir af gólfflísum frá kr. 1.600 pr. m2.
Yfir 30 gerðir af baðherbergisinnréttingum.
Blöndunartæki – ótrúlegt úrval.
Sturtuhorn, - klefar og skilrúm.
Handlaugar með Grohe blöndunartækjum.
WC, gólftengd og vegghengd með innbyggðum kössum.
Mikið úrval fylgihluta fyrir baðherbergi á góðu verði.

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími 517 6067. Opið mán. - fös. 11-18, laugard. 11-16.

23. mars 2010 ÞRIÐJUDAGUR

10

Eldgos á Fimmvörðuhálsi
Hraunflæðið eykst úr gosinu á Eyjafjallajökli:

Katla er ekki vöknuð
þrátt fyrir lætin
mælum merki um meira
Hraunrennsli jókst í eldgosinu í Eyjafjallajökli í
hraunrennsli.
gær og er skjálftavirkni
Engar vísbendingar
meiri undir kvöld en áður.
eru skjálftavirkni í Kötlu.
Gossprungan er um fimm
Mest er um litla skjálfta
að ræða, í kringum eitt
hundruð metrar að lengd
og hefur ekki stækktil 1,5 stig á Richter. Mest
að. Upp úr henni standa
fór skjálftavirknin í rúm
nokkrir tæplega tvö hundrtvö stig á mælum. „Þetta
uð metra háir gosstrókar. MAGNÚS TUMI
hefur gengið á með rokum
„Þótt þetta sé ekki stórgos GUÐMUNDSSON
í tvo daga, virknin rýkur
þá hefur það færst í aukupp og dettur svo niður.
ana og órói vaxið. Meira
Við höfum haft auga
með Kötlu í nokkur ár en hún er
berst af kviku undan yfirborðinu,“
ekki farin að bæra á sér,“ segir
segir Magnús Tumi GuðmundsKristín, sem flaug í fyrsta sinn
son, prófessor í jarðeðlisfræði við
yfir gosstöðvarnar í um þriggja
Háskóla Íslands.
klukkustunda ferð með TF-SIF,
Nýtt hraun úr gosinu þakti um
hundrað fermetra svæði á Eyjaflugvél Landhelgisgæslunnar, um
fjallajökli á sunnudagskvöld en
eittleytið í gær.
um fjögur hundruð fermetra í gær.
Hún segir nýlegan tækjabúnað
Hraun rann niður í Hrunagil austLandhelgisgæslunnar hafa nýst vel
an við gönguleiðina á Fimmvörðuí gær enda mjög skýjað á gossvæðhálsi og var komið að Heljarkambi
inu og því hafi lítið sést af hrauní gær.
flæðinu nema stöku gloppur. Með
Kristín Vogfjörð, jarðskjálftatækjabúnaðinum hafi verið mögufræðingur hjá Veðurstofu Íslands,
legt að sjá betur stærðina á hraunsegir aukinn óróa á jarðskjálftainu þrátt fyrir slæmt skyggni. - jab

Flugvél Landhelgisgæslunnar:

TF-SIF Flugvél Landhelgisgæslunnar er af

fullkomnustu gerð.

Gætu opnað kaffihús fyrir ferðamenn
Heimilisfólkið í Fljótsdal, innsta bænum í Fljótshlíð, er nokkuð lúið af stöðugum gestagangi í gosinu. Réttast væri að opna kaffihús. Bóndinn segir mun
minna af ís í jöklinum en var fyrir um áratug og því minni hætta af flóði.

Tækin í TF-SIF
T F- SI F, flugvél L andhelgisgæslunnar, hefur nýst jarðeðlisfræðingum sem öðrum vel við
rannsóknir á gossvæðinu á Eyjafjallajökli.
Landhelgisgæslan fékk vélina,
sem er af gerðinni Dash 8 Q 300,
á 83 ára afmæli gæslunnar 1. júlí
í fyrra. Vélin þykir ein fullkomnasta björgunarvél sinnar tegundar. Um borð er öflug infrarauð
myndavél sem getur tekið myndir
frá hlið og beint fram hvort heldur
er á nótt sem degi. Þá er hún búin
öflugum radar, sem meðal annars getur nýst til að greina skip í
allt að tvö hundruð sjómílna fjarlægð og tegund þeirra í fjörutíu
sjómílna fjarlægð frá vélinni.

MEÐ BBC Á LÍNUNNI Þau Anna og Þorkell óttast ekki gosið í Eyjafjallajökli, en líklega renna á þau tvær grímur ef Katla gýs einnig.
Börn þeirra, Þorgerður og Runólfur, virðast ekki hafa miklar áhyggjur af gosinu heldur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/LHG

Mikill straumur ferðamanna hefur
verið inn Fljótshlíðina eftir að fréttir bárust af gosinu. Svo mikill að
heimilisfólki á bæjunum er hætt að
standa á sama.
Malarvegurinn er ekki sem bestur og Þorkell Eiríksson bóndi spyr
sig hvernig ævintýramennirnir,
sem aka jafnvel á smábílum inn á
svæðið, ætli að forða sér í hugsanlegu flóði.
Kona hans, Anna Runólfsdóttir,
viðurkennir að hún sé orðin ansi
lúin af gestaganginum síðustu daga
en ekki síður af því umstangi sem
fylgir því að flytja börnin fram og
til baka frá heimilinu í öryggisskyni.
Þeim var ekki skemmt að fregna

að á meðan þau sváfu á Hvolsvelli hefðu ferðamenn með vasaljós guðað á glugga í Fljótsdalnum. Einhver braut svo upp glugga
til að gista í gamla bænum, sem er
farfuglaheimili á sumrin.
„Ég er ekki hrædd við gosið, en
hef áhyggjur af því að þetta dragist
á langinn með öskufalli og tilheyrandi fyrir kindurnar,“ segir Anna.
Síminn hringir og BBC vill tala
við húsfreyju sem snöggvast. Að
símtalinu loknu banka jarðfræðingar upp á og fá poka með einhverju sem Anna telur að gæti verið
öskufall. Svo hringir BBC aftur.
Niðri á vegi er fjöldi bíla. Sumir
ferðalangarnir sitja bara rólegir í

jeppum sínum og vona að létti til
svo sjáist í jarðeldinn.
„Ef þetta dregst á langinn eins og
1821 væri hægt að gera út á þetta og
opna kaffihús,“ segir Þorkell bóndi
glettinn í bragði.
Húsfreyjan minnir á að hún sé
nú lunkin að gera cappuccino: „Við
þurfum bara að fá okkur vélina.“
Í gosinu 1821 flæddi vatn langt
upp að gamla bænum en Þorkell
telur minni hættu á flóði núna. Jökullinn hafi minnkað stöðugt síðustu
ár.
Fyrir einum tólf árum var miklu
meiri ís í fjallinu. Því hafi eldurinn
vonandi minna að hella niður hlíðarnar en síðast. klemens@frettabladid.is

PIPAR\TBWA
•

SÍA
•

100756

20%
AFSLÁTTUR

af bón- og bílahreinsivörum
Og að sjálfsögðu færðu
ráðgjöf hjá bóngóðum
starfsmönnum á plani.

FLUGHEIMILD Þríhyrningurinn markar það svæði sem bannað er að fljúga innan

nema í átta þúsund feta hæð.

Engin röskun á farþegaflugi:

Bretar fylgjast grannt með
gosinu í Eyjafjallajökli

Við höldum með þér!

Röskun varð ekki á farþegaflugi
af völdum gossins í Eyjafjallajökli í gær ef frá eru taldar tafir
í skamman tíma á millilandaflugi
um morguninn. Aðeins er heimilt að fljúga í átta þúsund feta
hæð yfir gossvæðinu og innan
ákveðinna marka.
Flugbann hefur verið á tilteknu svæði við jökulinn frá því

á laugardag og er það enn í gildi,
samkvæmt ákvörðun Veðurstofu
Íslands og vöktunarstöð eldgosa,
sem staðsett er í Bretlandi. Vöktunarstöðin ytra er ein af níu í
heiminum sem sjá um útreikninga og spár á öskufalli í kjölfar eldgosa. Sú í Bretlandi hefur
umsjón með gosum í Evrópu.
- jab

MYNDARLEGAR
FERMINGARGJAFIR
Olympus MJUTOUGH3000GR
Högg-, vatns- og frostheld MYNDAVÉL með 12 milljóna
punkta upplausn, 1/2.33 '' CCD myndflögu, 2.7" HyperCrystal
LCD skjá, 3.6x Optical Zoom, hristivörn, andlitsþekkjara, HD
hreyfimyndatöku, 5.0 - 18.2 mm linsu, 20 myndformum,
Auto ISO 50-1600, sv/hv myndum, hleðslurafhlöðu, Magic
Filters (myndstíll). Tekur SD/SDHC kort.

Íslenskur leiðarvísir, Nikon School
námskeið, taska, 4GB minniskort
og hreinsiklútur fylgir.
Nikon D3000
KIT1855DX

FÆST Í 4 LITUM

VERÐ

HÖGGHELD
VATNSHELD
FROSTHELD

Stafræn SLR með 10.2 millj.
punkta uppl., DX myndflögu með
Nikon EXPEED, ISO 100 -1600,
3" LCD skjá, mjög skörpum
11 svæða sjálfv. fókus, Active
D-Lighting, skjámynd snýst,
Stop-motion ofl.

37.990

FRÁBÆRT VERÐ

10.2 DX

TILBOÐ

114.990

FULLT VERÐ kr. 129.990

FÆST Í 4 LITUM
FÆST Í 7 LITUM

Casio EXZ33
MYNDAVÉL með 10.1 millj. punkta uppl.,
EXILIM 2.0, BESTSHOT, Face Detection,
DSP hristivörn, 2.5" TFT LCD skjá, 3x
Optical og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm
linsu, You Tube, 11.4MB minni og rauf fyrir
SD/SDHC kort. Hleðslurafhl. 230 skot.

Nikon L21
Með 8.0 milljón
punkta uppl. með
2,5” LCD skjá,
NIKKOR 3,6x
linsu, 3x skerpu,
EXPEED myndvinnslu,brosstillingu, blikkvörn, ISO-1600, 16 umhverfisstillingar,
hreyfimyndatöku, 19MB minni, rauf fyrir SD
kort, íslenskum leiðarvísi ofl. Fæst í 2 litum.

TILBOÐ

17.990

FULLT VERÐ kr. 19.990
Nikon S4000
Með 12 milljón
punkta uppl., 3”
LCD snertiskjá
(460.000
pixla), NIKKOR linsu, 4x skerpu, EXPEED
myndvinnslu, 4x Optical og 7x Digital Zoom,
hreyfiskynjun, AF-eltifókus, VR titringsjöfnun,
ISO-3200, 16 umhverfisstillingum, HD hreyfimyndatöku, 45MB minni, kortarauf, USB, ísl.
leiðarvísi ofl. Fæst í 4 litum.

VERÐ

34.990

FRÁBÆRT VERÐ
Olympus
E520DZKIT

24.990

109.990

FULLT VERÐ kr. 139.990

VERÐ

12 milljón punkta uppl. með 2,7” LCD skjá, NIKKOR linsu,
4x skerpu, EXPEED myndvinnslu, 4x Optical og 7x Digital
Zoom, hreyfiskynjun, AF-eltifókus, VR titringsjöfnun, ISO3200, 16 umhverfisstillingum, hreyfimyndatöku, 47MB
minni, kortarauf, USB, ísl. leiðarvísi ofl.

FULLT VERÐ kr. 29.990

29.990

FRÁBÆRT VERÐ

Olympus
FE26

Olympus
FE4000

Casio
EXZ90

Panasonic
DMCFS10

Með 12 milljón
punkta uppl., Face
Detection, Autofocus, Contrast
Detection, DSP hristivörn, 2.7" LCD skjá, 3x
Optical og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm
linsu, hreyfimyndatöku með hljóði, USB, 19MB
minni, rauf fyrir xD kort ofl. Fæst í 2 litum.

Með 12 milljón
punkta uppl., 4x
Optical Zoom,
Intelligent Auto,
Advanced Face Detection, 2.7" LCD skjá,
hreyfimyndatöku, sjálfv. ISO 100-1600, Red
Eye Reduction, Lithium hleðslurafhlöðu, 19MB
minni, kortarauf ofl. Fæst í 5 litum.

Með 12,1 milljón
punkta uppl.,
EXILIM 4.0, Auto
BESTSHOT, hristivörn, Face Detection, 3"
Super Clear LCD breiðskjár, 3x Optical og 4x
Digital Zoom, HD hreyfimyndataka, YouTube,
35.7MB minni, kortarauf og 230 mynda
hleðslurafhlaða. Fæst í 5 litum.

Með 12.1milljón
punkta uppl., Face
Detection, LUMIX
DC VARIO linsu, 5x Optical og 4x Digital Zoom
linsu með MEGA O.I.S. hristivörn, Sonic Speed
Auto-Focus, 2.7” LCD skjá, HD hreyfimyndatöku,
Burst Shooting Mode, 40MB minni, kortarauf ofl.
310 mynda hleðslurafhlaða. Fæst í 2 litum.

TILBOÐ

17.990

FULLT VERÐ kr. 22.990

2009-2010
TRAVEL COMPACT CAMERA
Casio Exilim EX-H10

Casio EXH10
Með 12.1 milljón
punkta uppl., EXILIM 4.0, hristivörn,
Advanced AF fókus, 3" Super Clear LCD breiðskjá, 10x Optical og 4x Digital Zoom, F3.2
4.3 - 43.0mm linsu, HD hreyfimyndatöku,
YouTube, 1000 mynda rafhlöðu, 35.7MB
minni, kortarauf ofl. Fæst í 2 litum.

TILBOÐ

49.990

FULLT VERÐ kr. 59.990

TILBOÐ

2009-2010

TILBOÐ

TILBOÐ

26.990

Með 14 milljón
punkta uppl., TruePic
III örgjörva, 2.7"
HyperCrystal II LCD skjá, 10x Optical Zoom,
Intelligent Auto, hristivörn, andlitsþekkjara,
10 FPS hraðmyndatöku, hreyfimyndatöku,
5.0 - 50 mm linsu, Super Macro mode,
hleðslurafhlöðu, HDMI Type D tengi, 2GB
innra minni, kortarauf, hleðslurafhlöðu ofl.

Með 12,1 milljón
punkta uppl.,
EXILIM Engine 4.0, hristivörn, 3x Optical og 4x
Digital Zoom, Dynamic Photo/Make-up Mode,
BESTSHOT, Face Detection, 2.5" TFT skjá, ISO
3200, hreyfimyndatöku, YouTube, 300 mynda
Super Life rafhlöðu, 35.7mb minni og kortarauf. Höggheld að 2.13 metrum. Vatnsheld.
Frostheld, C/Dustproof. Fæst í 2 litum.

54.990

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

149.990

FULLT VERÐ kr. 159.990

34.990

FRÁBÆRT VERÐ

Casio EXG1
EXILIM G

VERÐ

VERÐ

FULLT VERÐ kr. 34.990

Olympus
MJU9010

D-SLR Compact með 12,3
milljón punkta uppl., Micro Four
Thirds linsu, Hi-Speed Live
MOS flögu, ISO 100-6400,
TruePic V, Intelligent Auto, HD
hreyfimyndatöku (1280x720
-16:9), stereó hljóði, 7x og
10x stækkun (betri makró fókus t.d.), HDMI mini, USB, Li-Ion
rafhlöðu ofl. Styður SD/SDHC kort.

EUROPEAN CAMERA
Olympus EP1

22.990

FULLT VERÐ kr. 27.990

Olympus EP1

SLR með 10 milljón
punkta uppl., hristivörn fyrir allar
linsur, Live View,
Supersonic Wave
Filter sem eyðir
ryki, 2,7" LCD HyperCrystal skjá, USB 2.0.
Tekur CompactFlash og xD kort ofl.

TILBOÐ

TILBOÐ

Nikon S3000

Nikon P100
Með 10.3
milljón punkta
uppl., baklýstri
CMOS-myndflögu,
með EXPEED,
fjölhæfri NIKKOR
ED 26x aðdráttarlinsu, ISO að 3200, FHD
hreyfimyndatöku, 3"hreyfanlegum LCD
skjá, hreyfiskynjun, makróstillingu, Active
D-Lighting, 45MB minni, Mini HDMI tengi ofl.

59.990

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

89.990

FRÁBÆRT VERÐ

Panasonic
DMCGF1K

Nikon D5000
KIT1855VR

D-SLR með 12,1 milljón
punkta uppl., Micro
4/3 linsum, Venus
Engine HD, LUMIX
G VARIO linsu, HD
hreyfimyndatöku, 3" skjá,
Burst Shooting, HDMI, USB 2.0, innb. hátalara,
hljóðnema ofl. Allt að 380 myndir á rafhlöðu.

D-SLR með 10,2 milljón
punkta uppl., 2.7" LCD
BriteView Clear Matte Mark
V skjá, fókuslæsingu, raðmyndatöku, TTL ljósmælingu,
AVI hreyfimyndatöku, ítarlegri
lagfæringavalmynd, HDMI út ofl. AF-S DX NIKKOR 1855 mm VR linsa, SB400 flass og Nikon School fylgir.

TILBOÐ

169.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 189.990

189.990

FULLT VERÐ kr. 199.990

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup,
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.
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Borgin gefur eiganda húss sem skemmdist í eldsvoða 30 daga frest til niðurrifs:

Stofnfundur
60+ í Reykjavík
Stofnfundur 60+ deildar í Reykjavík
verður haldinn ﬁmmtudaginn 25. mars
Fundurinn verður haldinn í húsnæði Samfylkingarinnar á Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík og hefst kl. 10.00 árdegis.
Við vonumst til að sjá sem ﬂesta til skrafs og
ráðagerða um félagsstarﬁð og vorið framundan. Sköpum blómlegt og skapandi félagsstarf,
á léttum nótum og okkur til upplyftingar.
Mætum öll og tökum með gesti.
Undirbúningsnefndin

60+ eru samtök eldri borgara
innan Samfylkingarinnar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Allir velkomnir

Dagsektir vegna hættu af brunahúsi
SKIPULAGSMÁL Borgarráð hefur sam-

þykkt að gefa eiganda Baldursgötu
32 þrjátíu daga lokafrest til að fjarlægja húsið sem skemmdist í eldi á
fyrri hluta árs 2008.
Fyrir brunann höfðu þáverandi
eigendur hússins sóst eftir því að fá
að rífa það og byggja nýtt hús. Eftir
brunann var húsið sjálft síðan metið
óhæft til endurbyggingar. Borgin
hefur síðan tekið jákvætt í að veita
nýjum eigendum byggingarleyfi
fyrir nýju fjölbýlishúsi án þess þó
að leyfið hafi verið gefið út því fullnægjandi uppdrætti skortir.

Í bréfi byggingarfulltrúa sem
tekið var fyrir í borgarráði á
fimmtudag kemur enn fremur fram

Sjálfstæðisflokkurinn birtir nöfn allra sem gáfu yfir 300 þúsund krónur:

Landsbankinn styrkti mest
STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn

fékk tæplega 332 milljónir króna
í styrki frá lögaðilum á fimm
árum, frá 2002 til 2006. Flokkurinn mun ekki birt nöfn gefenda í
óþökk þeirra. Þegar hafa ýmsir
aðilar neitað.
Landsbankinn styrkti flokkinn
mest, en á árunum fjórum runnu
44 milljónir króna þaðan til
flokksins í fjórum greiðslum, sú
hæsta árið 2006 upp á 30 milljónir. Sama ár styrkti FL Group
flokkinn um 30 milljónir. Af
öðrum háum greiðslum má nefna
styrk Ístaks um 10 milljónir árið
2004. Þá styrkti Glitnir flokkinn
um 12,5 milljónir á árunum fjórum, KB banki um 9,5 og Samherji
um 11,2 milljónir króna.
Ekki er upplýst um nöfn 150
lögaðila sem gáfu til flokksins.
Jónmundur Guðmarsson, framkvæmdastjóri flokksins, segir

Sverrir er sérfræðingur í bílum
sem bila eiginlega aldrei

100% þjónustulán án vaxta

BRUNAHÚS Á BALDURSGÖTU Nágrannar
hafa með réttu kvartað undan ástandi
hússins á Baldursgötu 32, segir byggingarfulltrúinn í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/

að niðurrif hússins hafi verið samþykkt í desember 2008.
„Íbúar í nágrenni hússins hafa
með réttu kvartað mjög yfir
ástandi hússins og talið stafa frá
því fokhættu auk annarra óþæginda,“ segir byggingarfulltrúinn.
Í ljósi þess hversu uppbyggingaráform hafi dregist á langinn sé rétt
að gefa húseigendunum nú þrjátíu
daga frest til að fjarlægja húsið og
undirstöður þess og tyrfa síðan lóðina. Ella verði eigendurnir sektaðir um tuttugu þúsund krónur á dag
þar til verkið er unnið.
- gar

Val um upprunalega eða ódýrari varahluti

STYRKIR TIL SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
Tölur eru í þúsundum króna
Nafn
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars
NN
FL Group
Glitnir Banki
HB Grandi
NN
NN
Ísl. aðalverkt.
Ístak
KB-Banki
Landsbankinn
NN
NN
Saga Film
Samherji
Sjóvá – Alm.
Skeljungur
NN

þrennt skýra það; hluti hafi hafnað því að nöfn þeirra yrðu birt,
einhverjir ekki svarað og svara

2003
2004
0
2.000
4.500
2.350
0
0
3.500
500
2.200
0
4.500
4.500
5.000
0
0
5.000
1.000 10.000
1.000
2.000
4.000
5.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.500
0
3.000
3.000
1.447
1.333
2.000
0
2.000
1.500

2005
2.980
1.100
0
500
1.000
0
0
0
0
2.000
5.000
1.000
2.400
0
3.000
1.575
0
2.000

2006
0
0
30.000
5.000
0
0
0
0
0
4.000
30.000
1.000
0
0
1.000
0
0
2.000

sé von frá öðrum. Því gætu fleiri
nöfn átt eftir að bætast við.
- kóp

Þú getur treyst því að við gerum betur við Mitsubishi
Mitsubishi eigendur njóta góðs af áratugareynslu Sverris og félaga á Mitsubishi
þjónustuverkstæðinu. Þar sinna þeir þjónustu, viðgerðum og fyrirbyggjandi
eftirliti, bæði fyrir jeppa og fólksbíla. Láttu okkur gera betur við bílinn þinn.

Sérstök hraðþjónusta í boði

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

2002
0
4.050
0
3.000
2.000
4.500
4.000
0
0
500
0
1.000
2.000
2.500
1.200
2.080
4.000
1.200

Ókeypis forgreining
Laugavegi 172-174 · 590 5000 · hekla.is · hekla@hekla.is
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Ágóði af sölurétti
ber tekjuskatt
Fyrrverandi forstjóri Straums þarf að greiða tekjuskatt en ekki fjármagnstekjuskatt af 47,6 milljóna hagnaði vegna söluréttarsamnings, segir héraðsdómur.
Þórður Már Jóhannesson skuldar skattayfirvöldum því 15,4 milljónir króna.
SKATTAR Þórður Már Jóhannesson,

SAMVINNA Í
NÝSKÖPUN
Nýsköpunarþing Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands og Útﬂutningsráðs verður haldið
miðvikudaginn 24. mars nk. kl. 8.15–10.00 á
Grand Hótel Reykjavík. Á Nýsköpunarþinginu
verður kastljósinu beint að samvinnu í nýsköpun.

Á þinginu verða veitt
Nýsköpunarverðlaun
fyrir árið 2010.
Fundarstjóri
Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri
Útﬂutningsráðs Íslands.

DAGSKRÁ
Léttur morgunverður
Fundarsetning
Ávarp
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra
Nýsköpun til vaxtar
Ari Kristinn Jónsson, Háskólinn í Reykjavík
Gerum það saman
– Íslensk leikjafyrirtæki sækja fram í sameiningu
Erla Bjarney Árnadóttir, Samtök tölvuleikjaframleiðenda
Vatnavinir - Vatnavextir
Anna G. Sverrisdóttir, Vatnavinir
Frá lækni til lausnar
Sveinbjörn Höskuldsson, Nox Medical
Tónlistaratriði
Útidúr
Nýsköpunarverðlaunin fyrir árið 2010 afhent
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra
Fundarslit
Vinsamlega tilkynnið þátttöku:
Rannís, s. 515 5800, rannis@rannis.is
Nýsköpunarmiðstöð, s. 522 9000, nmi@nmi.is
Útﬂutningsráð, s. 511 4000
utﬂutningsrad@utﬂutningsrad.is

fyrrverandi forstjóri Straums, þarf
að greiða um 15,4 milljónir króna
í vangoldinn tekjuskatt af hagnaði
vegna viðskipta með bréf í Straumi.
Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti
í gær niðurstöðu yfirskattanefndar
í málinu.
Bréfin hafði Þórður Már keypt
með söluréttarsamningi fyrir 44,1
milljón króna árið 2003. Hann
skuldbatt sig þá til að eiga bréfin og
starfa hjá Straumi í tvö ár en gerði
nýjan samning við Straum ári síðar,
seldi bréfin fyrir 91,7 milljónir,
greiddi upp lán sem hann hafði tekið
hjá Íslandsbanka fyrir kaupunum.
Hagnaðurinn af viðskiptunum var
gefinn upp sem fjármagnstekjur og
greiddur 10 prósenta skattur.
Skattayfirvöld tóku málið til endurskoðunar líkt og fjölmörg sama
eðlis. Þau töldu að greiða bæri
tekjuskatt þar sem um væri að
ræða starfstengd hlunnindi. Þórður Már stefndi málinu fyrir dóm.
Í niðurstöðum dómarans segir að
þótt Þórður Már hafi að nafninu til
verið kaupandi bréfanna og skuldari lánsins hjá Íslandsbanka hafi
fjárhagsleg ábyrgð og áhætta hans
af viðskiptunum verið hverfandi.
Þórði Má hljóti að hafa verið ljóst
„að hlutabréfaeignin eða ávinningurinn af henni, væru skattskyld
hlunnindi,“ segir í niðurstöðum

ÞÓRÐUR MÁR Í skattframtölum forstjóra Straums kom hvorki fram að hlutabréfakaupin tengdust söluréttarsamningi hans við Straum né að sala bréfanna hafi tengst
sérstöku samkomulagi sömu aðila. Eiginkona Þórðar var tilgreindur kaupandi og
seljandi bréfanna í fylgiskjölum skattframtala þótt um starfstengd hlunnindi Þórðar
Más hafi verið að ræða, að mati dómsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Unnar Gunnarsdóttur héraðsdómara. Málflutningi Þórðar Más um
að tímafrestir skattayfirvalda til
endurálagningar hafi verið liðnir
og að stjórnsýslureglur hafi verið
brotnar við meðferð á máli hans var
hafnað.
Þar sem dómsniðurstaðan er
samhljóða niðurstöðu yfirskattanefndar hefur dómurinn ekki áhrif

á framgang þeirra mála sem eru
til meðferðar í skattkerfinu vegna
söluréttarsamninga, að sögn Skúla
Eggerts Þórðarsonar ríkisskattstjóra. Fréttablaðið náði ekki tali
af Þórði Má eða Garðari Valdemarssyni, lögmanni hans, í gær til að
fá upplýsingar um hvort dóminum
yrði áfrýjað til Hæstaréttar.
peturg@frettabladid.is

www.ellingsen.is
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DASKA PASS

NEWTON RIDGE

Dömuskór

Dömuskór

34.990 kr.

24.990 kr.

DASKA PASS

TAGORI

NEWTON RIDGE

Herraskór

Herraskór

Herraskór

34.990 kr.

14.990 kr.

24.990 kr.

FIRELANE

Y. TAGORI

Herraskór

Barnaskór

24.990 kr.

12.990 kr.

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1  Sími 580 8500
Opið mánud.–föstud. 10–18, laugard. 10–16
AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Vinstri grænir virðast ekki geta metið atvinnutækifæri út frá öðru en eigin hugmyndafræði.

Trúaðir segja nei
ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN SKRIFAR

V

iðbrögð Vinstri grænna við hugmyndum, sem Fréttablaðið sagði frá í síðustu viku, um að byggð verði upp á
Keflavíkurflugvelli miðstöð hollenzks fyrirtækis, sem
leigir út óvopnaðar herþotur til þátttöku í heræfingum,
hafa verið býsna eindregin. Fyrirtækið er einkarekið
og tengist hernaði. Hvort tveggja dugir til að ýta á takka á Vinstri
grænum, sem framkallar strax einróma, þvert nei.
Vinstri grænir telja því að ekki þurfi að ræða eða skoða
málið frekar. Fyrirtækið ECA Programs sé bara vont einka- og
herfyrirtæki.
En kannski vilja einhverjir aðrir afla sér upplýsinga áður en
þeir ákveða sig. Fyrirtækið vill fjárfesta hér á landi fyrir verulegar upphæðir. Það vill skapa um 200 störf, flest fyrir vel menntaða einstaklinga. Á Suðurnesjum er talsverð þekking og reynsla
af þjónustu við flugstarfsemi eins og þá, sem fyrirtækið hyggst
reka, og hún hentar því vel atvinnulausum Suðurnesjamönnum.
Starfsemi fyrirtækisins er ekki hernaðarstarfsemi, enda eru
þotur þess óvopnaðar og starfsmennirnir bera ekki vopn. ECA
Programs er hins vegar eitt af ótalmörgum fyrirtækjum á Vesturlöndum sem þjónusta hernaðaryfirvöld. Fyrirtækið vinnur
eingöngu fyrir heri Atlantshafsbandalagsins og vinveittra ríkja.
Ástæðan fyrir því að hernaðaryfirvöld í NATO-ríkjunum sýna
starfsemi þess áhuga, er að hún gerir þeim kleift að draga úr
kostnaði.
Vinstri grænir eru alveg á móti veru Íslands í hernaðarbandalaginu NATO, eins og þeir ítrekuðu fyrir helgina. Það breytir ekki
því að meirihluti þjóðarinnar telur Ísland eiga heima í bandalaginu. Og af hverju ætti Ísland þá ekki að hýsa fyrirtæki, sem
tengist starfsemi NATO?
Hér á landi eru ótal fyrirtæki, sem um árabil þjónustuðu
bandaríska herinn á Keflavíkurflugvelli og eru að því leyti ekkert
frábrugðin ECA. Eru það vond fyrirtæki?
Íslenzk sprotafyrirtæki hafa sum hver þróað vörur, sem nýtast
í hernaði. Prímex á Siglufirði framleiðir til að mynda sáraumbúðir með kítósani, unnu úr rækjuskel, sem bandaríski herinn
notar. Hafmynd í Kópavogi framleiðir dvergkafbáta, sem eru
notaðir í hernaði. Gavia-kafbáturinn þjónar til dæmis hlutverki
æfingaskotmarks í heræfingum danska flotans. Eru þetta þá líka
vond fyrirtæki?
Afstaða Vinstri grænna þarf út af fyrir sig ekki að koma
á óvart. Flokkurinn virðist ófær um að taka afstöðu til nýrra
atvinnutækifæra út frá öðru en eigin hugmyndafræði. Í trúarhita
sínum hafa Vinstri grænir þegar afneitað einkaspítala á gamla
varnarsvæðinu. Þeir eru sömuleiðis á móti flestum virkjunum
og verksmiðjum, sömuleiðis af trúarástæðum. Og í einlægri,
kreddufastri trú hefur VG lokað augunum fyrir gjaldmiðilskreppu landsins og telur krónuna duga alveg ágætlega.
Kannski kaus rúmlega fimmtungur þjóðarinnar Vinstri græna
einmitt til að segja nei við hugmyndum af þessu tagi. En hvernig
vilja þessir kjósendur þá koma Íslandi út úr kreppunni?
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SÉRSMÍÐI ÚR
PARKETI

Gólfþjónustan er með sérlausnir
í smíði borða fyrir fyrirtæki og heimili.
Við smíðum borð algjörlega eftir þínu
máli svo sem borðstofuborð, sófaborð
og fundarborð.

Enginn Óskar

Enn er beðið

Framsóknarflokkurinn hefur kynnt
nýjan framboðslista fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Sem kunnugt er
er nýr oddviti á listanum, Einar Skúlason. Hefð er fyrir því að fráfarandi
fulltrúar skipi svonefnt heiðurssæti á
framboðslistum. Því er ekki að heilsa
í ár; Óskar Bergsson
er hvergi sjáanlegur
á listanum. Það er
hins vegar Alfreð Þorsteinsson, en nokkuð
er um liðið frá því að
hann hætti sem
oddviti flokksins
í borginni.

Tilkynnt var um enn einn frestinn á
rannsóknarskýrslunni um hrunið. Nú
á hún að koma út 12. apríl – þar til
annað verður tilkynnt. Um miðjan 6.
áratuginn skrifaði írski leikhúsrýnirinn Vivian Mercer um leikritið Beðið
eftir Godot, að leikskáldinu, Samuel
Beckett, hefði tekist hið ómögulega:
að skrifa leikrit þar sem ekkert gerðist
en halda áhorfendum engu að
síður límdum í sætum sínum.
Rúmlega hálfri öld síðar virðist
höfundum hrunskýrslunnar ætla
að takast það sama á Íslandi.

Samkvæmisleikir

lista yfir styrkveitingar til flokksins
yfir 300 þúsund krónur frá 2002 til
2006. Tæplega 150 styrkveitendur eru
ekki nafngreindir heldur auðkenndir
með bókstöfunum NN. Á heimasíðu
Sjálfstæðisflokksins segir að ekki hafi
náðst í þá til að fá samþykki fyrir nafnbirtingu. Ónafngreindum styrkveitendum virðist þó vera raðað í stafrófsröð.
Þannig má gera sér leik úr því að geta
sér til dæmis til
um hvaða aðili
á milli Ágústs
Ármanns hf. og
Bakkavarar í stafrófinu,
styrkti flokkinn um hálfa
milljón árið 2005.
bergsteinn@frettabladid.is

Sjálfstæðisflokkurinn hefur gefið út

Eftir hamfarirnar
E

ldgosið við Fimmvörðuháls
sem hófst aðfaranótt sunnudags minnir okkur Íslendinga á
að við erum háð okkar umhverfi
og á hverri stundu geta orðið
hamfarir sem hafa áhrif á líf
okkar. Jafnframt er þó ljóst að
þjóðin er vel í stakk búin til að
mæta náttúruhamförum, þökk
sé öflugum almannavörnum
ríkisins og góðum sérfræðingum á sviði náttúruvísinda. Á
hinn bóginn býr íslenska þjóðin
enn þá við afleiðingar efnahagslegra hamfara af mannavöldum; afleiðingar rangrar stefnu
og hagfræðilegs rétttrúnaðar
sem hefur verið ríkjandi á Vesturlöndum í þrjá áratugi – og
áttu óvenju greiðan aðgang að
íslensku samfélagi í upphafi 21.
aldar.
Efnahagskreppan hefur valdið minni skaða á Íslandi en búist
var við í fyrstu. Á þetta benda
hagfræðingar en þeim verður orða vant þegar kemur að
skýringum. Ein meginskýringin er hins vegar sú að aðgerðir
ríkisstjórnarinnar hafa miðað
að því að dreifa byrðunum af
áfallinu og tryggja að þær komi
ekki þyngst niður á þeim sem
voru verst settir fyrir. Þessar
aðgerðir ríkisstjórnarinnar
hafa ekki einungis nýst fátækasta hluta þjóðarinnar heldur
öllu hagkerfinu vegna þess sem
hagfræðingar viðurkenna sjaldan – að aukinn efnahagslegur jöfnuður hefur almennt séð
jákvæð efnahagsleg áhrif.
Þannig hafa stjórnvöld tryggt
mýkri lendingu í hagkerfinu
en spáð var í fyrstu en á hinn
bóginn er hrun viðskiptalífsins
staðreynd og það verður ekki
endurreist á skömmum tíma.
En þar eru stofnanir íslensks
atvinnulífs ráðalausar – sífellt
er mænt á stjórnvöld og krafist
úrræða og aðgerða. Forystumenn í íslensku atvinnulífi

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Hamfarir af
mannavöldum
treysta ekki sjálfum sér og
íslensku atvinnulífi til að
standa á eigin fótum heldur
líta á það sem hlutverk ríkisvaldsins að reisa það við. Hið
sama má segja um smærri einingar samfélagsins; ríkisvaldið á líka að bjarga heimilunum
sem óneitanlega líða fyrir hrun
viðskiptalífsins. Þess vegna er
réttmætt að kenna kreppuna
sem núna stendur við gjaldþrot
frjálshyggjunnar – krafan um
afskipti ríkisins og forystu við
að endurreisa hagkerfið er rík
og kemur úr öllum áttum.
Ástæða þess að íslenskt viðskiptalíf átti erfitt með að
standast heimskreppuna var
að innviðir þess voru ótraustir.
Það einkenndist af óhóflegum
lántökum, loftbóluviðskiptum,
krosseignatengslum og umsvifum fyrirtækja langt umfram
fjárhagslegt bolmagn þeirra.
Hver einasta ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins frá 1991 magnaði svo þennan vanda með því
að sofa fullkomlega á verðinum
í anda hagfræðilegrar afskiptaleysisstefnu. Núna dylst þessi
sannleikur engum og þess
vegna njóta íslensk fyrirtæki
lítils trausts erlendis. Traustið
eykst ekki við það að ríkur vilji
er meðal íslensku þjóðarinnar
til að hlaupa frá skuldbindingum sem þessi fyrirtæki stofnuðu til í skjóli ríkisábyrgðar.

Þessi vandi er stærri en svo að
stjórnvöld geti ein og sér snúið
honum við. Í klisjuumræðu um
„hjól atvinnulífsins“ sem ætlast
er til að ríkisstjórnin komi
af stað gleymist að íslenskt
atvinnulíf er í þessu tilviki risavaxinn Hummerjeppi á bílalánum sem lánardrottnar eru fyrir
löngu búnir að taka hjólin af
upp í skuldir.
„Úrræðin“ sem verið er að ota
að þjóðinni reynast ekki heldur
upp á marga fiska. Þau kristallast í huldufyrirtækinu sem
ætlar að stofna æfingasvæði
fyrir herflugvélar í Keflavík.
Vafasamir aðilar bjóða skyndigróða fyrir siðlausa starfsemi
í anda gærdagsins; að því er
virðist til að tryggja að kalda
stríðinu muni aldrei ljúka á
Suðurnesjum. Síðan eru það
álverin sem eiga að vera svo
stór að það þarf að virkja öll
vatnsföll á Íslandi tvisvar til að
sjá þeim fyrir orku. Þau eiga að
vera reist fyrir erlent lánsfjármagn – líkt og Icesave-deilan sé
ekki til – á sama tíma og varað
er við of mikilli skuldsetningu
hins opinbera.
Nú á dögum „hamfarakapítalisma“ þekkjum við ótalmörg
dæmi þess að efnahagslegar
hamfarir komi í kjölfar náttúruhamfara – þar sem hugmyndafræðingar frjálshyggjunnar
hafa nýtt sér utanaðkomandi
neyð til að troða upp á þjóðir
heimsins efnahagskokkteil sem
þær hefðu seint kosið að bergja
á að eigin frumkvæði. Hið sama
gildir um hinar efnahagslegu
hamfarir sem dunið hafa yfir
Ísland. Ýmsir sjá sér hag í að
nota neyðina til að ota að okkur
eigin skyndilausnum. Þar gildir
hins vegar að læra af mistökunum; heilbrigt atvinnulíf verður
aldrei byggt á sama grunni og
það hagkerfi sem hrundi eins og
spilaborg haustið 2008.

Lýðræði er grundvallarréttur
þess. Það er mergurinn málsins, hver hin
lýðræðislega krafa er. Fjórðungur kosningabærra manna krafðist þess að fá aðkomu
að Icesave-ferlinu. Sú krafa náði réttilega
fram að ganga. Í mínum huga á grundvallem kunnugt er skrifar Þorsteinn Pálsarreglan að vera sú, að meirihlutavilji ráði
son, fyrrverandi þingmaður og ritstjóri,
um almenna stefnumótun og breytir þar engu
reglulega hugleiðingar í Fréttablaðið. Þar
óskoraður réttur minnihluta til orða og æðis
svo fremur það valdi ekki öðrum tjóni.
víkur hann oft að grundvallaratriðum.
Honum er lítt að skapi sú „lýðræðistíska“ ÖGMUNDUR
Af praktískum ástæðum höfum við síðan
sem hann kallar svo, að færa vald fulltrúa- JÓNASSON
komið á fót fulltrúalýðræði. En rétt minn til
þings beint í hendur þjóðarinnar. Fulltrúaað ráða mínu lífi hef ég framselt með fyrirlýðræði á m.ö.o. ekki að víkja fyrir beinu lýðræði.
vara í hendur fulltrúa minna á þingi. Ef ég vil kalla
Með fyrirvara þó: „Þjóðaratkvæðagreiðslur samþann rétt beint til mín og taka ákvörðun milliliðarýmast að sjálfsögðu fulltrúalýðræði ef mál eru lögð
laust, þá á ég að geta gert það óháð því hvað þingfyrir þjóðina þannig að hún ráði þeim til endanlegra
ið vill. Eina skilyrðið er að nógu margir séu sama
og fullra lykta …“ Dæmi: Samningur um inngöngu í
sinnis. Eðli máls samkvæmt er líklegt að fulltrúaEvrópusambandið. Fram hefur komið að ÞP þykir
þingið verði alltaf ósátt við ákvörðun mína, einfaldöðru máli gegna um Icesave, þar hafi verið kosið um
lega vegna þess að ákvörðunarvaldið kalla ég til mín
áfanga á vegferð.
þegar mér finnst fulltrúalýðræðið bregðast. ÞorEf þetta er vandamálið væri hægt að kippa því í
steinn Pálsson kallar þetta tískuhugsun. Mér finnst
liðinn með því að greiða atkvæði um endanlega niðþetta snúast um sjálfan grundvöll lýðræðisins.
urstöðu eða svo oft sem þörf er á. Það er þó ekki sáluhjálparatriði í mínum huga nema að þjóðin krefðist
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson svarar skrifum
Þorsteins Pálssonar
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BÓLUSETNINGAR GEGN SVÍNAFLENSU eru enn í
gangi. Nú þarf ekki lengur að panta tíma heldur er fólk velkomið
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Fjölþrepa
bakbrettið
• Eykur sveigjanleika
• Linar bakverki
• Bætir líkamsstöðu
• Auðvelt í notkun
• Má nota hvar sem er

Verð: 7.950 kr.
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„Ég fór á stutt dansnámskeið þegar ég var í lýðháskóla í Danmörku og svo hefur maður náttúrlega dansað eitthvað á böllum, en
ekkert jafnast á við þetta,“ segir Dóra um háskóladansinn. Hér tekur hún létta sveiflu með Brynjari Edda Rafnarssyni.

Nýt hverrar mínútu
Dóra Guðrún Ólafsdóttir, nemi við grunnskólakennaradeild Háskóla Íslands, fann líkamsrækt við sitt
hæfi þegar hún skráði sig í háskóladansinn í haust og dansar nú Swing og Boogie Woogie af innlifun.
„Ég hef alltaf viljað dansa, en
þar sem ég er frá Svínafelli úr
Öræfum voru ekki beint aðstæður
til að gera neitt að ráði. Þegar ég
frétti af þessum félagsskap manaði
ég mig í að fara í prufutíma, þótt
ég þekkti engan í þessu. Nú er ég
komin á fullt og alveg elska þetta,“
segir Dóra Guðrún Ólafsdóttir, sem
ákvað að fá útrás fyrir dansþörfina með því að skrá sig í háskóladansinn um leið og hún byrjaði í
námi við grunnskólakennaradeild
Háskóla Íslands síðasta haust.
Að sögn Dóru er háskóladansinn áhugamannafélag sem leggur
áherslu á fjölbreytta danskennslu,
allt frá swingdönsum upp í salsa.
Kennsla fer fram bæði í leikfimisal
Háskóla Íslands og Mósaík, eða
gamla Ýmishúsinu, skammt frá
Perlunni. Auk þess stendur félagið

fyrir danskvöldum víðs vegar um
bæinn. Um þarsíðustu helgi hittist
hópurinn til að mynda á skemmtistaðnum Sólon í Reykjavík þar
sem Dóra segist hafa skemmt sér
konunglega.
„Þetta var í framhaldi af námskeiði með erlendum gestakennara og alveg rosalega skemmtilegt.
Ætli ég hafi ekki dansað samfleytt
í einhverja þrettán klukkutíma
bæði kvöldin,“ segir hún og hlær
og viðurkennir að vera með svolitlar harðsperrur eftir að hafa
spriklað alla helgina.
Beðin um að lýsa í hverju
aðdráttarafl dansins sé fólgið, er
Dóra ekki sein til svars. „Þetta
er bara skemmtilegasta líkamsrækt sem ég hef prófað á ævinni
og félagsskapurinn alveg frábær.
Þarna kemur alls konar fólk saman

og allt á þeim buxum að hafa
gaman. Tónlistin spillir heldur ekki
fyrir, en hún er mikið til gömul, til
að mynda frá millistríðsárunum og
við hana dönsum við meðal annars
Lindi Hop, Rock´n´Roll og Boogie
Woogie.“
Dóra segir bæði byrjenda- og
framhaldstíma kennda í háskóladansinum og því sé engin krafa
gerð um reynslu. Dansinn sé fyrst
og fremst ætlaður háskólanemum
en þó einnig opinn öllum sem vilja
taka þátt. „Annargjaldið er 5.000
krónur og mér finnst ég hafa fengið það margfalt til baka þar sem ég
mæti fjórum til sex sinnum í viku
og nýt hverrar mínútu. Ég kvíði
aldrei fyrir að mæta og þegar ég
er komin á staðinn brosi ég út að
eyrum allan tímann.“
roald@frettabladid.is

Patti húsgögn

Landsins mesta úrval af sófasettum
Miðvikudaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473
Henný Árnadóttir

Laugardaga

p-8185 sett 3+1+1

henny@365.is

sími 512 5427
Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta
Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is
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Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

SKART

HÁLSFESTAR, HRINGA, NÆLUR og annað skart í líkingu við það sem landnemar báru er hægt að kaupa í safnbúð
Þjóðminjasafnsins. www.natmus.is

Slétt og brugðið silfur

Mikið af handsmíðuðum
skartgripum til fermingargjafa.
Silfurhringir
frá 5.500 kr.
Anna María design
skartgripaverslun
Skólavörðustíg 3
101 Reykjavík
S. 551 0036

SNÖ of Sweden
fæst nú í Smáralind.
Skart fyrir alla aldurshópa.
Fyrir tilefni eins og fermingar,
útskriftir, árshátíðir eða bara
til að gleðja og fegra.
Allar vörur SNÖ of Sweden
eru Nikkelfríar.
Verð frá 2290 kr.
Líf og List
Smáralind
s. 544-2140
www.lifoglist.is

Í Húnoghún, Skólavörðustíg
17b, fást silfur- og gullskartgripir
hannaðir af Sif Ægisdóttur
gullsmiði.
Hún og hún

Fríða rekur verslunina Fríða skartgripahönnun ásamt eiginmanni
sínum, Auðuni Gísla Árnasyni,
við Strandgötu 43 í Hafnarfirði,
en Fríða lærði skartgripahönnun
hér heima sem og í Kaupmannahöfn. Helgin fór í að kynna nýja
skartgripalínu sem kallast Slétt
og brugðið en línan er unnin upp
úr eldri skartgripalínu Fríðu sem
kallast Akkeri.
„Ég notaði sömu form og notuð
eru í Akkeris-línunni með því að
smækka þau talsvert og útkoman
varð mjög skemmtileg og minnir
helst á prjónalykkjur og því fékk
línan þetta nafn,“ segir Fríða. „Það
verður mjög spennandi að vinna
áfram með þessa línu því líkt og
hjá prjónakonunum er hægt að
spinna endalaust í kringum þetta,
breyta forminu og gera alls kyns
lengjur.“
Akkeris-línan var innblásin af
grunnformum en Fríða hefur jafnan verið undir áhrifum frá nærumhverfi sínu við sjóinn í Hafnarfirði þar sem ýmiss konar munum
bregður fyrir, þangi, ígulkerum og
gömlum vélarhlutum.
Fríða segir að hún hafi byrjað að vinna af fullum krafti við
línuna í janúar og hún verði að
vinna áfram næstu mánuði að línunni, en á Hönnunarmars sýndi
hún það sem til er orðið. „Framleiðslan mun þróast núna með vorinu og steinar og slíkt skraut bætast við. Ég fann mikinn áhuga og
mæting var góð hingað í búðina á
laugardaginn. Íslendingar virðast
vera mjög spenntir fyrir íslenskri
hönnun í skarti og ánægðir með
hve mikil breidd er í faginu.“

Gullfalleg eyrnalokkasett úr
Slétt og brugðið-línunni.

juliam@frettabladid.is

Silfur hringar hannaðir af
Sif Jakobs.
Verð 9.900.Leonard
Kringlunni 4 – 12
103 Reykjavík
www.leonard.is

OXXO design rokkar þig upp.
Mikið um keðjur, grófar jafn sem
fínar, leður í bland við perlur og
steina. Allar vörur OXXO design
eru Nikkelfríar. Sænskar gæðavörur.

Armband úr smiðju Fríðu. Áhugasömum má benda á heimasíðu hennar, fridaskart.is.

Eins og sjá má á hringnum minnir smágert mynstrið einna
helst á prjónalykkjur.

Heildsöludreifing Yd design.
Tangarhöfða 6, 110 Rvk.
s. 587 9393
www.yd.is

SNÖ of Sweden skartgripirnir
einkennast af einstakri litagleði.
Perlur, Zirconsteinar og trékúlur í
bland við keðjur, leður, við
og rússkinn.
Allar vörur SNÖ of Sweden eru
Nikkelfríar.
SNÖ of Sweden er eitt stærsta
skartgripamerki Norðurlanda og
nú fáanlegt hér á landi.
Gullkrossar miklu úrvali
Heildsöludreifing Yd design.
Tangarhöfða 6, 110 Rvk.
s. 587 9393
www.yd.is

Gull & Silfur
Laugavegi 52, 101 Reykjavík, sími 552 0620.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fríða Jónsdóttir útskrifaðist sem gullsmiður árið 1992 og hefur undanfarin tíu ár starfað við hönnun og
smíði eigin skartgripa. Hún kynnti skemmtilega nýja skartgripalínu á Hönnunarmars um helgina.

Pierre Lannier eru vönduð armbandsúr frá Paris fyrir fermingarstelpur og -stráka. 2ja ára alþjóðleg ábyrgð
frá stærsta úraframleiðanda Frakklands.
Gott úrval á verðbilinu 10 - 40.000,- kr.
ERNA,
Skipholti 3,
s.552 0775, erna.is

Skrautlegur hanski og armband í tískusýningu Karls
Lagerfeld fyrir Chanel.

Hún var skrautleg fyrirsætan á tískuvikunni í Pakistan í nóvember í
fyrra.

Karl Lagerfeld
hannaði þessi
klæði fyrir tískusýningu Chanel
í París í byrjun
mars.

Skartið á rauða
dreglinum

Handsmíðuð silfurmen
CARAT Haukur gullsmiður ehf
Hagasmára 1
201 Kópavogur
577 7740
carat@carat.is
www.carat.is

Þótt skartgripir séu sjaldnast í aðalhlutverki á tískupöllunum eru þeir
ómissandi fylgihlutir. Tískuhönnuðir
huga ekki aðeins að flíkunum sem
þeir hanna fyrir tískusýningar sínar.
Þeir verða einnig að velja fylgihluti
og skart sem fara vel við og ýta undir
glæsileika fatnaðarins. Hér eru nokkur dæmi um áberandi skartgripi á
tískupöllunum.
Af tískusýningu hinnar bresku Vivienne Westwood í París.

Rándýr kisulóra
Fyrirbærið Hello Kitty þekkja
flestir og tengja við barnaleikföng. Þó eru til mun dýrari
útgáfur af kisunni heimsfrægu.
Hello Kitty er japönsk teiknimyndafígúra sem framleidd er af
fyrirtækinu Sanrio. Hello Kitty
er kisustelpa með slaufu í hárinu
sem býr í London ásamt foreldrum
sínum og systur sinni Mimmy. Hún
var kynnt í fyrsta sinn í Japan árið
1974 og kom síðan fyrst á markað

í Bandaríkjunum 1976. Vörumerkið hefur síðan breiðst út um allan
heim og framleiddar eru Hello
Kitty-dúkkur, límmiðar, kort, föt,
fylgihlutir og margt annað.
Í tilefni af 35 ára afmæli Hello
Kitty í fyrra var framleidd svokölluð Super Hello Kitty-skartgripadúkka. Hún var þakin
1.939 tópassteinum, 403 bleikum
safírsteinum, þúsundum perlna
og einum stórum demanti. Verðið
fyrir styttuna, sem vó 569 grömm,
var 125 þúsund evrur.

Handsmíðuð silfurmen
CARAT Haukur gullsmiður ehf
Hagasmára 1
201 Kópavogur
577 7740
carat@carat.is
www.carat.is

Einstök hönnun fyrir flott fólk
Steinum skreytt Hello Kitty.

Guðlaugur A Magnússon
Skólavörðustíg 10, 101 Reykjavík.
Sími 562 5222

Einstök hönnun fyrir flott fólk
Silfurkrossar miklu úrvali
Gull & Silfur
Laugavegi 52, 101 Reykjavík, sími 552 0620.

Guðlaugur A Magnússon
Skólavörðustíg 10, 101 Reykjavík.
Sími 562 5222
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SKIPULÖGÐ LEIT AÐ KRABBAMEINI í leghálsi og brjóstum
kvenna var tryggð til næstu ára þegar þjónustusamningur milli Krabbameinsfélags Íslands og Sjúkratrygginga Íslands var undirritaður á dögunum. www.
heilbrigdisraduneyti.is

Náttúran er okkar sanna heimili
Í tvær milljónir ára háði maðurinn lífsbaráttu sína í stórbrotnu landslagi náttúrunnar, en varla er nema kvartöld síðan stórborgarlandslagið
tók við sem heimili nútímamannsins. Slíkt tekur af mönnunum toll, en verður strax mun bærilegra þegar fulltrúar náttúrunnar eru með í för.

Teg. Cesaria – push up BCD skálum á
kr. 6.885,-

Teg. Cesaria – push up í D,DD,E,F,FF,G
skálum á kr. 6.885,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366.
Opið mán.-fös. 10-18,
laugard. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

6ERTU VINUR

„Enginn gerir betur en náttúran
þegar kemur að góðu sálarlífi. Það
sýna ótal rannsóknir sem gerðar
hafa verið á náttúru og byggðu
umhverfi, því niðurstaðan er
nokkurn veginn einróma; náttúran hefur mun betri áhrif á okkur
mannfólkið en byggt umhverfi,“
segir Páll Jakob Líndal, doktorsnemi í umhverfissálarfræði, sem
er sú fræðigrein sálarfræðinnar sem fæst við samskipti fólks
og umhverfis; hvernig fólk hefur
áhrif á umhverfi sitt og hvernig
umhverfi hefur áhrif á fólk.
Páll segir góð áhrif náttúrunnar
eiga sér þróunarfræðilegar skýringar. „Forfeður nútímamannsins
þróuðust í náttúrunni í tvær milljónir ára á meðan borgarmenning
hefur bara verið við lýði í tíu þúsund ár. Þá hafa risaborgir nútímans, með malbiki, steypu og öllu
því áreiti sem þeim fylgir, verið
umgjörð mannanna í hæsta lagi
250 ár, eða frá upphafi iðnbyltingar. Niðurstaðan er því sú að
náttúran sé okkar raunverulega
heimili og við séum ekki sköpuð
frá náttúrunnar hendi til að lifa í
þessu harða stórborgarumhverfi
sem gjörbylt hefur náttúrulegu
umhverfi okkar á örstuttum tíma
í sögulegu samhengi.“
Páll segir manninn hafa viljað
taka fulltrúa náttúrunnar með

sér í byggt umhverfi, allt frá upphafi fornmenningar. Það útskýri
vinsældir Austurvallar meðal
Íslendinga.
„Á Austurvelli eru fulltrúar
náttúrunnar í grasi, trjám, runnum og blómum. Á Austurvelli
eru einnig rétt hlutföll, sem er
annar þróunarfræðilegur eiginleiki sem skiptir máli í náttúrunni til að komast af, en við erum
afar viðkvæm fyrir röngum hlutföllum. Þar er líka sagan okkar,
með Alþingi, Jóni Sigurðssyni og
fleiru, en að geta tengst sögu og
menningararfi okkar hefur mikil
og góð sálfræðileg áhrif.“
Að sögn Páls þurfa græn svæði
að hafa fjóra eiginleika til að teljast góð fyrir líkamlega og andlega
heilsu. Það er að geta hreyft sig,
haft eitthvað fallegt fyrir augunum, geta dregið sig í hlé en einnig blandað geði við aðra. „Dæmi
um slíkan stað er Laugardalurinn, en ekki síst Elliðaárdalurinn
því enginn gerir betur en náttúran sjálf. Allt umhverfi hefur áhrif
á sálarlíf okkar, hvort sem það er
að fara inn í kústaskáp, upp á fjöll
eða út í eyðimörk, stofan heima
eða gatan úti. Slíkt ætti enda
alltaf að taka með í reikninginn
þegar kemur að hönnun og skipulagi byggðs umhverfis, og því ætti
umhverfissálfræði að vera jafn

Hér er Páll Jakob Líndal umhverfissálfræðingur staddur á Austurvelli sem sameinar
einmitt marga mikilvæga umhverfisþætti sem lífga upp á sálartetrið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

mikilvæg og verkfræði þegar
kemur að hönnun nýrra mannvirkja,“ segir Páll og bætir við að
slæmt umhverfi geti í versta falli
stuðlað að heilsutjóni.
„Slæmt umhverfi er eins og
bolti sem fer að rúlla ef það vinnur
á móti einstaklingnum og mætir
ekki þörfum hans. Slíkt byrjar
með ójafnvægi, eins og þunglyndi

og kvíða, getur svo þróast yfir í
að menn brenna út og verða óvirkir þátttakendur í samfélaginu, og
jafnvel út í að verða algjörir sjúklingar. Því er samfélagslega mikilvægt að umhverfi hjálpi fólki með
streitulosandi áhrifum og einmitt
þess vegna er náttúran svo góð til
að hlaða batteríin.“
thordis@frettabladid.is

Íslenska fyrir útlendinga
Icelandic for foreigners
Kurs jezyka Islandzkiego
dla obcokrajowcow
ÍSLENSKA I

Tungumál

Þriðjudag og ﬁmmtudag kl. 19 – 21:30

20 kennslustunda námskeið

ÍSLENSKA II
Þriðjudag og ﬁmmtudag kl. 19 – 21:30

NORSKA
ENSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA

ÍSLENSKA III
Þriðjudag og ﬁmmtudag kl. 19 – 21:30

ÍSLENSKA IV
Þriðjudag og ﬁmmtudag kl. 18 – 20:30
60 kennslustunda námskeið – 9 vikur
Námskeiðin hefjast 8. apríl

Réttir frá Suður – Ameríkur
4 kennslustunda námskeið

Silfursmíði

ÍSLENSKA talæﬁngar og orðaforði

20 kennslustunda námskeið

Þriðjudag og ﬁmmtudag kl. 19 – 20:30
30 kennslustunda námskeið – 8 vikur
Námskeiðið hefst 13. apríl

Umhirða gull – og silfurskartgripa
- viðhald skartgripa
4 kennslustunda námskeið

Innritun og upplýsingar um námskeiðin á vef skólans

http:// kvoldskoli.kopavogur.is
og á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla
við Furugrund sími: 564 1507

GRÆNMETISRÉTTIR - SÚPUR - SALÖT - FISKRÉTTIR - KJÚKLINGARÉTTIR

HÁLFUR RÉTTUR
Í BOÐI EFTIR KL. 14
Nú býðst þér hálfur skammtur af rétti dagsins
eftir klukkan 14 daglega á aðeins 1.050 kr.

Hálfur skamm
tur

1.050 kr.

Daglega er boðið upp á ljúﬀenga grænmetis-, kjúklinga- og ﬁskrétti til
að taka með sér eða njóta á staðnum. Matseðill okkar er endurnýjaður
vikulega og er aðgengilegur á heimasíðu okkar, www.kruska.is
Jóna María Hafsteinsdóttir

Fimmtudaga

jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

VEITINGASTAÐUR - VERSLUN - TAKEAWAY
Suðurlandsbraut 12 - Sími 557 5880 - www.kruska.is
Opið alla virka daga frá 11:00 til 20:00
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● GUMMI OG GOSI Gemsi er íslenskt heiti á
GSM-símum. Það varð hlutskarpast í samkeppni
sem Dagur-Tíminn efndi til meðal lesenda sinna
haustið 1996 um íslenskt heiti á þessa tækninýjung sem þá var sem óðast að ryðja sér til rúms hér
á landi. GSM er jú skammstöfun fyrir Global System for Mobile sem er ansi langt frá okkar ylhýra
máli. Um 300 tillögur bárust í keppnina og meðal
þeirra sem taldar voru koma til greina voru nöfn
eins og geimsími, fissími, gosi, gutti, masari,
peyi, gummi, róltól, tífa, stúfur, þrasi, truflari og
vasasími.
Gemsi er annars orð yfir veturgamla kind og
valið á gemsanafni á símann var röksutt með
því að eins og gemsar þroskast í fullvaxnar
kindur ætti þessi vasasími eftir að verða enn
fullkomnari en í byrjun.

● SÍMASTAURAR Sumir
þeirra sem lengst muna í dag
ólust ekki upp við neina síma.
Símalínurnar voru hengdar upp í
staura og það var 1929 sem línuhringurinn lokaðist umhverfis
landið. Síðasta haftið var frá Vík
til Hafnar og þar þurfti að sigrast
á erfiðum aðstæðum, straumþungum vötnum og botnlausum söndum. Ekki hjálpaði að
sumarið sem unnið var að lagningunni kom hlaup í Skeiðará
sem var nú nógu strembin fyrir.
Þrátt fyrir að búið væri að hringtengja landið þá vantaði mikið upp á
að síminn væri kominn inn á alla bæi landsins. Því skrefi varð ekki náð
fyrr en um 1960. Þangað til var hlaupið á milli með boðsendingar til
þeirra sem voru utan símaleiðar.
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Ef spár Kenny Hirschhorn hefðu ræst hefðu farsímar nánast runnið sitt skeið árið 2005. Hins vegar virðist enn eftirspurn eftir
slíkum tólum eins og kom bersýnilega í ljós á ráðstefnu í Barcelona fyrr á árinu þar sem helstu nýjungar voru kynntar.

Alvitur tölvurödd sem
leiðir þig í gegnum lífið
Í fyrsta tölublaði veftímaritsins Receiver, sem margmiðlunarfyrirtækið Vodafone hefur gefið út
síðan árið 2000, birtist grein eftir
Kenny Hirschhorn, yfirmann hjá
breska margmiðlunarfyrirtækinu
Orange, þar sem hann sér fyrir sér
þráðlausa framtíð í símamálum.
Hirschhorn vildi meina að árið
2005, einungis fimm árum eftir
birtingu greinarinnar, hefðu hefðbundnir farsímar nánast runnið
sitt skeið á enda. Þess í stað gengju
flestir, að minnsta kosti þeir sem
þéna sæmilega, með agnarsmátt
tæki sem minnti helst á eyrnalokk en væri í raun raddstýrður samskiptabúnaður. Í gegnum
þetta tæki væri hægt að spjalla
við tölvurödd að eigin vali og jafnvel mögulegt að forrita „persónuleika“ raddarinnar, til að mynda

Handfrjáls búnaður kemst kannski næst
því tæki sem Hirschhorn sá fyrir sér.

gæti röddin haft kaldhæðna kímnigáfu, verið fær í að róa taugar og
fleira í þeim dúr.
Í samræðum við þessa rödd
fengi fólk allar þær upplýsingar
sem það þyrfti á að halda í dagsins önn, en enginn heyrði hana
nema þeir sem gengju með tækið.
Röddin myndi sjá um að vekja fólk
á morgnana, þylja upp upplýsingar um veðrið, ástandið á hluta-

bréfamörkuðum eða í raun hvað
sem hún væri forrituð til að vita.
Röddin myndi lesa tölvupósta viðkomandi, vísa þeim stystu leiðina í vinnuna, stjórna flóknum
símafundum og jafnvel þýða það
sem fram fer á slíkum fundum.
Að auki myndi röddin sjá um alla
skipulagningu, panta tíma í klippingu, skoðun á bílinn og þar fram
eftir götunum. Röddin gæti líka, ef
nauðsyn væri, framkvæmt einfalt
og „gamaldags“ símtal.
Hirschhorn sá fyrir sér að allt
þetta yrði mögulegt vegna þess að
aukin samkeppni í fjarskiptamálum myndi að lokum opna allan aðgang að upplýsingum upp á gátt.
Tækin sem hann skrifaði um voru
ekki orðin almenningseign árið
2005, en hver veit hvað gerist á
næstu árum og áratugum.
- kg

Þjóðin fljót að setja met
Það hefur sjaldan verið að Íslendingum að spyrja þegar nýjungar
eru annars vegar. Það sýndi sig
þegar Íslendingar settu met í farsímaeign strax á fyrstu mánuðum farsímanotkunar og átta mánuðum eftir að kerfið
hafði verið tekið í
notkun, í febrúar
1987, áttu Íslendingar flesta farsíma
miðað við höfðatölu í Norður-Evrópu, að Noregi undanskildum. Reiknað var þá út að einn
farsími væri á hverja
níutíu íbúa. Fjórum
árum síðar, 1991, komust Íslendingar í fjórða
sætið á heimslistanum í
farsímaeign.
Fyrsti GSM-síminn sem auglýstur var hjá Símanum árið
1994.

Ómar Ragnarsson er einn þekktasti farsímanotandinn fyrr og
síðar og hér er hann árið 1988
með farsímann sinn sem þá voru
stórir í sniðum og oft kallaðir
„bílasímar“.
LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR/365

Farsímakerfið var
tekið í notkun í júní 1986
og þóttu tímamótin í

fjarskiptum stór – að hægt væri að
hringja beint úr bílnum, bátnum
eða sumarbústaðnum hvert sem er
út í heim. Næsta skref í þróuninni
var svokallaður símboði eða „friðþjófur“ eins og hann var í fyrstu
nefndur en menn báru hann á sér
og fengu símanúmer send í hann
sem hringja átti í.
GSM-kerfið kom í kjölfar farsímakerfisins, árið 1994 og voru
Íslendingar fljótir að taka gsmsímana upp á sína arma og árið
2001 var farsímanotkun og farsímaeign næstmest á Íslandi í
heiminum en Finnar stóðu þar
fremstir. Ekki voru allir á eitt
sáttir í byrjun og í Helgarpóstinn
er skrifað í nóvember 1994: „Menn
sem eru að veifa þessu í tíma og
ótíma eru greinilega ekki allir þar
sem þeir eru séðir – það er ómögulegt að svo margir séu þetta miklir viðskiptajöfrar að símalínan sé
logandi út í eitt.“
- jma

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 l Umsjónarmaður auglýsinga: Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is
s. 512 5439 og Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is s. 512 5411
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● FARSÍMI SEM GENGUR FYRIR AAA-BATTERÍI
Farsímar eru yfirleitt útbúnir endurhlaðanlegum batteríum.
Þeim fylgja hleðslutæki sem hægt er að stinga í samband og er
það vitanlega þægilegast fyrir Vesturlandabúa. Í öðrum löndum er rafmagn hins vegar oft af skornum skammti eða í það
minnsta ekki hægt að stóla á það. Þar getur síminn sem indverskt farsímafyrirtæki, Olive Telecommunication, kynnti nýlega
komið í góðar þarfir. Síminn er fremur ódýr, kostar aðeins 1.699
rúpíur, eða 35 dollara, og er ætlað að þjóna þeim milljónum
manna sem búa við raforkuskort. Síminn er búinn endurhlaðanlegu litíum-batteríi eins og flestir aðrir símar en getur einnig
gengið fyrir einu venjulegu AAA-batteríi.

Frábær tilboð á
flottum símum
Sumarsundkort Vodafone
fylgir völdum símum.
0 kr. í sund í allt sumar.

Sumar
sundkor-t
fylgir *

Nokia 2720

16.900 kr.
Sumar
sundkor-t
fylgir *

„Ef þú ert með alla þína þjónustu hjá Vodafone færðu bestu kjör sem við höfum upp á að bjóða,“ segir Elva Guðrún Guðjónsdóttir,
vörustjóri Vodafone Gull.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Krakkafrelsið mikil búbót
Vodafone býður upp á nýjung
sem er sönn búbót fyrir mörg
heimili. Börnum foreldra sem
eru með Vodafone Gull býðst
1.500 króna GSM-frelsi á
mánuði.
Vodafone Gull er vildarþjónusta
sem býðst viðskiptavinum Vodafone. „Ef þú ert með alla þína þjónustu hjá Vodafone færðu bestu kjör
sem við höfum upp á að bjóða,“
segir Elva Guðrún Guðjónsdóttir, vörustjóri Vodafone Gull. Hún
nefnir sem dæmi afslátt af mánaðargjaldi, sjónvarpsstöðvar, ódýrara mínútugjald í gsm og svo nýjung sem kallast Krakkafrelsi.
Krakkafrelsi snýst um að Vodafone býður börnum á heimilum foreldra sem eru með Vodafone Gull

að fá 1.500 króna inneign á mánuði
frítt. „Þetta er mikil búbót og þess
má geta að ef GSM-áskriftir eru
tvær á heimilinu þá eru Krakkafrelsin einnig tvö,“ segir Elva en
inneignina er bæði hægt að nýta
sem mínútur í tali eða í sms.
En er hægt að ráðstafa Krakkafrelsinu að vild? „Inneignin er eins
og hver önnur inneign og notkun barnsins er ekki bundin neinum skilyrðum. Þjónustan er hins
vegar ætluð fyrir krakka eingöngu
og því þarf að skrá niður kennitölu
barnsins til að virkja þjónustuna. Í
fyrstu var Krakkafrelsið eingöngu
í boði fyrir þau börn sem áttu
sama lögheimili og foreldrið, en nú
höfum við breytt því svo foreldrar
sem ekki búa með börnum sínum
geti notið góðs af,“ útskýrir Elva
Guðrún. Hún segir viðskiptavini

Vodafone afar ánægða með þjónustuna enda bjóði önnur símafélög
ekki upp á Krakkafrelsi.
Elva Guðrún segir Vodafone
ávallt reyna að gera vel við viðskiptavini sína. Hún nefnir jólagjöfina til viðskiptavina á síðasta
ári sem dæmi, þar sem allir viðskiptavinir í Vodafone Gull gátu
hringt í hálftíma til útlanda endurgjaldslaust. Hún minnist einnig á reiknivélina á heimasíðu
Vodafone þar sem viðskiptvinir
geti sett inn hvaða þjónustuleiðir
henti þeim og sjái hvaða ávinning
þeir fái. „Þannig verður ljóst hve
þægilegt er að hafa alla þjónustu
á einum stað,“ segir hún og bendir
á að frekari upplýsingar sé hægt
að fá á heimasíðunni www.vodafone.is eða í upplýsingasímanum
1414.

● HEFUR SAFNAÐ GSMSÍMUM Í YFIR ÁRATUG Gylfi
Gylfason í Símabæ í Mjóddinni
hefur síðasta rúma áratuginn safnað notuðum GSM-símum. Í samtali
við Fréttablaðið á síðasta ári sagði
Gylfi safnið geyma hreinustu gullmola í GSM-sögunni eins og fyrsta
Nokia-símann, auk fyrstu árgerða
Ericsson, Siemens og Panasonic.
Gylfi heldur því fram að slíkir símar
seljist jafnvel fyrir hundruð evra á
erlendum uppboðsvefsíðum.
Gylfi sendi fyrirspurnir til atvinnuþróunarfélaga landsins með það
fyrir augum að setja safnið upp úti
á landi og bjóða upp á einhvers
konar hliðarþjónustu til að örva ferðaþjónustuna. Við þessum umleitunum fékk hann engin svör. Síðast þegar
fréttist var Gylfi því á leiðinni að selja GSM-safnið á eBay, sem var honum þvert um geð.

LG Viewty

29.900 kr.
Sumar
sundkor-t
fylgir *

Nokia 5230

33.900 kr.

*Gildir fyrir 6 - 18 ára í allar sundlaugar ÍTR til 1. september 2010
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iPhone.is

Battledrawn Frá Gogogic.
Kemur út á fjórða ársfjórðungi
2010.
Rupture Leikur hannaður
fyrir ýmsa miðla. Gogogic.
Fjórði ársfjórðungur 2010.

ársfjórðungi 2010.
Minds Eye Mind Games.
Þriðji ársfjórðungur 2010.

Tournamental Fancy Pants
Global. Fjórði ársfjórðungur
2010.

Maximus Musicus Frá Fancy
Pants Global. Þriðji ársfjórðungur 2010.

Eve Online Frekari viðbætur
á leiknum. CCP. Veturinn 2010.

Killville iPhone-leikur. Frá
Dexoris. Þriðji ársfjórðungur
2010.

Gúndi Mindgames. Fjórði
ársfjórðungur 2010.
Heimild: Edge
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● ÚTGEFNIR OG VÆNTANLEGIR LEIKIR FRÁ ÍSLENSKUM TÖLVULEIKJAFYRIRTÆKJUM
Ringo Fyrsti leikurinn frá
Face it Mind Games. Annar
gogic. Kom í desember 2009.
ÁRIÐ 2009
Ýmir mobile. Kom í nóvember
ársfjórðungur 2010.
Symbol6 Fyrsti iPhone-leikur
ÁRIÐ 2010
2009.
frá Gogogic. Kom á markað í
The Viking Game. Frá Ýmir
febrúar 2009.
Audio Puzzle iPhone-leikur.
Mobile. Kemur út í maí 2010.
Dexoris. Kom í desember
TiltaFun Frá On The Rocks
Island Survivor Mind
2009.
Productions. Kom á markað í
Games. Kemur út á þriðja
mars 2009.
Thor On the Rocks Productársfjórðungi 2010.
Eve Online Apocrypha. Frá
ions. Byggist á samnefndri
Bomb Squad Mind Games.
CCP. Kom í mars 2009.
mynd. Kom í desember 2009.
Þriðji ársfjórðungur 2010.
Hours of War Frá Sauma
Vikings of Thule Gogogic.
Eve Online Dominion. CCP.
Technologies. Kemur á markEve Online Frekari viðbætur
Kom í september 2009.
Kom á markað í desember.
að fyrsta ársfjórðunginn 2010. á leiknum. CCP. Sumarið 2010.
Peter Und Vlad iPhone-leikSoft Freak Fiesta (SFF)
True you Frá Mind Games.
Legion of Amon iPhoneur frá Dexoris. Kom á markað í
iPhone-leikur sem má spila í
Annar ársfjórðungur 2010.
leikur frá On the Rocks
september 2009.
Wi-Fi, Bluetooth eða 3G. GoProductions. Kemur út á fyrsta

● JÁKVÆÐIR DÓMAR
Tölvuleikurinn Þór hefur fengið
góða dóma. Gagnrýnandi á vefsíðunni Touch Arcade sagði að
framsetningin væri frábær.
Ringo frá Ýmir Mobile lenti á
lista yfir nýja og áhugaverða leiki
á iTunes-verslun Apple á síðasta
ári.
Tölvuleikurinn Audio Puzzle
frá Dexoris var tilnefndur sem
einn af tíu bestu tónlistarleikjum
ársins 2009 af 148apps.com, sem
er virt umfjöllunarsíða.
Symbol6 frá Gogogic var valinn einn af fimmtán áhugaverðustu þrautaleikjum á App Store á
síðasta ári og tilnefndur til Nordic
Game-verðlaunanna 2009.

„Íslenski tölvuleikjaiðnaðurinn stendur betur en nokkurn tímann áður,“ segir Jónas Björgvin Antonsson hjá Gogogic.

Stöndum frekar vel að vígi
Íslenskur tölvuleikjaiðnaður er
í stöðugum vexti. Á þessu ári
er von á fjölda nýrra leikja þar
sem möguleikar miðla eins og
Facebook og iPhone eru vel
nýttir.
„Leikurinn verður mjög fullkominn
í útliti, miðað við þá leiki sem eru í
boði fyrir þessa miðla,“ segir Jónas
Björgvin Antonsson, framkvæmdastjóri Gogogic, sem er að þróa
fyrsta íslenska fjölþátttökuleikinn
sem verður hægt að spila samtímis
á Facebook og í iPhone. Slíkir leikir þekkjast erlendis en eru þó enn
tiltölulega nýtt fyrirbrigði. Íslenskir tölvuleikjaframleiðendur eru því
duglegir við að notfæra sér nýjustu
tækni til að koma leikjum sínum á
framfæri. „Ég held það sé óhætt að
segja að íslensk fyrirtæki hafi náð
eftirtektarverðum árangri í sinni
leikjaþróun, sérstaklega fyrir farsíma,“ segir Jónas og tekur iPhone
sem dæmi.
„Héðan er að koma ótrúlega góð
flóra fyrir iPhone og reyndar aðra
farsíma líka,“ segir hann og bendir á að á Íslandi starfi nokkur fyrirtæki sem sérhæfi sig meðal annars í
leikjalínum fyrir farsíma. Þar megi
nefna Dexoris, Digital White
Knight, Ýmir og On the Rocks.
„Fjarskiptamarkaðurinn
er aftur á móti frekar
stoðmarkaður fyrir
Gogogic, við erum að
búa til leiki sem henta
fyrir marga miðla.“
Jónas segir farsímaDigital White Knight er með þrjá
leiki í pípunum, meðal annars
Ball Brothers.

Ýmir Mobile er með þrjá leiki í pípunum sem áætlað er að komi út á árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

leikina til marks um þá grósku sem
einkennir íslenskan tölvuleikjamarkað í dag. Smærri fyrirtæki
hafi sprottið upp eins og gorkúlur á
síðustu árum og utan um þau voru
stofnuð sérstök samtök, Icelandic Gaming Industry, árið 2009. Nú
starfi um 350 manns við tölvuleikjagerð á Íslandi, eða sem samsvarar
nánast starfsmannafjölda í einu álveri, og eru þá óupptaldir þeir sem
vinna erlendis í útibúum fyrirtækja
á borð við Betware og CCP sem eru
með höfuðstöðvar sínar hérlendis.
Á heildina litið voru
sjö nýir titlar gefnir út
á síðasta ári, ýmist
s e m ný i r
farsímaleikir, Facebook-leikir eða
uppfærslur á eldri PCleikjum sem þegar voru
komnir út. Sumir seldust í allt að tugþúsundum eintaka, þar á
meðal Eve Online og

Soft Freak Fiesta. Áætlað er að iðnaðurinn hafi velt um ellefu milljörðum króna á síðasta ári. Jónas segir
að hingað til hafi enginn iPhoneleikur beinlínis slegið í gegn en hins
vegar þykja gæðin almennt góð.
Undir það tekur Ernir Erlingsson,
framkvæmdastjóri Ýmis. „Leikurinn okkar Ringo hefur fengið góða
dóma og tekinn sem dæmi um nýtt
og áhugavert á iTunes-síðu Apple.“
Þar hafa margir af íslensku leikjunum verið til sölu á verðbilinu 0,99
cent upp í 5 dollara.
Ýmir er með þrjá tölvuleiki í
vinnslu og er það brot af þeim leikjum sem fyrirtækin ætla að setja á
markað í ár, ýmist eða allt í senn
hannaðir fyrir tölvur, Facebook og
eða farsíma. Þar á meðal verður
fyrrnefndur leikur frá Gogogic sem
kemur í fyrsta lagi út í árslok 2010
og því vill Jónas sem minnst um
hann segja. „Þó ekki af ótta við innlenda keppinauta, því hér vinnum
við að sameiginlegum markmiðum
iðnaðarins.“
- rve
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Android
Market ™

● FJÁRSJÓÐUR FYRIR FRÓÐLEIKSÞYRSTA Vefsíðan www.geeksugar.is er
hefur að geyma alls kyns skemmtilegan fróðleik sem lýtur að heilsu, tísku, uppeldi,
skemmtanaiðnaðinum og svo tækni. Síðastnefndi flokkurinn hefur að geyma
ýmsar gagnlegar upplýsingar fyrir farsímaeigendur, eins og einföld ráð til að nýta
nýjustu útgáfu af iPhone-símanum sem allra best eða gagnrýni á nýja farsíma
og þar fram eftir götum.

Yfir 30.000 smáforrit
í boði fyrir Android
símann þinn.

3G hvar sem er á landinu

Síminn hefur byggt upp háhraða
3G netsamband um allt land og er
með langstærsta dreifikerfið á Íslandi. „Kerfið nær til yfir 90 prósenta landsmanna og er sífellt að
verða þéttara,“ segir Margét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans. Hún segir það koma sér afar
vel fyrir fólk sem ætlar að ferðast
um landið í sumar enda hægt að
komast í netsamband, hvort sem
það er í gegnum tölvuna eða símann, nánast hvar og hvenær sem
er, jafnvel langt úti á sjó. Búast
megi við að margir Íslendingar
verði á ferðinni innanlands í sumar
og hvetur hún þá eindregið til þess
að nýta bæði farsímann og tölvuna
til þess að vera í góðu sambandi
við umheiminn. „Það er gaman að
prófa sig áfram með möguleika
3G símans og sniðugt að kíkja við
í Símaverslun og fá smá kennslu á
hann fyrir þá sem ekki nenna að
lesa bæklinginn,“ segir Margrét.
Fyrir þá sem vilja hafa tölvuna
með í fríið og til dæmis í sumarbústaðinn segir Margrét tilvalið
að kaupa 3G netlykil. Honum er
stungið í tölvuna og með nokkrum smellum er hægt að komast í
netsamband. „Viðskiptavinir Símans greiða ekki fyrir netlykilinn
ef þeir gera sex mánaða samning.
Í vor munum við svo bjóða upp á
3G netfrelsi eða fyrirframgreiddar
netlyklaáskriftir sem henta vel því
þá er áhyggjulaust hægt að vafra
um á Netinu því notkunin fer aldrei
yfir innifalið gagnamagn,“ segir
Margrét. Enn fremur er hægt að
fylgjast nákvæmlega með notkun
á siminn.is.
Margét segir 3G símana bjóða
upp á fjölmarga möguleika. „Þarna

LG GW620 · ANDROID

Margrét segir enn verið að þétta 3G-dreifikerfi Símans en hluti af uppbyggingunni
eru langdrægir 3G-sendar meðfram ströndum landsins sem gefa sjómönnum færi á
að vera í góðu tal- og gagnasambandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

er fólk í raun komið með litla tölvu
í hendurnar og getur farið á Netið,
fylgst með fréttum, skoðað tölvupóst, farið á facebook, msn og
nánast allt sem það er vant að
gera í tölvunni. Þá erum við með
farsímagátt sem við nefnum M-ið
en í gegnum hana er líka hægt að
fylgjast með helstu fréttum, úrslitum íþróttaleikja, horfa á sjónvarpið og ýmislegt fleira. M-ið stendur
fyrir „mobile“ og er forskeytinu
m skeytt fyrir framan fjölmargar netslóðir til að auðkenna að
um farsímavef er að ræða. M-ið

kostar ekkert fyrir viðskiptavini
Símans.“
Hluti af uppbyggingu 3G kerfis
Símans eru langdrægir 3G sendar
meðfram ströndum landsins og er
hægt að kaupa sérstaka sjóáskrift
til að fá aðgang að þeim. Margrét
segir mörg dæmi um að skip hafi
verið í góðu tal- og gagnasambandi
í yfir 100 kílómetra fjarlægð frá
ströndum landsins. Sjóáskriftin
veitir ekki aðeins aðgang að langdræga 3G kerfinu heldur líka að
öllum 2G og 3G sendum Símans,
hvar á landinu sem er.

Myndavélin nýtist mörgum
Farsíminn er orðinn mörgum álíka
hjartfólginn og veskið var í eina
tíð, og jafnvel meira. Fræga og
vinsæla fólkið í Hollywood notar
þá til jafns við okkur Frónbúa og
nýta sér einnig þá tækni sem síminn hefur upp á að bjóða. Það sést
berlega á þessum tveimur myndum þar sem bæði Tom Hanks og
Paris Hilton munda myndavél farsíma síns til að taka myndir af einhverju sem hefur fangað athygli
þeirra.
Paris Hilton smellir mynd af einhverju
sem hefur vakið áhuga hennar. Hún var
stödd í New York á dögunum að leika í
auglýsingu fyrir Israeli Lottery en heppinn vinningshafi fær að fara með henni í
glæsilegt búðarráp.

Sími sem
kann allt
LG Android síminn byggist á opnum hugbúnaði sem
tengir símann þinn fyrirhafnarlaust við hvers kyns
samskiptasíður, leiki og smáforrit á vefnum. Það er ekki
nóg með að þú eltir Twitter, skrifir heimildaritgerðir og
spilir uppáhaldsleikina þína – LG GW620 kann svo margt
fleira að það kemst ekki hér fyrir!

Símalán – útborgun:

0 kr.
Eftirstöðvum dreift á allt
að 12 mánuði.*

· Android stýrikerfi
· 3.0" snertiskjár
· 5 megapixla myndavél
· QWERTY lyklaborð
· GPS og WiFi
· Yfir 30.000 smáforrit á Android Market™
Staðgreitt:

59.900 kr.

Það er
800 7000 • siminn.is

Leikarinn Tom Hanks mundar myndavélina
og smellir mynd af hermönnum sem börðust
í seinni heimsstyrjöldinni á hátíð tileinkaðri
þeim.

* Ef greitt er með kreditkorti er hægt að dreifa eftirstöðvunum vaxtalaust á allt að 12 mánuði. Greiðslugjald er 250 kr./mán.

Síminn hefur byggt upp
stærsta 3G dreifikerfi landsins.
Það nær til yfir 90 prósenta
landsmanna og gerir fólki
kleift að fara á Netið nánast
hvar og hvenær sem er.

.
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Brostnu hjarta blæðir við vont sms
Bíb! Bíb! „Mér þykir það leitt
en ég elska þig ekki lengur,“
segja flatir stafir á símaskjánum. Áfallið jafnast á við atlögu
með eggvopn. Áverkarnir eru
bara ekki jafn sýnilegir.
„Að flytja slæmar fréttir, eins
og að slíta ástarsambandi í gegnum sms, á aldrei að gera. Það er
afar ópersónulegt því aldrei að
vita hvar viðtakandinn er staddur eða í hvaða aðstæðum þegar
hann les það. Eina sem öruggt er,
er að móttaka þess veldur áfalli,“
segir Ágústína Ingvarsdóttir sálfræðingur sem þekkir vel sálarör
sumra af sínum skjólstæðingum
eftir hranaleg og særandi smsskilaboð. Hún segir mikilvægt að
talað sé maður við mann þegar
flutt eru slæm tíðindi. Annað sé
óvarkárni og ónærgætni, auk þess
sem fólk skjóti sér undan ábyrgð
með því að hafa þennan háttinn á.
„Það gleymist oft að hafa aðgát í
nærveru sálar. Við þurfum að taka
tillit til hvert annars og sýna lágmarks kurteisi; jafnvel þótt manni
líki ekki alltaf vel við hvert annað.
Koma alltaf fram af mannlegri
reisn, en sá sem sendir þess háttar
sms er óskaplega rislágur.“
Ágústína segir sms á borð við
„Ég elska þig ekki lengur“ vera

Ágústína Ingvarsdóttir sálfræðingur segir mikilvægt að fólk sýni mannlega reisn og lágmarks kurteisi í öllum samskiptum við
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
aðra.

þau verstu sem hægt sé að senda
manneskju sem er ástfangin og
jafnvel búin að setja stóran hluta
lífs síns í sambandið. „Slíkt er
óbærileg afgreiðsla og má setja í
samhengi við að manneskja ráðist
á aðra með eggvopni. Þá verður

afleiðingin sýnileg, en ekki við
sms-atlögu, þótt hún sé alveg jafn
slæm.“
Hún bætir við að möguleiki á
sms-i hafi því miður breytt samskiptum fólks á verri veg. „Dofi
og tilfinningaleg fjarlægð er orðin

sjúkdómur í okkar samfélagi. Við
erum komin svo langt frá hvert
öðru að við erum hætt að skilja
að hinn aðilinn og hitt fólkið hafi
tilfinningar. Þannig erum við
farin að umgangast hvert annað
eins og í gegnum sjónvarp, þar

sem við erum orðin ónæm fyrir
fréttum sem eru hættar að snerta
okkur þótt um sé að ræða fólk
eins og okkur sjálf sem lendir í
hræðilegum atburðum.“
Ágústína segir sms slæmra
tíðinda vera enn ljótari hjá fullorðnum en börnum því þá sé
meiningin að meiða. „Samskipti
snúast um jafnvægi. Þegar fólk
talar saman og annar segir eitthvað þarf hinn að fá tækifæri til
að svara. Þetta eru hins vegar
engin samskipti, heldur skilaboð á eina vegu og í raun ekkert tillit tekið til þess hvaða áhrif
þau hafa. Þá situr hin manneskjan eftir með allar tilfinningarnar og fær ekki að tala í jafnvægi,
með brotið hjarta sem blæðir, og
á um alla framtíð erfiðara með að
fá aftur traust á annarri manneskju,“ segir Ágústína.
„Því miður er algengt að fólk
slíti ástarsamböndum á þennan
veg, en líka að tilkynna um alvarleg veikindi og jafnvel fráfall með
ósmekklegum og köldum hætti.
Þá hafa þeir sem sótt hafa um
vinnu, beðið lengi eftir svari og
sóst eftir því, fengið stuttaralegt
sms um að hafa ekki fengið vinnuna í stað þeirrar lágmarks virðingu að hringt sé í það. En svona
gerum við ekki. Við komum ekki
svona fram við fólk.“
- þlg

● MINNI GEISLUN Geislun frá GSM-símum hefur ekki verið rannsökuð til hlítar. Þó eru þær raddir háværar sem telja að geislun frá símum
sé skaðleg heilsu manna og á veraldarvefnum má finna ýmsar síður og
greinar þar sem því er velt upp.
Á einni þeirra, www.ewg.org, er að finna nokkur ráð til að minnka
geislun þegar GSM-símar eru notaðir. Þar er meðal annars mælt með að:
- Nota handfrjálsan búnað eða stilla símann á „Speaker“.
- Halda símanum frá líkamanum þegar talað er en hafa hann ekki í
vasa eða belti.
- Hlusta meira og tala minna
þar sem minni geislun
á að fara fram þegar
tekið er við símtölum
og skilaboðum.
- Skrifa frekar smáskilaboð en hringja.
- Nota ekki símann ef
sambandið er lélegt.
- Leyfa ekki börnum að
nota símann.

● BARNIÐ OG FARSÍMINN Samkvæmt tölum frá árinu 2008 eiga
níu af hverjum tíu börnum í 4.-10. bekk farsíma. Líkt og með netið þarf
að kenna börnunum að umgangast símtækið og þá möguleika sem það
býður upp á. Á heimasíðu umboðsmanns barna, barn.is, má finna ýmiss
konar góð ráð fyrir foreldra er varða ýmislegt, og þar á meðal farsímanotkun barna.
Eineltismál þar sem netið og sms-sendingar koma inn í hafa komið
upp í grunnskólum og því þurfa foreldrar að vera vel vakandi yfir símnotkun barna sinna. Einnig þarf að kenna börnum að það kostar pening
að tala í símann og að símtækin sjálf kosta pening þannig að huga þarf
að því að börnin læri að gæta símans og fara vel með hann.
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Vinsælasti
snertisíminn

● TÆKNINÝJUNGAR Þessi glæsilega
græja gengur undir heitinu iMovee mobile
digital TV og er á meðal þess sem var til sýnis
á ráðstefnunni International Consumer Electronics Show 2010. Hin myndin sýnir Regen
ReNu solar iPhone og iPhod í hleðslu. Ráðstefnan er árleg og var hún að þessu sinni haldin í
Las Vegas í Bandaríkjunum. Yfir 2.500 aðilar sýndu
ýmsar spennandi tækninýjungar og er talið að í
kringum 110.000 manns hafi sótt ráðstefnuna í ár.

Nokia 5230
Útborgun: 9.990 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán.
í 12 mán. 1.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir.

33.990 kr./ stgr.

Miklu meira en bara sími

2 GB

Flottasti
snertisíminn
iPhone 3GS
Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 9.900 kr. á mán.
í 18 mán. 2.000 kr. notkun
á mán. í 18 mán. fylgir.

otkun
2.000 kr. n í
i
ð
á mánu
lgir!
18 mán. fy
elsi.
krift og fr
Gildir í ás

Ódýrasti
snertisíminn
Huawei U7510
Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán.
í 12 mán. 1.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir.
dagur & steini

24.000 kr./ stgr.

1.000 kr.
notkun
á mánuð
i
12 mán. í
fylgir!
G

Harald Pétursson, sölustjóri hjá Nova, segir farsímann orðinn að fartölvu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þær eru frá þér. Síminn segir þér
svo nákvæmlega hvaða leið á að
ganga.“
Nova hefur tekið símtæki frá
kínverska framleiðandanum Huawei í sölu en merkið er ráðandi á
Evrópumarkaði hvað varðar netmódem fyrir fartölvur. „Við eigum

eftir að sjá meira af þessu merki
í framtíðinni. Huawei-pungurinn
virkar mjög vel og nánast öll sumarhúsahverfi á Íslandi eru orðin
pungvædd með pung frá Huawai.
Fólk hefur hann með sér í töskunni og getur þá skroppið á netið
hvar sem er.“

Bannað að tala í farsíma undir stýri
Fólk er gjarnt á að nota tímann sem það hefur meðan það
ekur milli staða til að tala í símann. Það er þó ólöglegt nema
með notkun handfrjáls búnaðar. Hinn 1. nóvember árið 2001
voru sett lög þar sem bannað er
að tala í farsíma undir stýri en í
þeim segir: „Ökumanni vélknúins ökutækis er við akstur óheimilt að nota farsíma án handfrjáls
búnaðar.“ Ári síðar var ákveðið
að sekt lægi við því ef lögin yrðu
brotin að upphæð 5.000 krónur.
Rætt hefur verið um hvort
ekki ætti að banna alfarið að
talað sé í síma við akstur ökutækis. Rökin eru þau að það að
halda símanum við eyrað sé ekki
það sem truflar aksturinn mest
heldur símtalið sjálft og það sem

ildir í ás
krift og
frelsi.

kort
minnisir!
fylg

Sá tími er liðinn þegar einungis var hægt að tala sín á milli
í símanum. Nettenging og
staðsetningarbúnaður er orðinn hluti af kröfum neytenda
en Nova selur meðal annars
iPhone, Nokia og Huaweifarsíma.
„iPhone-síminn er svo miklu
meira en bara sími, það að hægt
sé að tala í hann er orðið aukaatriði,“ segir Harald Pétursson,
sölustjóri hjá Nova í Lágmúla.
„Viðskiptavinurinn er nánast
kominn með ferðavél í hendurnar
og getur vafrað á netinu, sótt vefpóstinn sinn í símann og eins er
hægt að sækja hundruð þúsunda
forrita úr búðinni í símann.“
Aðdráttarafl iPhone-símans
segir Harald liggja í stórum
snertiskjá og notendavænu viðmóti og telst honum til að notendur hér á landi skipti þúsundum. „Við hjá Nova höfum einnig
verið í fararbroddi hvað varðar
hagkvæma verðskrá og látum eitt
gígabæt fylgja til allra iPhonenotenda sem eru hjá Nova. Í frelsinu er hægt að nota netið fyrir 19
krónur á daginn.“
Harald segir stóra snertiskjái
og nettengingu það sem viðskiptavinurinn leiti eftir í dag í símtækjum. Nokia 5230 uppfyllir þær
kröfur og í honum er fullkominn
staðsetningarbúnaður. „Ég held
að ég geti fullyrt að Nokia 5230
sé ódýrasta gps-græjan sem fæst
á markaðnum í dag. Í apríl verður
einnig komið fullkomið Íslandskort í símann sem allir Nokia-notendur geta sótt frítt. Í símanum er
til dæmis hægt að sjá hvar þú ert
staddur og hvaða hótel eða búðir
eru í kring og í hvaða fjarlægð

1.000 kr.
notkun
á mánuð
i
12 mán. í
fylgir!
G

ildir í ás
krift og
frelsi.

Vertu í þráðlausu
háhraða sambandi
hvar sem er!
3G pungur og internet áskrift
Allt að 5 Mb/s hraði og 5 GB
netnotkun innifalin á mánuði.

1.990 kr./ mán.
1.990 kr. á mánuði í 12 mánuði
+ 250 kr. greiðslugjald,
greitt m/kreditkorti.

ærstitsita›ur
Setm
m

sk

Sekt liggur við því að tala í farsíma meðan á akstri stendur.

rætt er um í símann. Við akstur
sé allrar athygli þörf og best að

stöðva einfaldlega bifreiðina ef
tala þarf í símann.
- rat

í heimi!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla,
Glerártorgi Akureyri og MM Selfossi | Þjónustuver 519 1919
www.nova.is | Facebook | Twitter
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort.
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● MARGT GERT FYRIR GEMSANN Mörgum er enn í
fersku minni þegar Verslun Antons Skúlasonar í Austurveri auglýsti
frían GSM-síma fyrir þá sem mættu allsberir í búðina árið 1995.
Um tuttugu karlmenn mættu á Adamsklæðunum og fengu
tíu þeirra gefins síma eins og lofað hafði verið. Hinir þurftu hins
vegar sárir á braut að hverfa og bárust Neytendastofu kvartanir
frá nokkrum þeirra sem vildu að auglýsandinn stæði við orð sín.
kjölfarið komst Samkeppnisráð að þeirri niðurstöðu að auglýsingin
hefði verið villandi og brotið í bága við 21. grein samkeppnislega,
en þar kemur fram að óheimilt sé að veita rangar, ófullnægjandi
eða villandi upplýsingar í auglýsingum. Fengu þannig hinir
óheppnu og allsberu ofurhugar uppreist æru að vissu leyti að
lokum, en engan fengu þeir þó frían símann svo vitað sé.
Margir vændu GSM-símnotendur um
sýndarmennsku á fyrstu árum símanna.

Símamont í
bankabiðröð
Á fyrstu árum GSM-símanna voru
þeir gjarnan tengdir við „önnum
kafna viðskiptamógúla“ og tók það
marga smástund að venjast því að
sjá fólk tala í GSM-síma úti á götu
eða í biðröðum.
Þannig bárust fólki oft skemmtilegar og spaugilegar sögur til
eyrna og Víkverji hafði tvær
þeirra eftir í pistli árið 1995 þar
sem hann segir frá manni sem stóð
í biðröð í banka og átti athygli allra
þeirra sem einnig biðu því hann
gaf skipanir um viðskipti og milljónakaup hægri vinstri í símann á
meðan allir biðu. Flestir hrukku
því í kút, og ekki síst hann sjálfur,
þegar síminn hans fór skyndilega
að hringja í miðju „samtali“. - jma

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

● LEIÐBEININGAR
Fyrst þú heyrnartólið tekur
og berð það upp að eyra …
ef að enginn heyrist sónn
bilaður er telefónn
Styður síðan fingr‘á skífu
og stafinn fyrsta velur,
síðan snöggt til hægri snú
og hana nú.

Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega

Reykjavíkur Apótek býður
NOW vítamín og bætiefni með
20% afslætti út september.

þjónustu og hagstætt
Svona ortu og sungu þeir Halli
og Laddi upp úr notkunarleiðbeiningum sem árum saman
voru prentaðar fremst í símaskránni. Með skífusímunum kom
nefnilega sú nýjung að taka tólið
fyrst af og hringja svo. Á fyrstu
símunum hékk heyrnartólið á
krók eða lá á kló meðan hringt
var. Síðan var það tekið af, hallóað
og kallað nafn hússins eða bæjarins sem hringt
var í.

verð. Apótekið er í gamla

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
Til sölu glæsilegur vel með farinn VW
Passat highliner, fjórhjóladrifinn. Árg.
‚06 ek. 40 þús. Með fullt af aukahlutum. V. 2.990 þús. Áhv. 2.0 millj. Afb. 37
þús. á mán. S. 690 1074, Jón G.

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 880.000Tilboð 750.000- Uppl. í síma 861-7600

Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Bílar óskast

NISSAN TERRANO. Árgerð 2005, ekinn
132 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.790.000.
Gott staðgreiðsluverð Bílabankinn S
588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is 865-7539

Toyota, Micra eða Lancer
óskast

Árg. 1994-2001 fyrir 50-200 þúsund.
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 6942545

Sparibaukur!

Daewoo Kalos árg 2003 ek. km 109
þús. Fallegur bíll. Verð 500 þús. Sími
895 0790.

Legacy eða Avant

Óska eftir bíl á verðbilinu 300-500 þús.
Uppl. í s. 844 1011.

!!! 0-200þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

M.BENZ 190E. Árgerð 1991, ekinn
226 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 450.000. Gott staðgreiðsluverð
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is 865-7539

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

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

Er með Jeep cherokee árg.‘95 + 200þ.
í pen. Vantar diesel pick up. Uppl. í s.
863 5699.
Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu
20- 200 þús. Sími 615 1815.
Mazda 323 árg. ‚06 ssk., vel útbúinn
bíll. Fæst á yfirtöku. Uppl. í s. 690
1074.

250-499 þús.

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

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

Vinnuvélar
Traktor loftpressa í góðu standi til sölu.
2 stk. Á góðu verði. S. 845 5976.

Lyftarar

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar,
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl í Síma
8966744
Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.
Óska e.að kaupa Skoda Octavia
árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471

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

Gott stgr. verð

Sendibílar

Körfubílaleigan.

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

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

Bílar til sölu

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

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

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

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. og margt fleira.
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 &
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Handfærarúllur

BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf.
553 3311 www.sjo.is
Koparskrúfur beint frá framleiðanda
oskar@somiboats.is eða 004670405
1340
Óska eftir vel útbúnum gráselppubát til
leigu. Einnig kemur til greina að leigja
strandveiðibát. S. 897 6705.

Hjólbarðar
!!! Tilboðsverð aðeins
250þús stgr !!!

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Nissan Almera 1.4 árg 08/2000, ekinn
150þús, ný skoðaður 2011, beinskiptur,
cd, lítur vel út og í góðu standi, verð
390þús, Tilboðsverð aðeins 250þús
stgr, allar uppl í síma : 659-9696

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði
Vorum að fá nýja sendingu af vönduðum Töskum á fjórhjól. Margar gerðir í
boði. Hagkaup Garðabæ. S: 563 5411.

Varahlutir

Mótorhjól
Til sölu Toyota Corolla stadion, special
series árg 10/‘98, bs, 1,6. Ek. 135 þús.
Sko ‚11. Toppbíll. Verð 460 þús. S.
868 2352

Musso varahlutir.

SJÁLFSKIPT BORA Á
TILBOÐI!

Tilboð

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Viðgerðir

Vörubílar

Fjórhjól

500-999 þús.

Toyota Hilux 2.4 árg. ‚06 ek. 80 þ. bsk.
Nýsk. V. 2.2 millj. stgr. S. 773 8099.

Garðyrkja

Partahúsið - S. 555 6666

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

Corolla árg. ‚98, ekinn 174þús. beinskiptur, ný skoðaður, sparneytinn og
góður bíll, tilboðsverð aðeins 350þús.
uppl. í s:659-9696.

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.

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

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Bátar

Toyota Corolla árg ‚98

partabílar.is 770-6400

Húsfélagaræsting.
Gólfbónun.
Bónleysing.
Teppahreinsun.
Hreingerningar. Flutningsþrif og fl.

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.

Jeppar

Til sölu Nissan pickup árg. ‚00 2,4 bensín 5g., ek. 80þ. Góður bíl. Góð dekk. Sk.
‚11. Gott stgr. verð. S. 891 9847.

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

VW BORA COMFORTLINE 2.0 ssk. árgerð
2000 ek.105 þús,heilsársdekk,með
skoðun,ný tímareim,cd,armpúði ofl..
þægilegur og góður bíll ásett verð 720
þús TILBOÐ 590 þús s.841 8955

Yamaha V-star 650 árgerð 2006 ekið
ca 7000km flott og gott hjól Er til sýnis
í Ellingsen fiskislóð 2 Verð 890.000.- s:
820-1418 & 840-1757

Erum að rífa Musso 96-04.Hyundai H 1
99.Nissan Double Cap 97.Isuzu Trooper
99.Landrover Discovery 98.Lanos 0002.Nubira 02.Galloper 00.Cherokee
94 & 96 5.2.vél.Ford 250 04.Korando
98.Kia Sportage 97.91.Hyundai Accent
96..Kaupum bíla til niðurrifs.Musso
varahlutir Kaplahrauni 9 Hf..S.864
0984

Til sölu
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Garðyrkja
Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Trjáklippingar

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

Bókhald

Skattframtal 2010
Tek að mér skattframtöl einstaklinga og rekstraraðila frá
5.000 kr. Ég er viðskiptafræðingur Cant.Oecon. Með mikla
reynslu. Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703
S. 661 3703. www.skatt.is

Húsaviðhald
Steingæði ehf
viðhaldsþjónusta
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, málingu, pípulögn, glerísetningum og fleira.
Sérhæfum okkur í lekavandamálum. Fljót og góð vinnubrögð. Komum og gerum tilboð
að kostnaðarlausu.
Steingæði Uppl. í síma 899
2924
VISA - EURO - MASTER

Vandaðar tölvuviðgerðir

Microsoft vottun. 15 ára reynsla.
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki.
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564
0690
Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagnabjörgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

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

Önnur þjónusta

Verslun

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

KEYPT
& SELT

Námskeið

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850
& 857 5015.

NÝTT SPA - DREAM OASIS

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn.,
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn.,
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur,
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 8620941. http://dreamoasis.magix.net

Óskast keypt

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.
NUDD NUDD NUDD. Whole body
massage. S.692 2126
Whole body massage. S. 849 5247

Spádómar
FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM!! Frábær
verð. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 5889925 emilia.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.

Er leiðinlegt að ryksuga ?
- Takmarkað magn eftir -

Eigum takmarkað magn eftir af
Robotryksugum á þessu frábæra verði.
27.800 kr. Eigum einnig eftir eitthvað af
þjófavörnum fyrir símalínu 19.900 kr.

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

Spásími Daddýar
846 6364

Opið frá kl. 15-20 alla daga. Visa/Euro

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Spái í spil, ræð drauma einnig í gegnum síma. Ekkert mínutugjald. S. 891
8727, Stella.

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

661 3839 - Símaspá

Skattaframtal 2010

Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga.

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is
Eru skattarnir að vefjast fyrir þér? Hafðu
þá samband. www.skattaradgjof.is,
s:892 6997.

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

Málarar

Rafvirkjun
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.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.
Múrverk, flísalagnir, smíðavinna, málingarvinna, parketvinna og margt fleira.
s. 771 6673.

Húsaviðgerðir

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

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.

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.

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í
s. 659 3598.
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

Tölvur

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Búslóðaflutningar

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin
Óska eftir að kaupa gamla mynt eða
seðla. Kaupi gullmynt og minnispeninga frá seðlabankanum. Sigurður 825
1016.

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

HEILSA

Rakú, glerungar, handmótun. Opin
vinnustofa Uppl. 555 1809/661 2179
www.leir.is

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Árangur næst með
Herbalife

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

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

HEIMILIÐ
Dýrahald
Aðalfundur CHIHUAHUA DEILDAR HRFÍ
verður haldinn þriðjudaginn 30. mars
2010 kl. 20 í Sólheimakoti. Sjá nánar á
heimasíðu HRFÍ. www.hrfi.is.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Nudd

Til bygginga

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

Þjónusta

TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com
Marstilboð. Óléttubekkir á sama verði
og venjulegur ferðanuddbekkur. 891
6447 Óli

TILBOÐ Í DETOX OG
SVÆÐANUDD
fyrir 2 kr. 9000

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

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.

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

Glæsilegt konukvöld Létt Bylgjunnar
í Smáralind 24. mars 2010
Skemmtun í Vetrargarðinum
Regína Ósk syngur lög Carpenters
Friðrik Ómar syngur lög Elvis Presley
Hellisbúinn í þetta eina sinn utan Óperunnar
Afrekskona Létt Bylgjunnar kynnt og heiðruð
Hera Björk er gestgjafi kvöldsins og tekur lagið
Saxi læknir í Heilsubælinu
Stórglæsileg tískusýning á vegum Eskimo
Fordrykkur í boði K.Karlssonar
Glæsilegt happdrætti - aðalvinningar eru:
Ævintýraferð fyrir 2 með Úrval-Útsýn, árskort í
Hreyfingu og gjafabréf að upphæð 20.000 í
Smáralind
Skemmtileg og lifandi stemmning á göngum og í
verslunum Smáralindar
Skemmtilegar uppákomur um allt hús
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Dalvegur, leiguhúsnæði

Atvinna
A spacious room with sharing
kitchen and bathrooms at a
prime spot in the center of
Reykjavik. Close to supermarkets, cafés, restaurants, galleries,
a swimming pool and the
University.
For more info call 692 0649

/++52 6!.4!2 &«,+
6EGNA STËRAUKINNA UMSVIFA Å FERÈASKIPULAGNINGU INNAN
LANDS ËSKAR FERÈASKRIFSTOFAN +ATLA $-) EHF Å 2EYKJAVÅK EFTIR
AÈ R¹ÈA EFTIRFARANDI STARFSMENN

3UMARSTARFSMANN Å HËPFERÈADEILD
3TARÙÈ FELST Å ALMENNRI ÒRVINNSLU HËPFERÈA OG ETV ÚEIRI
VERKEFNUM 3TARFSMAÈURINN ÖARF AÈ HAFA GËÈA ÖÕSKU
KUNN¹TTU B¾ÈI SKRIÚEGA OG MUNNLEGA VERA F¾R Å MANN
LEGUM SAMSKIPTUM OG GETA UNNIÈ UNDIR ¹LAGI -ENNTUN
OGEÈA REYNSLA AF SVIÈI FERÈAÖJËNUSTU MIKILL KOSTUR
,¹GMARKSALDUR  ¹R 2¹ÈNINGARTÅMI EFTIR SAMKOMULAGI

¶ÕSKUM¾LANDI LEIÈSÎGUMENN
B¾ÈI Å LENGRI OG STYTTRI FERÈIR SUMARIÈ 

3TARFSMANN Å ,EIFSSTÎÈ HLUTASTARF 
3TARÙÈ FELST Å ÖVÅ AÈ TAKA ¹ MËTI GESTUM OKKAR VIÈ KOMU
TIL +EÚAVÅKUR NOKKRUM SINNUM Å VIKU 3TARFSMAÈURINN ÖARF
FYRST OG FREMST AÈ VERA SVEIGJANLEGUR HVAÈ VARÈAR VINNU
TÅMA F¾R Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG TALA GËÈA ÖÕSKU
2¹ÈNINGARTÅMI FR¹ MAÅ OG FRAM Å SEPTEMBER  +JÎRIÈ
FYRIR FËLK BÒSETT Å N¹GRENNI ,EIFSSTÎÈVAR
3KRIÚEGAR UMSKËKNIR ¹SAMT FERILSSKR¹ SENDIST ¹ INFO
KATLA DMIIS EÈA ¹ SKRIFSTOFU OKKAR AÈ RMÒLA  
2EYKJAVÅK 5MSËKNARFRESTUR ER TIL 

6ANUR BËKARI MEÈ
$+ HUGBÒNAÈARKUNN¹TTU
2EYKJAVIK 'EOTHERMAL LEITAR AÈ REYNDRI BËKHALDSMANNESKJU MEÈ
GËÈA ÖEKKINGU ¹ $+ VIÈSKIPTAHUGBÒNAÈI 5M ER AÈ R¾ÈA  FJÎL
BREYTT STARF HJ¹ VAXANDI FYRIRT¾KI &YRIRT¾KIÈ STARFAR AÈ ALÖJËÈLEGUM
JARÈHITAVERKEFNUM ¹ SVIÈI R¹ÈGJAFAR OG ÖRËUNAR
3TARFSSVIÈ
o "ËKHALDSUMSJËN
o 'AGNAVISTUN
o 6IRÈISAUKAUPPGJÎR
o ,AUNAUPPGJÎR
o !LMENN SKRIFSTOFUSTÎRF ¹SAMT SÅMSVÎRUN
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúðir, leiguverð
frá kr. 58.000. Reykjavík,
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes,
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.
Sjá www.leigulidar.is
eða 517 3440.

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  APRÅL  OG BER AÈ SKILA UMSËKN
UM MEÈ TÎLVUPËSTI ¹SAMT FERILSKR¹ OG NÎFNUM UMSAGNARAÈILA ¹
NETFANGIÈ BJARNI RGIS ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ SKRIÚEGA OG
ER FULLUM TRÒNAÈI HEITIÈ VIÈ VINNSLU ÖEIRRA &REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR
"JARNI ¶ËR ¶ËRËLFSSON Å SÅMA  

ATVINNA
Atvinna í boði
Stýrimaður í lausaróður óskast á 110
tonna bát, vélast. Gerður út á línu frá
Hfj. Uppl. í s. 864 7622.

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

TILKYNNINGAR

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

Tilkynningar

Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn
fylgja. Leiga 35þ. Uppl. í s. 895 0482
e. kl. 16.
2 herb. íbúð til leigu í Vesturbergi.
Nýtt eldhús og parket. Lyfta. Laus. S.
842 2600.
Herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16 Hfj.
Uppl. í s. 899 7004.

+ATLA $-) EHF ER SYSTURFYRIRT¾KI 6IATOR EHF SUMARHÒSAMIÈLUNAR

2 herbergja íbúð við Reykjavíkurveg í
Hfj. til leigu. Uppl. í síma 899 7004

OG +ATLA 4RAVEL 'MB( Å -ÔNCHEN Å ¶ÕSKALANDI

Til leigu ný 2ja herb. íbúð í miðbæ
Reykjavíkur. Reglusemi og snyrtimennska skilyrði. Fyrirframgreiðsla.
Uppl. í s. 897 9390 og 896 1306.

AÐALFUNDUR
Aðalfundur MATVÍS verður haldinn
24. mars næstkomandi klukkan 16.30.
Fundurinn verður haldin á Stórhöfða 31.
Gengið er inn Grafarvogsmegin.

   *

Glæsileg 3ja herb íbúð í miðbæ
Akureyrar til leigu um páskana.
Akureyri10@gmail.com

Leigjendur, takið eftir!

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 6IÈEIGANDI ÖJ¹LFUN Å UMSJËN BËKHALDS
o 'ËÈ ÖEKKING ¹ $+ HUGBÒNAÈI
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o &RUMKV¾ÈI KRAFTUR OG SKIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ
o %NSKUKUNN¹TTA

# 

Gisting

Ný uppgerð 4 herb. íbúð í eldra raðhúsi
í innri-njarðvík leiga 75þ. laus strax.
Uppl. í s. 772 7113 & 847 7113.

Fundir / Mannfagnaður

#

Leiguliðar ehf
Fossaleyni 16

400 fm geymsluhúsnæði m. mikilli lofthæð á Dalvegi 26. S. 690 6009.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Félagar eru hvattir til að mæta og taka
þátt í starﬁ félagsins.

5 herbergja 132 m2 íbúð á 2 hæðum
í Krummahólum til leigu. Stæði í bílgeymslu . Uppl. í síma 552 1920, 664
2802 (Jón) eða á ans@ans.is. Verð 150
þús. með hússjóð.
Glæsileg ný 131 m2 4ra herb. íbúð á
2 hæðum með bílskúr í litlu fjölbýli í
Hólmbvaði í Norðlingaholti til sölu/
leigu. Uppl. í síma 664 2802 (Jón), á
jon@ans.is eða á fasteignasölunum
Heimili og Berg (myndir).
Vanur smiður/ trésmiður gerir við hús
og sumarhús. Vanur - Gott verð! S.
892 6958.

Nytjamarkaður til
styrktar ABC barnahjálp og kærleikans,
Skútuvogi 11a
Til sölu bæði nýtt og notað, t.d
föt, húsgögn og fleira. Föt 50
- 1200.-kr Valin föt fullur poki
500,-kr. Húsgögn frá ca. 20015.000,-kr.
Tökum á móti öllum hlutum,
Skútuvogur 11A.
Opið virka daga frá 12-18,
laugardaga 10-14.
S. 520 5500.

Einkamál

Símadama 908 2000

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

Fasteignir

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
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Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is
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Einbýli -raðhús í Reykjavík, Seltjarnarnesi
eða miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
óskast á leigu fyrir 4 manna fjölskyldu.
upplysingar sendist: veigaosk@visir.is
Reyklaust og reglusamt par vantar
skammtímaleigu í Rvk með húsgögnum. S:8643238.

Sumarbústaðir
Aukin sala - Frí verðmatsskoðun Jón
Rafn hjá Valhöll S 695-5520
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Húsnæði óskast

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

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

&ALLEGT OG MIKIÈ UPPGERT   FM PARHÒS ¹SAMT   FM BÅLSKÒR SAMTALS  
FM Å HJARTA 6ESTURB¾JAR (ÒSIÈ ER ¹ ÖREMUR H¾ÈUM OG ER MÎGULEGT AÈ HAFA
SÁRÅBÒÈ Å KJALLARA /0)¨ (²3 ¥ $!' ¶2)¨*5$!' &2 +, p
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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

Langar að kynnast konu með góða
vináttu í huga Er tæplega 70 ára í
góðu standi. Mega allir hringja í mig.
S. 554 5537.

ÞRIÐJUDAGUR 23. mars 2010

17

Vanvirðing og ranglæti Að gefnu tilefni
UMRÆÐAN
Björn S. Lárusson skrifar
um VR

E

nn er blásið til kosninga í VR og það
í einungis annað BJÖRN S.
LÁRUSSON
sinn í meira en
100 ára sögu. Það segir mikið um
lýðræðið innan félagsins sem hefur
flóknasta kosningakerfi sem þekkist. Allt er gert til að koma í veg
fyrir áhrif óbreyttra félagsmanna.
Lýðræðislegar kosningar kallar formaður VR „að umgangast það [lýðræðið] af léttúð“ í leiðara VR-blaðsins.
Í byrjun er rétt að leiðrétta
fréttaflutning í Fréttablaðinu í
gær undir fyrirsögninni „Innbyrðis deilur sliga stjórn VR“. Allt sem
sagt er þar um framboð okkar á
L-lista Opins Lýðræðis í VR er
rangt. Aðdragandi þessa lista var
sá, að þegar ljóst var á síðasta ári
að engar breytingar myndu verða
í starfi VR reyndi ég að komast í
stjórn á lista VR. Það tókst ekki því
þangað komast aðeins innvígðir og
innmúraðir sem samþykkja allt sem
meirihlutinn segir. Ég fór í undarlega yfirheyrslu að sovésku fyrirkomulagi þar sem ég var spurður
mjög svo undarlegra spurninga um
skoðanir mínar. Ég leitaði því til
minnihlutans og fékk aðstoð við að
koma saman lista og krefjast allsherjar kosninga í félaginu. Þetta
tókst þrátt fyrir harða andstöðu
formannsins. Hann hefur gert allt
til að spyrða okkur fjögur á listanum við einhvern félagsskap úti í bæ
sem heitir Nýtt Ísland og hefur barist gegn verðtryggingunni. Ekkert
okkar sem eru í framboði er félagsmaður og við höfum takmarkaða
vitneskju um þennan félagsskap.
Við eigum það að vísu sameiginlegt með þessum félagsskap að
vilja verðtrygginguna feiga enda
þjónar hún ekki hagsmunum félaga
í VR. Reyndar kallaði formaðurinn, Kristinn Jóhannsson, verðtrygginguna krabbamein á samfélaginu FYRIR kosningar í fyrra en
vill ekkert kannast við það nú. Á Llista Opins Lýðræðis eru; Kristín
G, Ingimundardóttir, Salvör Lilja
Brandsdóttir, Björn S. Lárusson og
Björg Dan Róbertsdóttir. Við erum
í framboði á eigin vegum og höfum í
megin atriðum tvö stefnumál.

Vanvirðing formanns VR
Einkunnarorð félagsins, virðing og
réttlæti, fá alveg nýja merkingu við
lestur nýjasta tölublaðs VR-blaðsins. Þar veður formaðurinn á súðum
og valtar yfir mótframboð til stjórnar og trúnaðarráðs. Eitt það alvarlegasta sem hann segir í leiðaranum
er þetta: Ljóst er í mínum huga að
forsvarsmenn þessa mótframboðs
munu hafa uppi málflutning sem í
besta falli er byggður á vanþekkingu en í versta falli fara á móti
betri vitund. Hér gefur formaðurinn í skyn að við sem erum á L-lista
Opins Lýðræðis vitum ekki hvað við
erum að gera eða að við förum gegn
betri vitund. Hann er að ásaka mótframbjóðendur um fávisku og að
vera strengjabrúður. Hvað gengur
honum til?
Það er rétt að halda því til haga að
formaðurinn og tveir af þeim sem
kjörnir voru í stjórn á síðasta ári
vildu opna félagið og gera það lýðræðislegra. Allavega töluðu þeir um
það á bloggum sínum sem þeir hafa
nú lokað til að gleyma loforðunum.
Nú er hver höndin upp á móti annarri í stjórninni sem skiptist ekki
bara í meiri- og minnihluta heldur er skuggaráðuneyti þar innan
dyra. Það eru þeir sem eru ósáttir í meirihlutanum og gerðu grín
að formanni í tölvupóstum. Þar er
líka „VR fjölskyldan“ sem er einkaklúbbur gamalla stjórnarmanna
sem hittist einu sinni í mánuði til að
gera grín að nýliðum og formanni.
Í miðri hringiðunni er svo formaður sem hefur ekki stjórn á neinu og
hallar sér því að gamla settinu sem
hlær að honum á bak við hann. Listi
þeirra kallar sig nú „sameinað VR“

sem er öfugmæli miðað við ósamstöðu innan meirihlutans.
L-listi Opins Lýðræðis býður
fram með tvö viðamikil meginmarkmið:
• Að opna félagið og bókhald þess
og gera það lýðræðislegra með opnara kosningafyrirkomulagi og meiri
áhrifum félagsmanna.
• Að grafast fyrir um hvað varð
um peningana okkar í Lífeyrissjóði
verslunarmanna, hverjum var
lánað, hvers vegna og gegn hvaða
veðum. Hver eru tengsl stjórnarmanna og starfsmanna annars
vegar og lántakenda hins vegar?
Hvað tapaði sjóðurinn miklu?
Við sættum okkur ekki við þá
stjórnarhætti sem enn tíðkast í
félaginu. Sumir stjórnarmenn líta
á það sem sitt einkafyrirtæki en
aðrir eru beðnir um að koma ekki
á stjórnarfundi ef þeir eru ekki
sammála meirihlutanum. Afkáralegar yfirheyrslur uppstillinganefndar yfir frambjóðendum eru úr
öllum takti við lýðræðislegar hefðir. Stjórnarhættir eru að breytast
í óvirðingu og óréttlæti. Fjármál
félagsins eru kapítuli út af fyrir
sig. Þegar Deloitte gerði úttekt á
kortanotkun starfsmanna og stjórnar sagði stjórnin fullum fetum að
engar athugasemdir hefðu verið
gerðar. Staðreyndin er sú að það var
urmull af athugasemdum. Afneitunin var svo mikil að þeir vildu ekki
viðurkenna það. Ekki fékkst heimild fyrir óháðan endurskoðanda til
að skoða bókhaldið. Lögfræðingi
og siðfræðingi var sigað á minnihlutann þegar sú ósk kom fram.
Við sem erum á L-lista Opins Lýðræðis viljum koma á þeim umbótum sem að var stefnt í fyrra en ekki
hafa náð fram.
Höfundur er ábyrgðarmaður
L–lista Opins Lýðræðis.

UMRÆÐAN
Henrik Billger skrifar um viðskipti og vörumerki

Í

slendingar munu vinna sig út úr
kreppunni. Farsæl viðskipti fyrirtækis míns, Santa Maria AB, við
Íslendinga hafa sannfært mig um
að á Íslandi býr atorkusöm þjóð
sem lætur ekki tímabundna erfið- HENRIK BILLGER
leika buga sig.
Endurreisn viðskiptalífsins hefur í för með sér aukinn útflutning og viðskipti við aðrar þjóðir. Útflytjendur þurfa þá að byggja upp tengsl við þá markaði
sem þeir sækja inn á. Þar geta vörumerki fyrirtækja
skipt miklu máli.
Íslendingar eiga nú verðmæt vörumerki sem eru
þekkt og vernduð utan Íslands. Fyrirtækin sem eiga
vörumerkin hafa kynnt þau fyrir neytendum, skráð
þau á Íslandi og erlendis og með fjárfestingu og vinnu
hafa merkin orðið þekkt á markaði. Sú fjárfesting og
vinna leiðir til þess að vörumerkið verður verðmætt
og við það tengist viðskiptavild. Þegar það tekst verða
til verðmæti einkum þegar byggð eru upp viðskipti á
nýjum mörkuðum.
Fyrirtækið sem ég veiti forstöðu, Santa Maria AB,
byrjaði sem lítið kryddfyrirtæki í Gautaborg árið
1911. Á fjórða áratugnum keyptu tveir menn fyrirtækið, fjárfest var í vélabúnaði og Santa Maria AB
varð með tímanum stærsta kryddfyrirtæki Svíþjóðar. Nafn þess og vörumerki vísar í nafnið á skipi Kólumbusar. Hvatinn að siglingum Kólumbusar var að
leita að styttri og öruggari leið til að flytja krydd.
Nú er vörumerkið Santa Maria leiðandi á norrænum
markaði með matvöru sem tengist þjóðmenningu og
fyrirtækið byggir meðal annars á þekkingu á kryddi
og þjóðlegum mat sem hefur verið byggð upp í langan
tíma.
Fyrirtækið Santa Maria AB leggur mikla áherslu
á gæði og hefur starfað í nánu samstarfi við Swedish
Foods Standard Agency í þeim tilgangi að viðhalda
ströngum gæðakröfum. Fyrirtækið hefur haft frumkvæði að umhverfisvænum lausnum við meðhöndlun
á hráefni, framleiðslu, og meðferð á úrgangi.
Vegna þrotlausrar vinnu og fjárfestinga áratugum
saman er vörumerkið Santa Maria nú orðið vel þekkt.
Eins og við á um öll þekkt vörumerki þarf að gæta

þess sérstaklega að verðmæti þess rýrni ekki. Einkum þarf að koma í veg fyrir að önnur fyrirtæki á
svipuðu eða skyldu sviði noti vörumerkið. Fleira
kemur til, meðal annars þarf að tryggja að ekki sé
fjallað um vörumerkið á niðrandi hátt í fjölmiðlum og
að það sé ekki notað þannig að það glati sérkenni sínu.
Þá vinnu þarf að vinna á meðan vörumerkið er notað
í viðskiptum.
Eins og aðrir eigendur vörumerkja þurfa íslenskir
útflytjendur að verja vörumerki sín erlendis. Þá njóta
þeir góðs af vörumerkjalögum landanna sem eru að
miklu leyti byggð á alþjóðlegri samvinnu.
Fyrri hluta árs 2009 urðum við hjá Santa Maria
AB vör við að veitingastaður í miðborg Reykjavíkur
notaði nafn sem er eins og vörumerki og heiti á
fyrirtæki okkar. Um var að ræða duglegt athafnafólk eins og þá sem stofnuðu okkar fyrirtæki árið
1911. Við óskum þeim velgengni og með tímanum
mun fyrirtækið væntanlega vaxa og dafna. Haft var
samband við eigendur fyrirtækisins og óskað eftir
að starfseminni yrði valið annað nafn og væntum
við þess að ábending okkar leiðrétti misskilning. Við
treystum á samvinnu og velvilja frekar en nauðung
og nálgun okkar var byggð á því. Það mátti skilja
svörin eða hluta þeirra þannig að eigendur veitingastaðarins vildu virða vörumerkjarétt okkar. Atvik
þróuðust þó þannig að við neyddumst til að leggja
inn andmæli hjá Einkaleyfastofu gegn umsókn um
skráningu á vörumerkinu SANTA MARIA fyrir
veitingaþjónustu.
Stuttu seinna birtist grein í blaði ykkar þar sem
atvikum var ekki rétt lýst.
Íslendingar jafnt og aðrir njóta góðs af því til lengri
tíma að virða verðmæti sem felast í vörumerkjum.
Santa Maria AB á það sameiginlegt með íslenskum
fyrirtækjum sem sækja á erlenda markaði að þurfa
að treysta á lög þeirra landa sem um ræðir þegar
leitast er við að vernda vörumerki fyrirtækjanna.
Íslenskur markaður er mikilvægur fyrir Santa Maria
AB og ég er fullviss um að hann eigi eftir að stækka
enn frekar við endurreisn viðskiptalífsins. Sú endurreisn er þannig ekki aðeins hagur Íslendinga heldur
einnig þeirra sem eiga viðskipti við landið. Starfsfólk Santa Maria AB óskar þess jafnframt að íslensk
fyrirtæki muni sækja fram á erlendum mörkuðum, að
vörumerki þeirra nái fótfestu og njóti þeirrar verndar
sem þeim ber.
Höfundur er forstjóri Santa Maria AB.

Evrópuár 2010 gegn fátækt
og félagslegri einangrun
Eftirmiðdagsfundur 25. mars 2010 í Iðnó
Evrópuárið 2010 er tileinkað baráttunni gegn fátækt og félagslegri einangrun og tekur Ísland fullan þátt í árinu. Hér á landi verður
lögð áhersla á verkefni sem auka fjölbreytni við úrræði og námskeið til að bæta aðstæður tekjulágra hópa og fjölskyldna, atvinnulausra og fólks með skerta starfsgetu og verkefni sem vinna gegn fordómum sem einstaklingar upplifa vegna aðstæðna sinna og
sem ýta undir félagslega virkni fólks sem hætt er við einangrun vegna langtímaatvinnuleysis eða bágra aðstæðna.
Dagskrá
12.00–12.40
12.40–13.00
13.00–13.20
13.20–13.40
13.40–13.50
13.50–14.10
14.10–14.30

Léttur málsverður þar sem boðið er upp á súpu og brauð.
Ávarp Árna Páls Árnasonar, félags- og tryggingamálaráðherra.
Fátækt á Íslandi og í Evrópulöndum. Guðný Björk Eydal, félagsráðgjafi og prófessor í félagsráðgjöf.
Kvennasmiðjan – leið til virkni. Ella Kristín Karlsdóttir, félagsráðgjafi og María Sif Ericsdóttir.
Ungt fólk til athafna. Runólfur Ágústsson, stjórnarformaður Vinnumálastofnunar.
Virðing - Virkni – Velferð. Stella K. Víðisdóttir, sviðsstjóri Velferðasviðs Reykjavíkurborgar.
Litróf samfélagsins. Sigríður Ingvarsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.
Fundarstjóri er Felix Bergsson.
Skráning
Tilkynnið þátttöku með því að senda póst á netfangið bjork.vermundsdottir@fel.stjr.is
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BJARNI ÁRMANNSSON ER 42 ÁRA
Í DAG.

„Ég get verið sjálfum mér reiður fyrir að hafa tekið ákvarðanir í uppbyggingu kerfis
sem ekki stóðst, en með þeim
ákvörðunum verð ég að lifa,“

ÞETTA GERÐIST: 23. MARS 1937

MERKISATBURÐIR

Sundhöllin í Reykjavík vígð

1919 Benito Mussolini stofnar

Sundhöllin í Reykjavík er
íslensk innanhússundlaug
við Barónsstíg í Reykjavík,
vígð á þessum degi árið
1937.
Guðjón Samúelsson,
húsameistari ríkisins,
teiknaði bygginguna. Hann
lagði fyrst fram teikningu
að húsi í torfbæjarstíl, en
síðar aðra í klassískum stíl,
sem húsið var reist eftir.
Hún var fyrsta húsið, sem
var tengt hitaveitunni og
hvati til byggingar sundlauga víðs vegar um landið

Bjarni Ármannsson var bankastjóri Glitnis þar til í maí 2007.

timamot@frettabladid.is

fasistaflokkinn í Mílanó.
1933 Adolf Hitler verður kansl-

og heitt vatn í jörðu var
notað til þeirra, þar sem
þess var kostur.
Sundhöllin var byggð
á árunum 1922 til 1937
og kostaði um 650.000
krónur að byggja
húsnæðið. Sundhöllin
er talin hafa gjörbreytt
aðstæðum sundíþróttarinnar í landinu og átt
stóran þátt í aukinni
sundiðkun almennings í
Reykjavík.
Heimild: www.nat.is
og www.wikipedia.org.

ari Þýskalands.
1970 Þrír þjóðkunnir leikarar

halda upp á 25 ára leikafmæli: Baldvin Halldórsson, Gunnar Eyjólfsson
og Róbert Arnfinnsson.
1989 Stanley Pons og Martin Fleischmann lýsa því
yfir að þeim hafi tekist að
framkalla kaldan kjarnasamruna í rannsóknarstofu við Háskólann í
Utah í Bandaríkjunum.
1996 Fyrstu forsetakosningarnar eru haldnar í kínverska
lýðveldinu á Taívan.

FUGL VIKUNNAR: GRÁGÆS

Fyrsta gæsin
sem kemur á vorin
Síðustu daga hafa grágæsir
sést víða um land, en þær
koma hingað frá vetrarstöðvum
í Skotlandi. Það hefur þó gerst
á síðustu árum að gæsir eru
farnar að hafa vetursetu á
Suðurlandi. Tengist það væntanlega bæði hlýnandi veðurfari
og aukinni kornrækt. Auk þess
eru nokkur hundruð fuglar
viðloðandi Reykjavíkurtjörn
allan veturinn.
Grágæs er stærst þeirra
gæsa sem verpa eða hafa
viðdvöl á Íslandi. Hún er ljósari,
þéttvaxnari og höfuðstærri en
aðrar gæsir. Grágæs og heiðagæs skipta með sér landinu,
grágæsin verpir á láglendi en
heiðagæs á hálendinu, þótt
heiðagæsin hafi á síðari árum
seilst nokkuð inn á yfirráðasvæði grágæsarinnar. Grágæsir
halda sig oftast í hópum nema
pör á varptíma. Á flugi raða
einstaklingarnir sér upp í v-laga
reinar, fljúga oddaflug. Pörin
halda saman árið um kring
og annast uppeldi unganna í
sameiningu. Meðan á álegu

GRÁGÆS Grágæs hefur sig til

flugs.

MYND/SINDRI SKÚLASON

stendur er karlinn á verði
meðan kerlan ungar út.
Grágæsin verpir aðallega neðan
300 m hæðarlínu, í mýrum,
hólmum og grónum eyjum, á
ár- og vatnsbökkum eða í kjarri
og lyngmóum, oft í dreifðum
byggðum, alltaf í nánd við vatn
þar sem gæsirnar geta leitað
athvarfs með ófleyga unga og
þegar þær eru í sárum. Hreiðrið
er dæld í gróðri.Gæsirnar eru
utan varptíma gjarnan í ræktuðu landi, til dæmis túnum,
ökrum og kartöflugörðum, en
einnig í votlendi.
Vegna aukinnar vetursetu
gæsanna hefur Fuglavernd lagt
til við umhverfisráðherra að
veiðitími gæsa á veturna verði
afnuminn.
www.fuglavernd.is

SEXTUG Valgerður Sverrisdóttir er sextug í dag. Síðan hún lét af ráðherradómi hefur hún stundað kartöflurækt og nú nýverið ömmuhlutverkið,

en vinnur einnig að norrænu samstarfsverkefni sem tengist landnámsmanninum Garðari Svavarssyni á Húsavík, og formennsku í Þróunarsamvinnuráði.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR FYRRVERANDI RÁÐHERRA : ER SEXTÍU ÁRA Í DAG
FULLTRÚAR ÍÞRÓTTAFÉLAGANNA Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa

lónsins, afhenti styrkina.

MYND/MAGNEA

Efla samskiptin
Fulltrúar íþróttafélaganna á
Suðurnesjum, nánar tiltekið
í Garði, Grindavík, Reykjanesbæ, Sandgerði og Vogum,
veittu nýlega viðtöku styrkjum frá fyrirtækinu Bláa lóninu. Heildarvirði styrkjanna
var um fjórar milljónir króna
og þeir voru í formi aðgangskorta í Bláa lónið.
Grímur Sæmundsen forstjóri sagði við þetta tækifæri að mikilvægt og ánægjulegt væri fyrir Bláa lónið að

eiga góð samskipti við íþróttafélögin á svæðinu og efla
æskulýðsstarf þar. Greinarnar sem njóta góðs af eru
knattspyrna, körfubolti, sund,
fimleikar, badminton, júdó,
skotfimi, lyftingar, hnefaleikar og handbolti. Einnig hlaut
NES, íþróttafélag fatlaðra á
Suðurnesjum, styrk.
Eins og vænta má fór
afhendingin fram á Lava,
veitingastað Bláa lónsins.
- gun

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Lárus Örn Jörundsson
Dvergbakka 30, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 17. mars á Landspítalanum
Fossvogi. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í
Reykjavík fimmtudaginn 25. mars kl. 13.00.
Ragnhildur Ísaksdóttir
Ísak P. Lárusson
Ingunn Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hamingjusöm með lífið mitt
„Mér finnst ótrúlegt að vera orðin sextug og finnst það ansi hár aldur þegar
ég sé töluna á blaði, en það pirrar mig
ekkert. Þegar maður hefur svona góða
heilsu þarf maður ekki að kvarta,“
segir afmælisbarnið Valgerður Sverrisdóttir, sem fæddist á Lómatjörn í
Grýtubakkahreppi fyrir sextíu árum.
Henni er ein minning sérstaklega
minnisstæð af afmælisdögum sínum
en þá var hún lítil hnáta sem fékk börnin á bæjunum í kring í afmælisveislu
að Lómatjörn. „Mér fannst auðvitað
stórkostlegt að vera miðpunkturinn
en sögulegast var að strákur á næsta
bæ týndi skóm sínum á heimleiðinni
og það þótti mér svo leiðinlegt,“ segir
Valgerður sem ólst upp með foreldrum sínum og tveimur systrum á Lómatjörn. „Mér hefur alltaf þótt svo fallegt
heima á Lómatjörn og í minningunni
er allt svo dásamlegt en ský dró fyrir
sólu þegar móðir mín lést eftir langvinn veikindi þegar ég var tíu ára,“
segir Valgerður um móður sína sem
var kaupkona í Reykjavík áður en hún
gerðist bóndakona á Lómatjörn.
„Mamma átti í vefnaðarvöruversluninni Gimli á Laugavegi 1 og hafði
mikla þekkingu og áhuga á efnum og
fatnaði. Það er því sennilega meðfætt í
mér að vilja vera fín,“ segir Valgerður
sem vakið hefur athygli fyrir að vera
ávallt glæsileg til fara. „Ég er ódugleg
á líkamsræktarstöðvum en hef alltaf
stundað útivist, gengið fyrir norðan og
synt fyrir sunnan. Það er mikilvægt að
missa ekki líferni sitt út í vitleysu, en

hugsa um að borða hollt, hreyfa sig og
sofa nóg. Ég hef alltaf verið kvöldsvæf
og átt auðvelt með að ná góðum svefni,
þrátt fyrir annríki stjórnmálanna.“
Hún segir árin sextíu hafa liðið hratt.
„Ég var yfir tuttugu ár í stjórnmálum,
sem er drjúgur hluti af lífinu, en þau ár
voru ánægjuleg. Þegar árin færast yfir
finnur maður að fjölskyldan er númer
eitt og nú hef ég loks tíma til að sinna
henni, en hún sat svolítið á hakanum
meðan ég var á Alþingi. Mér hefur þótt
þess virði að geta verið með puttann á
slagæðinni og staðið í verkum sem ég
hafði trú á og ná árangri. Allir hafa svo
skoðanir á pólitík en spurning hvort
maður vill vera virkur eða þusa bara
heima,“ segir hún hláturmild og bætir
við að hún sakni ekki stjórnmálavafstursins. „Það er nú almennt þannig að
þegar stjórnmálamenn hætta er þeim
kafla lokið og þeir heimsækja varla
þinghúsið. Ég kom þó nýlega í þinghúsið og þótti það mjög notalegt, en þegar
ástandið er eins og nú fær maður ekki
löngun til að fara aftur í stjórnmál.“
Valgerður heldur ekki stórveislu í tilefni dagsins. „Ég ætla í staðinn að eiga
góða kvöldstund með mínum nánustu
og nýfæddu stúlkubarni sem er fyrsta
barnabarn mitt. Í hádeginu ætla ég
að hlusta á erindi sendiherra Evrópusambandsins gagnvart Íslandi og svo
að heimsækja Norræna félagið, því í
dag er dagur norræns samstarfs og
ég mikill áhugamaður þar um. Þá ætla
ég að heimsækja ABC-hjálparstarf og
Mæðrastyrksnefnd til að styrkja þau

lítillega. Þannig get ég látið gott af mér
leiða á sextugsafmælinu.“
Valgerður segist hamingjusöm með
líf sitt. Hún hafi lært kynstrin öll á
stjórnmálaferlinum og kynnst mikið
af góðu fólki. „Það eykur víðsýni að
hafa komið svona víða við og eftir því
sem maður kynnist heiminum betur
sér maður hann í nýju ljósi. Þá skiptir
miklu að vera sáttur við sig og sína og
hafa þroska til að leysa úr málum áður
en þau eru komin í hnút. Mannleg samskipti eru ekki auðveld og gera fólki oft
erfitt. Það er kúnst að standa á sínu og
láta ekki vaða yfir sig, en vera einnig tilbúinn að hlusta og leita leiða til
sátta,“ segir Valgerður sem nú býr sátt
á Lómatjörn þar sem framleiddar eru
hina víðfrægu Lómatjarnarkartöflur.
„Ég hef undanfarið gripið í kartöfluvinnuna, þvegið, flokkað og pakkað
og haft voðalega gaman af. Þá kemur
maður heim, finnst maður hafa gert
svolítið gagn og er dálítið ánægður með
sig,“ segir Valgerður sem einnig er formaður Þróunarsamvinnuráðs og starfar
að norrænu samstarfsverkefni.
„Aðallega er ég þó að njóta ömmuhlutverksins, en ég hefði ekki trúað því
að ömmutilfinningin væri svona góð.
Ég stari bara á blessað barnið og finnst
það vera það fallegasta í heimi. Ég hef
svo komið því á framfæri að enginn
þrýstingur er á nafngift handa stúlkubarninu; unga fólkið verður að velja sitt
sjálft,“ glensar Valgerður sem sjálf var
skírð í höfuð ömmu sinnar, Valgerðar á
Lómatjörn.
thordis@frettabladid.is
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Marías Þ. Guðmundsson

Sigríður Vilhjálmsdóttir

frá Ísafirði,
Efstaleiti 14, Reykjavík,

Kópavogsbraut 1B
áður Hlíðarhvammi 1, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Neskirkju fimmtudaginn
25. mars kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Landsbjörg.
Málfríður Finnsdóttir
Hildur Maríasdóttir
Þórður Oddsson
Guðm. Stefán Maríasson
Kristín Jónsdóttir
Áslaug Maríasdóttir
Skúli Lýðsson
Bryndís H. Maríasdóttir
Kristján Einarsson
Árni Maríasson
Guðrún Oddsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir 4. mars 2010.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir til lækna og hjúkrunarfólks er önnuðust hana í veikindum hennar. Þeim sem vilja minnast
hennar er vinsamlega bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Kristín Þorvaldsdóttir
Vigdís Hulda Ólafsdóttir
Páll Ólafsson
Þóra Björk Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kæri bróðir og frændi,

Eggert Magnússon
listmálari, Víkurási 3, Reykjavík,

lést 14. mars á Hjúkrunarheimilinu Grund. Útförin fer
fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 25. mars kl. 15.
Ásdís Magnúsdóttir
Valgerður Magnúsdóttir
Guðrún Magnúsdóttir
Magnús Magnússon
Vigdís Magnúsdóttir
Guðmundur Magnússon
Hrefna Magnúsdóttir
Elliði Magnússon
og systkinabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Grétar Guðmundsson
Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Fjóla Gísladóttir
Sléttuvegi 13,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 21. mars.
Útförin verður auglýst síðar.
Gunnlaugur Lárusson
Stefanía Erla Gunnlaugsdóttir
Lárus Gunnlaugsson
Kristín Jóna Jónsdóttir
Jónína Gunnlaugsdóttir
Margrét Gunnlaugsdóttir
Jón Rafn Gunnarsson
Ólöf Kristín Magnúsdóttir
Carl Möller
barnabörn og barnabarnabörn.

frá Hól í Hafnarfirði
Álfaskeiði 64a, Hafnarfirði,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Hólmgeir Guðmundsson
lést þann 9. mars. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hins látna.
Elsa Dóra Grétarsdóttir
Birgir Ottósson
Sigþór Grétarsson
Grétar Þór Grétarsson
Katrín Sigurþórsdóttir
Hanna Grétarsdóttir
Örvar Már Haraldsson
barnabörn og barnabarnabörn hins látna.

Njarðarvöllum 6 Njarðvík, áður
Brekkubraut 15 Keflavík,

verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju, fimmtudaginn 25. mars kl. 14.00.
Elínborg Rósa Hólmgeirsdóttir
Guðmundur Björn Hólmgeirsson
Hólmgeir Hólmgeirsson
Jósef Hólmgeirsson
Þórhallur Hólmgeirsson

Halldór Jónasson
Pálína Guðnadóttir
Ásthildur Eiríksdóttir
Hrönn Stefánsdóttir
Kristrún
Guðmundsdóttir
Þórleif Hólmgeirsdóttir
Paul Davis
Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir
Benedikt Blöndal
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Áróra Bryndís Oddsdóttir
frá Flateyri,

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 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.

lést að Hrafnistu Víðinesi, fimmtudaginn 18. mars sl.
Sveinfríður Ragnarsdóttir
Ásgeir Guðmundur Ragnarsson
Borghildur Ragnarsdóttir
Vilhjálmur Ragnarsson
ömmubörn og langömmubörn.

Ásgeir Guðnason
Halldóra Þórisdóttir
Kristján Greipsson
Edda Lára Guðgeirsdóttir

Elskuleg móðir okkar, systir, tengdamóðir, amma og langamma,

Þórunn Ósk Helgadóttir
Árgerði við Lönguhlíð,
Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn 9. mars
sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hennar.
Sérstakar þakkir fær allt það yndislega fólk sem á einn
eða annan hátt hjúkraði henni, heimsótti og fylgdist
með henni af ástúð og kærleika. Hjartans þakkir fyrir
auðsýnda samúð og vinarhug. Þeim sem vildu minnast
hennar er bent á Heimahlynninguna á Akureyri.

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

Haukur, Guðrún, Helga og Sigurlaug Adolfsbörn.
Jóhannes Helgason
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Vinur okkar,

Jóhann Sigurður
Hjartarson
Leirhöfn,

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ingibjörg Jóhanna
Ólafsdóttir
áður til heimilis að Efstasundi 8,

síðast til heimilis á dvalarheimilinu Hvammi, lést á
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga fimmtudaginn
18. mars. Útförin fer fram frá Skinnastaðarkirkju
miðvikudaginn 31. mars kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Hildur Jóhannsdóttir

Jón Þór Guðmundsson.

Magnús Jóhann
Magnússon

lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum 11. mars
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Ólafur Jóhann Pálsson
Anna Jóhanna Stefánsdóttir
Agnes Pálsdóttir
Ingibjörg Gréta Gísladóttir Atli Helgi Atlason
barnabörn og barnabarnabörn.

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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Æviminning
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

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

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
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13.00 í Foss
vogskirk
ju.

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut, mánudaginn 15. mars, verður jarðsunginn frá Háteigskirkju
föstudaginn 26. mars kl. 13.00.
Anna Björg Björgvinsdóttir
Grétar Þór Magnússon
Magnús Snorri Magnússon
Linda Sólveig Magnúsdóttir
Arnheiður Fanney Magnúsdóttir
Haraldur Róbert Magnússon
og barnabörn.

Hrönn Hreiðarsdóttir
Jóhanna Rós F. Hjaltalín
G. Freyr Guðmundsson
Guðmundur R. Bjarnason
Hrafnhildur Björnsdóttir
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Buguðu foreldrarnir
m daginn var frétt í þessu ágæta blaði
BAKÞANKAR
um konu sem var gífurlega ósátt við
Önnu
Margrétar að komast ekki með níu mánaða barn sitt
á háværa teknóglaða Latabæjarhátíð nema
Björnsson borga miðann fullu verði. Þessi frétt leiddi

U

ekkert gaman af því að hanga í kirkju í
klukkutíma.

ÞESSIR foreldrar af Einars Áskels-kyn-

huga minn að þeirri algengu tilhneigingu
íslenskra foreldra til að fara með kornung
börn út um allar trissur vegna einhvers
konar skandinavískrar hippafílósófíu þar
sem börnin eiga að ráða öllu. Þessi tilhneiging er stundum einkar óviðeigandi og bæði
tillitslaus við stórt fólk og smátt.

LÁTIÐ börnin koma til mín sagði Jesús.
Síðast þegar ég var við messu að hlusta
á kórsöng lítillar dóttur minnar hlupu
börn á milli sætaraða, skriðu niður altarisganginn þar sem þau hófust handa
við að borða bland í poka og rífa pappír utan af brjóstsykri og dreifa honum
um allar trissur. Auk þessa skríktu
þau, æptu og grétu á milli þess sem
þau kröfðu foreldra sína um meira
nammi háum rómi. Foreldrarnir
hummuðu alfarið af sér háreystina
í kirkjunni. Þeim þótti það mjög
eðlilegt að tveggja ára gamalt barn
þeirra lægi kylliflatt á miðjum
kirkjuganginum og fleygði pappír
upp í loftið eða að átta ára sonur
væri að nota kirkjubekkina sem
klifurgrind. Og smábarnið sem
grét allan tímann hafði ábyggilega

slóðinni hvísla í mesta lagi með afsökunaraugnaráði: „Nei, elskan, ekki hafa alveg
svona hátt.“ Að öðru leyti virðist það
fara gersamlega framhjá þeim að hegðun
barna þeirra er eins og síða sem rifnaði úr
Flugnahöfðingjanum. Og þarna í guðshúsinu var ég komin með gífurlegt samviskubit gagnvart almættinu að vera í alvörunni
að láta það fara í taugarnar á mér að óþekk
börn og sinnulausir foreldrar væru að eyðileggja kyrrláta og fallega stund fyrir öllum
hinum.

BUGAÐIR, þreyttir og undirgefnir foreldrar verða oft á vegi mínum á rölti um
bæinn. Foreldrar sem láta börnin sín hreyta
í sig ókvæðisorðum eða taka frekjuköst á
almannafæri án þess að þeir hafist neitt að.
Ég hef líka verið í matarboðum hjá slíkum
foreldrum þegar pínulitlir pollar eða stúlkur neita að fara að sofa og eyða kvöldinu
skríðandi um gólfin eða öskrandi í indjánaleik að drekka gos og borða nammi vegna
þess að pabbi þeirra og mamma hreinlega
þora ekki að kljást við átökin sem fylgja því
að koma þeim í rúmið. Er þetta virkilega
margrómað samviskubit sívinnandi foreldra sem orsakar svona uppeldi eða hætti
fólk bara hreinlega að nenna þessu?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Ææ. Erfið árs- Áfengi!
tíð fyrir þá við- Ég bregst
kvæmu! Ert þú við með
með ofnæmi
því að
fyrir einhverju? dansa!

■ Gelgjan

Úff! Þetta
hlýtur
að vera
erfitt!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli minn, sem hluti af eilífðarverkefni mínu að láta þig
sjá villu þíns vegar ætla
ég að kenna þér
nokkuð nýtt.
Er það?

Hvað er það?
Að leggja bíl?
Að skipta
um dekk?

Að þvo
þvott!

Það er ekkert
merkilegt að
þvo þvott, það
getur hver sem
er gert það.

■ Handan við hornið

Nú ef svo er,
verði þér þá
að góðu.

Eftir Tony Lopes

OPNUM FLJÓTLEGA

Miðstöð
mígrenisjúklinga

Trommuskóli
Janusar

■ Barnalán
Sjáðu, þú heldur
á þeim með
þumalnum og
vísifingur, svona... Á!

Ég veit! Eftir að
þetta brýst út
verð ég halda
mig innandyra
í marga daga!
Alveg eldrauður í
framan!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Síðan...
passaðu
þig að ...
ekki...

Áii!
Hey!
AAAaa!

Úff!

Gefstu bara upp og
biddu um hnífapör.

Blæðir úr
mér?
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Vara eða samtal
Á fimmtudaginn frumsýnir Áhugaleikhús atvinnumanna þriðja
örverk sitt um áráttur, kenndir
og kenjar. Verkið sem ber heitið MARS er 10 mínútna hugleiðing um líðandi stund og er sýnt
í beinni útsendingu á www.herbergi408.is, frá ÚTGERÐ, Hugmyndahúsi háskólanna, sem er
nýtt gjörningarými við Grandagarð 16. Sýningin er hluti af tólf
verka röð sem mynda eina heild og
verða sýnd í einu lagi í lok desember og verður þá eins konar annáll
ársins 2010.
Listamönnum Áhugaleikhúss
atvinnumanna hefur nýverið verið
úthlutað listamannalaunum úr
launasjóði sviðslistamanna vegna
verkefna sinna en nú í vor mun
leikhúsið endurflytja Ódauðlegt
verk um stríð og frið. Verkið er nú
í vinnslu hópsins en Hilmar Örn
Hilmarsson tónskáld hefur lagt
leikhúsinu lið og er í þann mund að
semja tónverk undir leiksýninguna
sem verður sýnd í Hafnarfjarðarleikhúsinu í maí en fleiri ódauðleg
verk eru í undirbúningi.
Í tilefni frumsýningar MARS
sem verður í hádeginu kl. 12.30
fimmtudaginn 25. mars, mun
Áhugaleikhús atvinnumanna sýna
fyrsta ársfjórðunginn, JANÚAR,
FEBRÚAR og MARS í samfellu
það sama kvöld kl. 20 og aftur

UNESCO og menningararfurinn
Hvað getur UNESCO gert fyrir
íslenskan menningararf?
opnun skurðar. Búrfellsvirkjun, 1969.
MYND JAKOB JAKOBSSON/LJÓSMYNDASAFNIÐ

LEIKLIST Hannes Óli og Árni Pétur.
MYND ÁA

kl. 21. Leiksýningar Áhugaleikhúss atvinnumanna flokkast ekki
undir markaðsvöru heldur samtal
og er því ókeypis á alla viðburði
leikhússins.
Örverk um áráttur, kenndir
og kenjar eru öll eftir Steinunni
Knútsdóttur í samvinnu við hópinn
og unnin undir hennar stjórn.
Leikstjóri er Steinunn Knútsdóttir. Í JANÚAR leika þær Aðalbjörg Árnadóttir og Ólöf Ingólfsdóttir, í FEBRÚAR leika þeir Árni
Pétur Guðjónsson og Hannes Óli
Ágústsson, en í MARS Árni Pétur
Guðjónsson, Kristjana Skúladóttir og Sveinn Ólafur Gunnarsson.
Myndvinnsla og útsendingar er í
höndum Hákonar Más Oddssonar
og nema Borgarholtsskóla.
- pbb

TÓNLIST Sebastiano Brusco og Natalia Benedetti.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Góðir ítalskir gestir
Á morgun kl. 20.00 fer kammertónleikaröð Félags íslenskra tónlistarmanna í samvinnu við Norræna húsið af stað öðru sinni.
Flytjendur á þessum fyrstu tónleikum starfsársins verða ítölsku
tónlistarmennirnir Natalia Benedetti klarínettuleikari og Sebastiano Brusco píanóleikari. Þau munu
flytja efnisskrá með vinsælum
meistaraverkum fyrir klarínett og
píanó eftir evrópsk og bandarísk
tónskáld: Fantasíur op. 73 eftir
Robert Schumann. Sónötur eftir
Francis Poulenc, Camille SaintSaëns og Leonard Bernstein. Þau
fluttu þessa dagskrá í gær norður
á Akureyri við góðar undirtektir. Sebastiano Brusco og Natalia Benedetti hafa starfað saman
um nokkurt skeið á alþjóðlegum
vettvangi.
Sebastiano Brusco er virtur
píanóleikari í heimalandi sínu og
kemur reglulega fram á tónleikum
víða um heim. Hann hefur unnið til
alþjóðlegra verðlauna, komið fram
sem einleikari með hljómsveitum,
til dæmis Sinfóníuhljómsveitinni í
Mílanó og I Solisti Veneti. Sebastiano hefur frumflutt verk eftir
Milhaud, Gould, Tossati og fleiri.
Hann er meðlimur Bernini-kvartettsins í Róm og vinnur náið með
rússneska fiðluleikaranum Vadim
Brodsky. Sebastiano er listrænn
stjórnandi tónleikaraðarinnar
Concerti nella Sagrestia del Borromini í Róm en þar hafa íslenskir listamenn komið fram nokkrum
sinnum á síðustu misserum.
Natalia Benedetti hefur unnið til

MÁLÞING
25. mars 2010 kl. 13–16

LJÓSMYNDIR Matseljur fylgjast með

fjölda verðlauna fyrir leik sinn í
heimalandi sínu en hún lauk námi í
klarínettuleik með hæstu einkunn
árið 2005 frá Tónlistarháskólanum
í Perugia. Henni hefur verið boðið
að koma fram á tónlistarhátíðum
svo sem Feneyjatvíæringnum,
Spoleto og Edinborgarhátíðinni.
Á Elliot Carter-hátíðinni í Feneyjum 2008 lék hún meðal annars með
Ursulu og Heinz Holliger. Natalia
er listrænn stjórnandi tónlistarhátíðarinnar í Bevagna.
Aðgangseyri á tónleikana er
stillt í hóf og er sérstaklega hvatt
til aðsóknar ungs fólks með því
að veita öllum undir 21 árs aldri
ókeypis aðgang að tónleikunum. Klassík í Vatnsmýrinni er
tónleikaröð Félags íslenskra tónlistarmanna í samvinnu við Norræna húsið með áherslu á norrænt
og alþjóðlegt samstarf. Markmiðið með tónleikaröðinni er að
gefa áheyrendum tækifæri til að
hlýða á fyrsta flokks innlenda og
erlenda listamenn með áherslu
á „einleikarann“ annars vegar
og „kammertónlist“ hins vegar.
Til ánægjuauka fjalla flytjendur um efnisskrána á tónleikunum. Tónleikarnir eru að jafnaði á
miðvikudagskvöldum.
Starfsárið 2010 býður upp á tónleika með erlendum einleikurum
í samvinnu við norræn einleikarafélög, ítalska tónleikahaldara og
með íslensku listafólki úr röðum
félagsmanna. Í ár er innan vébanda
tónleikaraðarinnar haldin norræn
tónlistarhátíð dagana 10.-12. júní í
tilefni af 70 ára afmæli FÍT.

Byggingarsvæði
Jakob Jakobsson gengur með
gestum um sýningu sína,
GENGIÐ AÐ VERKI, á morgun kl. 12.10 í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur.
Jakob Jakobsson hefur
tekið ljósmyndir í hálfa öld.
Helstu viðfangsefni hans
hafa verið portrettmyndir,
landslagsmyndir og myndir
af fólki við byggingarstörf.
Sýningin Gengið að verki, sem
var opnuð í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur í janúar, fjallar
einmitt um það síðastnefnda;
svarthvítar myndir af byggingarstöðum og er lögð sérstök áhersla á myndir teknar
á Íslandi á árunum 1955 til
1970. Ljósmyndirnar hafa
ekki einungis mikið sögulegt
gildi heldur eru teknar með
næmu auga ljósmyndarans
Jakobs sem vegna ævistarfs
síns sem byggingatæknifræðingur hefur tekið þátt í mörgum stórum byggingaframkvæmdum og eru þar helstar
Búrfellsvirkjun og Findhornbrúin í skosku hálöndunum.

Þjóðminjasafn Íslands – fyrirlestrarsalur
Ávarp
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra
Hvað gerir UNESCO?
Guðný Helgadóttir, formaður íslensku UNESCO-nefndarinnar
Hugsjónir og elja UNESCO
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands og
velgjörðarsendiherra UNESCO á sviði tungumála
UNESCO og Ísland
Dr. Sveinn Einarsson, leikstjóri og fyrrverandi fulltrúi Íslands
í stjórn UNESCO
Heimsminjaskrá – blessun eða basl?
Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, sérfræðingur í mennta- og
menningarmálaráðuneytinu
Glöggt er gestsaugað
Handritasafn Árna Magnússonar á varðveisluskrá UNESCO
Dr. Guðrún Nordal, forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum
Lifandi menningararfur, sáttmálar og skrár
Dr. Valdimar Tryggvi Hafstein, dósent í þjóðfræði við
Háskóla Íslands
Umræður
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Villi og Andrea kósí saman

> LINDSAY Í RIFRILDI
Leikkonan Lindsay Lohan lenti í rifrildi
við stúlku á klúbbi um helgina. Ástæðan var sú að Lindsay þótti umrædd stúlka eyða of miklum tíma
með ástmanni hennar, fyrirsætunni
Adam Senn. Allt leystist þó farsællega á endanum og Lindsay náði
gæjanum heim með sér.

„Ég mátti velja mér listamann til að
koma fram með og ég valdi Andreu
Gylfadóttur, enda er hún í gríðarlegu
uppáhaldi hjá mér,“ segir Vilhelm
„Naglbítur“ Anton Jónsson. Villi og
Andrea koma fram nú á miðvikudagskvöldið á fimmtu Fuglabúrs-tónleikum
FTT og Reykjavík Grapevine.
„Við spilum bæði mín lög og hennar
og svo teljum við í einhverja standarda.
Mér finnst líklegt að við tökum Spiladósarlagið. Þetta er svo auðvelt með hennar
stöff, það kunna allir Todmobile-lögin,
bara nóg að hún kalli nafnið á laginu út í
loftið. En það þarf að læra mitt stöff.“
Villi og Andrea koma fram með Birgi
Bragasyni á kontrabassa og Hrafni Thoroddsen og Kjartani Valdimarssyni á

folk@frettabladid.is

píanó. „Þetta verður kósí og þægilegt,
bara rauðvín og kerti. Engin tuddakeyrsla.“
Fyrir utan tónleikana eru Villi og
Andrea bæði á fullu í leikhúsvinnu
þessa dagana. „Hún er fyrir norðan,
er tónlistarstjóri í Rocky Horror,“
segir Villi. „Ég er svo á fullu í
Borgarleikhúsinu þar sem ég sé
um músíkina í leikritinu Dúfurnar, sem verður frumsýnt 10. apríl.
Þetta er mjög fyndið og súrt
leikrit eftir Þjóðverja með
eintómum stjörnuleikurum.
Það var farin sú leið að spila
þekkt lög. Siggi Sigurjóns
syngur til dæmis Scooterlag í einni senunni. Þetta

VILLI OG ANDREA Telja í á Rosenberg á
miðvikudagskvöldið.

verður helvíti töff.“
Tónleikar Villa og
Andreu hefjast kl. 22 á
morgun og eru haldnir
á Café Rosenberg við
Klapparstíg. Miðaverð er kr. 1.500.
- drg

GLÆSILEG UMGJÖRÐ Ó. Johnson og Kaaber-húsið við Sætún var kjörið til að sýna það besta í íslenskri hönnun. Hér sést mann-

þröngin á sýningu E-label á föstudagskvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Glæsileg tískuhelgi að baki
VINSÆLU

KOMINR AFTUR

SPRINT

Um helgina var haldin fyrsta raunverulega
„tískuvikan“ í Reykjavík en hún átti sér
stað á hátíðinni Reykjavík Fashion Festival
sem var haldin í tengslum við Hönnunarmars. Á föstudags- og laugardagskvöld
sýndu tuttugu og tveir íslenskir fatahönnuðir hönnun sína í gömlu kaffiverksmiðju
Ó. Johnson & Kaaber við Sætún þar sem
færri komust að en vildu. Sýningarnar
þóttu heppnast mjög vel í þessari glæsilegu umgjörð og nokkur fjöldi erlendra
blaðamanna og tískumógula voru á svæðinu til að fylgjast með nýjustu straumunum í hinum vaxandi íslenska tískuheimi.
Ljósmyndari Fréttablaðsins mætti á RFF
á föstudagskvöldið og myndaði þessa
smekklegu gesti.
- amb

Linda Pétursdóttir sat á fremsta bekk með ljósmyndaranum
Veru Pálsdóttur.

KSO

Í s le n s k u

ALPARNIR

Faxafeni 8 // 108 Reykjavík // Sími 534 2727

Hönnuðirnir Guðrún Tara, Katrín Alda og Hilda
Stefánsdóttir.

Þær Fjóla Ósk Aðalsteinsdóttir, Eva Katrín
Baldvinsdóttir og Kristjana Guðjónsdóttir
voru sáttar við samkomuna.

Fegurðardrottningin Ingibjörg
Ragnheiður ásamt stílistanum
og förðunarfræðingnum Karli
Berndsen.

„Þegar öllu er á botninn hvolft,
þá fer alt einhvernveginn …“
H A L L D ÓR L A X N E S S , SJÁ L F S TÆ T T F ÓL K

Gullfalleg og vönduð útgáfa á verkum Nóbelsskáldsins

•

Kvæðakver

•

Paradísarheimt

•

Heimsljós

• Innansveitarkronika

FYRIR ALLA ÍSLENDINGA

•

Salka Valka

•

Sjálfstætt fólk

•

Íslandsklukkan

•

Vefarinn mikli
frá Kasmír
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Er hann engum líkur?
Susan Sarandon Mark Wahlberg Stanley Tucci Rachel Weis

Leikhús ★★★★

킬킬킬킬

Gauragangur
Eftir Ólaf Hauk Símonarson
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Leikmynd: Snorri Freyr Hilmarsson. Búningar: Filippía Elísdóttir.
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson. Hljóðmynd: Horbjörn
Knudsen. Myndband: Henrik
Linnet. Dans og hreyfingar: Margrét Bjarnadóttir. Leikgervi: Elín
S. Gísladóttir. Tónlistarstjóri: Jón
Ólafsson. Leikstjóri: Magnús Geir
Þórðarson.

Það var dúndurstuð í Borgarleikhúsinu undir tónum hljómsveitarinnar Ný dönsk á föstudagskvöldið
þegar Gauragangur Ólafs Hauks
Símonarsonar gekk í endurnýjun
lífdaga með nýrri áhöfn á stóra
sviðinu.
Við fáum að kynnast Ormi
Óðinssyni sem Guðjón Davíð
Karlsson leikur af miklum móð.
Ormur er uppátektarsamur ungur
maður, líklega óþolandi ef hann
væri ekki um leið svo viðkvæmur og hjartahlýr. Ungmennin í
dag þekkja sig máské ekki í þeim
skáldakomplexum sem heltaka
hann, hjá þeim ríkja kannski
fremur draumar er tengjast tækni
nútímans en engu að síður er ólgan
í brjósti hins unga óharðnaða unglings ávallt hin sama. Sú kynslóð
sem nú er komin á miðjan aldur
þekkti Orm Óðinsson, bæði úr
bókunum og hinni stórgóðu sýningu Þjóðleikhússins með Ingvar
Sigurðsson í hlutverkinu.
Ormur vinnur með skólanum hjá
gömlum fornbókasala sem verður
besti vinur hans. Ormur er kjaftfor
í skólanum og álítur það heftandi
fyrir snilldina að þurfa að vera í
skóla. Skáldið verður að þroskast.
Kennarinn skilur hann um leið og
hann má ekki skilja hann. Skólastjórinn sem rekur hann, skilur hann um leið og hann má ekki
skilja hann. Reglur eru reglur. Sá
sem alls ekki skilur hann er leikfimiskennarinn sem er erkitýpa
leikfimiskennara þess tíma, það
er einhvers konar herbúðarstjóri
sem þrífst bara á því að pína og
láta hlýða sér, þar sem allt gengur
út á að hlaupa, svitna, djöflast til
þess eins að þjást.
Ormur býr á heimili móður sinnar, sem er fráskilin með þrjú börn
og á í ástarsambandi við sjómann
sem skvettir svolítið í sig. Faðirinn gekk út af heimilinu og náði
sér í snobbkerlingu og skildi móðurina eftir eina með börnin þrjú,
þar af eina dóttur sem er misþroska. Ormur er í vinahópi sem
samanstendur af nokkrum mjög
svo meðvituðum krökkum, róttækum og ljóðelskum. Allir í bekknum
eru þó ekki þannig heldur eru þar
einnig fulltrúar borgaralegra gilda
ekki ósvipaðir pótintátum sem við
þekkjum úr bönkum allra síðustu
missera.
Leikhússtjórinn Magnús Geir
Þórðarson stillir hér saman strengi
sem verða að stórgóðri skemmtun
sem einkennist fyrst og fremst
af frábærum rytma eða takti þar
sem tónlistin drífur leikinn áfram.
Jóhann Sigurðarson í hlutverki
Gumma leikfimiskennara (sem
sumir í salnum þóttust þekkja þ.e.
fyrirmyndina) var tryllingslega
skemmtilegur. Hann beitir sínum
öfluga skrokki af slíkum krafti að
undir öskrum og hamagangi var
engu líkara en að innyflin ætluðu að þeytast út úr ístrunni sem
hann beindi út í loftið í trölladansi
engum líkum.
Yfirleitt var tímasetning góð þó
svo að nokkuð hafi hægt á tempóinu rétt fyrir hlé. Þetta var löng
sýning en aldrei langdregin. Það
sem er kannski svolítið erfitt að
átta sig á er tíminn eða ekki tíminn. Fyrir okkur sem vorum ung
á sjöunda og áttunda áratugnum
var þetta eins og sýning um þau
ungmenni sem þá máluðu bæinn
rauðan. Málfarið og skáldaáhuginn er algerlega frá þessum tíma.
Kannski er það hreinlega styrkur
sýningarinnar að vera ekkert að

LEIKLIST Sveppi, Hallgrímur, Guðjón og Birgitta eru kannski frekar í klíku frá sjöunda
áratugnum.
LR/GRÍMUR BJARNASON

bögglast með að staðsetja hana
í nútímanum. Raunar er heildin heldur ekki tímalega skýr, má
segja að einhvers konar tímalaust ævintýr taki völdin á köflum. Sem dæmi um það er heimili Lindu, ríku stúlkunnar sem
Ormur verður fyrir því að barna.
Þar er það meira ýkt hugmynd um
iðjuleysi hinna ríku sem sýnd er.
Pétur Einarsson í hlutverki föðurins situr og saumar út eins og Loðvík fjórtándi (eða er fyrirmyndin kannski íslenskur útibússtjóri
fyrir norðan?) og móðirin er eins
og uppstoppuð brúða annaðhvort
með talgalla, þýsk eða dönsk og
mest eru þau sýnd bak við þunna
slæðu. Er það kannski stórrisinn
sem var algerlega ómissandi hér
á árum áður á heldri heimilum?
Hanna María Karlsdóttir og Pétur
Einarsson fara með hlutverk foreldra Lindu sem Valgerður Guðnadóttir leikur og syngur með mikilli
útgeislun.
Sigrún Edda Björnsdóttir leikur hina umburðarlyndu síreykjandi móður Orms og varpar fram
blíðri konu sem ber harm sinn í
hljóði. Ágætlega trúverðug, eins er
Þröstur Leó Gunnarsson sannarlega trúverðugur í hlutverki Magnúsar sjóara, sem er ábyrgðin uppmáluð í sínu starfi en sísumblandi
í landi. Þeim hroka sem Ormur
sýnir honum inni á heimilinu verður hann svo að kyngja þegar hann
fer út á sjó og mannast undir handleiðslu Magnúsar. Öll atburðarásin
er eins og klippt út úr íslenskum
veruleika kringum byrjun áttunda
áratugarins. Það vottar mjög fyrir
kvenfyrirlitningu í samskiptum
ungmennanna.
Stúlkubarnið Halla er fremur
vandræðalega samsett persóna því
það er einhvern veginn ómögulegt
að staðsetja hana. Birgitta Birgisdóttir fer með hlutverk þessarar
duglegu stúlku sem talað er stanslaust um að sé feit en er í raun
skinnhoruð þannig að maður velti
fyrir sér hvort ekki hefði mátt níðast á einhverjum öðrum þætti því
þetta var svo út í hött. Gervi hennar var skrautlegt en passaði ekki
við úlpugarminn hans Orms og þá
mynd sem búningastjórinn var að
varpa fram. Birgitta lék þó hlutverkið vel og er mjög vel talandi.
Guðjón Davíð Karlsson lifir sig
vel inn í hlutverk Orms og nær
ágætum tökum og hreinlega flugi
þegar hann er fúll eða fyndinn,
það er aftur á móti erfiðara að
vera rómantískur og sorgmæddur. Tónlistin var best en það hefði
mátt draga aðeins úr einsöngsatriðum sem í yfirvæmninni verða
nánast vandræðaleg. Rúnar Freyr
Gíslason fer með hlutverk Þórs
sem er hægripúkinn í bekknum og flækist hið vandræðalega
gervi nokkuð fyrir því að persónan sé trúverðug. Hárkollan gerði
hann svo hjákátlegan og ellilegan
að hann hefði auðveldlega getað
verið kennarinn.

Ásta litla er skondin fígúra.
Henni ratast oft satt orð á munn
þótt hún sé með öðruvísi nálgun en
annað fólk. Kristín Þóra Haraldsdóttir fer varfærnislega með hlutverk þessarar viðkvæmu sálar án
þess að freistast til þess að yfirdrífa skringilegheitin. Bergur
Þór Ingólfsson í hlutverki Arnórs
kennara nær undraverðum tökum
á kennarakækjum og kemur hógværð og góðmennsku hins stressaða
menntaþjóns mjög vel til skila. Örn
Ólafsson svíkur ei heldur nokkurn
í hlutverki skólastjórans sem var
einnig eins og einhver ævintýrafígúra. Jóhanna Vigdís Arnardóttir brá sér í nokkur gervi hvert öðru
betra. Hún geislar eins og sólin og
söngur hennar er sterkur og fallegur fyrir utan að kynþokki hennar
í þessum hlutverkum er slíkur að
það brakaði í hverju horni.
Gunnfríður, systir Orms, er með
kraftadellu og þar af leiðandi alger
andstæða Orms en þó eru þau góð
systkin og þrátt fyrir smá kýting
tjá þau hvort öðru ást sína með
samstöðu. Guðrún Bjarnadóttir fer
með hlutverk Gunnfríðar og kærastann hennar Knút að norðan leikur Walter Geir Grímsson sem tók
sig til og sporðrennti salnum eins
og mjólkinni sem hann þambaði
í fyrstu heimsókninni hjá tilvonandi tengdafjölskyldu sinni. Hann
var eins og skrípamynd af hallærislegasta gæjanum. Mjög fyndinn. Þorsteinn Gunnarsson leikur
Hreiðar, vin Orms, gamla trygga
góða bóksalann. Þorsteinn er svo
sannarlega í uppsveiflu sem comeback leikari og hér verður enginn
svikinn af nærveru hans. Gervið,
nálgunin og búningar hans voru
heillandi.
Leikmyndin og myndböndin
voru á heildina skemmtileg og hógvær. Stóru dansatriðin voru kraftmikil og þó svo að hugurinn hafi
fremur leitað til Ameríku á jafnvel
fimmta áratug liðinnar aldar í jólainnkaupa-atriðinu var það bara allt
í lagi. Þetta er stórgóð skemmtun
þótt það sé kannski svolítið pirrandi hvað tungumálið er stundum
stirðbusalegt. Fanný, nýja eiginkona pabbans, birtist okkur á sterílu flottu heimili sínu og lék Vigdís Gunnarsdóttir hana og Ellert
A. Ingimundarson lék pabbann.
Þau voru saman frábær, stílfærðir
ýktir hönnunarplebbar og í þeirra
rými nálgaðist leikstjórinn nútímann um leið og þetta hefði alveg
eins getað verið kringum 1950.
Tónlistin festist eins og líming
og er vel flutt.
Tíminn skiptir ekki máli, það er
bara spurning hvort ungir áhorfendur hafi smekk fyrir eða þol til
þess að hlusta og horfa á roskna
leikara leika unglinga frá löngu
liðnum tíma.
Elísabet Brekkan
Niðurstaða: Löng en ekki langdregin,
dúndursýning en tímalaus. Ætti að
falla unglingum í geð á hvaða aldri
sem er.
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Brotin bein
Kvikmyndir ★★
The Lovely Bones
Leikstjóri: Peter Jackson.
Aðalhlutverk: Saoirse Ronan, Stanley Tucci, Mark
Wahlberg, Rachel Weisz.

ESTHER JÖKULSDÓTTIR Esther og vin-

konur hennar syngja til heiðurs Leonard
Cohen í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Til heiðurs
Cohen
Aðrir tónleikarnir á skömmum
tíma til heiðurs kanadíska
söngvaskáldinu Leonard Cohen
verða haldnir á Rosenberg í
kvöld.
Stutt er síðan Valur Gunnarsson söng lög hans í íslenskum
þýðingum en núna ætla þær
Esther Jökulsdóttir, Soffía Karlsdóttir og Lára Sveinsdóttir úr
leikritinu Söngvaseið að spreyta
sig á lögum hans ásamt söngkonunni Þórunni Antoníu
Magnúsdóttur. Í þetta sinn
verður sungið á ensku.
„Soffía var búin að ganga með
þessa flugu í höfðinu í mörg ár.
Við hlustum allar á Cohen, bara
mismikið og svo kom Þórunn
inn í þetta líka,“ segir Esther.
„Þannig að við létum verða af
þessu og ákváðum að taka lögin
sem okkur finnst skemmtilegust.“
Esther vonast til að fleiri
tónleikar verði haldnir í framhaldi af þessum og lofar góðri
skemmtun á Rosenberg í kvöld.

Skáldsagan The Lovely Bones eftir Alice Seabold var
nokkuð frumleg en fyrst og fremst áhrifarík og
mögnuð. Í bókinni sagði hún sögu hinnar 14 ára
gömlu Susie Salmon sem var nauðgað og myrt
af pervertískum nágranna sínum. Stúlkan
sat svo í einhvers konar einkahimnaríki
sínu og fylgdist með afleiðingum glæpsins á fjölskyldu sína og annað fólk auk
þess sem hún hafði einnig auga með
morðingjanum.
Þessi átakanlega saga er sjálfsagt
mörgum lesandanum enn í fersku minni
enda vel til þess fallin að hrista upp í
tilfinningum og kalla fram tár af og
til. Því miður tekst Peter Jackson ekki
að hreyfa við tilfinningum áhorfenda
á sama hátt með þessari bíómynd sem
maður batt óhjákvæmilega miklar
vonir við. Jackson tekur þessa myrku
en samt fallegu sögu og kaffærir hana í
tölvugrafík og tilgerðarlegu myndmáli
með alls konar kunnuglegum klisjum
um mörkin milli lífs og dauða. Hér er
tölvugrafíkin jafn óþörf og hún var

mikilvæg í The Lord of the Rings og tölvugert himnaríki Susiar er eiginlega jafn klígjulegt og pirrandi og
sá fljótandi málningarhandanheimur sem Robin Williams óð í gegnum í hinni óbærilega leiðinlegu What
Dreams May Come.
Með því að þröngva hugmyndum sínum um himnaríki Susira upp á áhorfandann lokar Jackson fyrir
möguleikann á ýmsum hughrifum sem bókin kallaði
fram auk þess sem honum tekst með þessu móti einhvern veginn að gera Susie mjög fjarlæga þótt hún
sé nálæg og hafi nánast verið inni á gafli hjá sínum
nánustu eftir að hún kvaddi þennan heim.
Saoirse Ronan er skærasta ljósið í þessari
mynd sem hefði getað verið svo miklu, miklu
betri en hún leikur Susie ákaflega vel og þá
er einnig fengur að Stanley Tucci sem sýnir
á sér nýjar og áhugaverðar hliðar í hlutverki
dagfarsprúða morðingjans.
Einhver tár féllu nú þrátt fyrir allt í
salnum en ég er ansi hræddur um að
þau hafi sprottið fram þegar myndin kallaði fram minningar um texta
bókarinnar. Ein og sér er hún sorglega máttlaus og tilfinningasnauð.
Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Áhrifamikil og sorgleg
skáldsaga er kaffærð í tölvugrafík
og klisjulegu myndmáli þannig að
einu tilfinningarnar sem myndin
vekur tengjast minningum af lestri
bókarinnar.

SIMON COWELL Kvænist unnustu sinni,

Mezhgan Hussainy, í september.

Brúðkaup
í september
Brúðkaup Idol-dómarans Simons Cowell og Mezhgan Hussainy er fyrirhugað í september.
Athöfnin, sem verður smá í sniðum, verður haldin skammt frá
heimili móður Cowells í AusturSussex á Englandi.
„Þrátt fyrir að hann sé frægur er honum annt um einkalíf
sitt og hann vill að brúðkaupið
verði mjög persónulegt þar sem
aðeins fjölskylda hans og nánustu vinir mæta,“ sagði heimildarmaður. „Þau hafa margar hugmyndir um brúðkaupsveisluna
og vilja að hún verði flottari en
fimmtugsafmælið hans.“

- fb

Langar að
eignast dóttur
Söngkonuna Gwen Stefani langar
að eignast dóttur en óttast að hún
sé orðin of gömul til að standa í
frekari barneignum. Hin fertuga
Stefani á hinn þriggja ára Kingston og 19 mánaða Zuma með
breska rokkaranum Gavin Rossdale. „Það er dálítið skrítið að
ég skuli ekki eiga stelpu en mér
finnst ég vera alveg að renna út
á tíma. Ég vil líka eiga nægan
tíma fyrir börnin sem ég er búin
að eignast,“ sagði Stefani. „Að
eignast börn er það erfiðasta sem
ég hef nokkru sinni gert. Enginn
hefði getað undirbúið mig fyrir
það hversu æðislegt og um leið
erfitt það er.“

Frábær fermingargjöf
+
+
= 19.900,Allur pakkinn

Dúnsæng

Dúnkoddi

Sængurver
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KÁRI KRISTJÁN KRISTJÁNSSON: SPILAR HEIMALEIKI FYRIR FRAMAN 30-70 MANNS

> Sjötti oddaleikur Sigrúnar á fjórum árum
Hamarskonan Sigrún Ámundadóttir verður í baráttunni
í kvöld ásamt félögum sínum þegar Hamar og Keflavík
mætast í oddaleik um sæti í lokaúrslitum Iceland
Express-deildar kvenna í körfubolta en leikurinn fer fram
í Hveragerði klukkan 19.15. Sigrún er eini leikmaðurinn
sem hefur spilað alla fimm oddaleiki í
úrslitakeppni kvenna frá og með árinu
2006. Sigrún jafnar met KR-ingsins Hildar
Sigurðardóttur í kvöld með því að leika
sinn sjötta oddaleik á ferlinum en það
gerir einnig Keflvíkingurinn Birna
Valgarðsdóttir.

sport@frettabladid.is

N1-deild karla:
25-25 (12-12)

Mörk Vals (Skot): Arnór Þór Gunnarsson 8 (16),
Fannar Þór Friðgeirsson 6 (15), Elvar Friðriksson
5/1(11/1), Jón Björgvin Pétursson 2 (2), Baldvin
Þorsteinsson 2 (4), Ingvar Árnason 1 (3), Sigurður Eggertsson 1 (4).
Varin skot: Hlynur Morthens 21/2 ( 46/6) 46%
Hraðaupphlaupsmörk: 8 (Elvar 2, Arnór Þór
2, Baldvin 2, Jón, Ingvar)
Fiskuð víti: 1 (Elvar)
Mörk HK (Skot): Valdimar Fannar Þórsson
9/3(15/4), Atli Ævar Ingólfsson 6 (7), Sverrir
Hermannsson 3 (11), Ragnar Hjaltested 3/1
(4/2), Ólafur Víðir Ólafsson 2 (8), Bjarki Már
Gunnarsson 1(1), Bjarki Már Elísson 1 (2).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 20 (45/1) 44%
Hraðaupphlaupsmörk: 5 (Sverrir 2, Bjarki Már,
Ragnar, Valdimar)
Fiskuð víti: 6 (Atli 3, Bjarki Már, Ragnar 1,
Ólafur).

Fram-Haukar

32-33 (18-18)

Mörk Fram: Andri Berg Haraldsson 8, Haraldur
Þorvarðarson 5, Einar Rafn Eiðsson 5, Magnús
Stefánsson 4, Daníel Berg Grétarsson 3, Guðjón
Finnur Drengsson 3, Stefán Baldvin Stefánsson 2,
Hákon Stefánsson 2.
Mörk Hauka: Sigurbergur Sveinsson 9, Freyr
Brynjarsson 6, Einar Örn Jónsson 4, Guðmundur
Árni Ólafsson 4, Elías Már Halldórsson 3, Björgvin
Hólmgeirsson 3, Jónatan Ingi Jónsson 2, Pétur
Pálsson 2.

FH-Stjarnan

Handknattleiksmaðurinn Kári Kristján Kristjánsson mun að
öllum líkindum yfirgefa herbúðir svissneska félagsins Amicitia
Zürich í sumar en hann gekk í raðir félagsins fyrir aðeins ári.
Dvölin hefur valdið Kára miklum vonbrigðum.
„Það er ekkert hérna eins og maður bjóst við. Við búum í
fínni borg í góðri íbúð en allt í kringum handboltann
hefur valdið vonbrigðum. Ef ég á að segja eins og
er þá hefur þetta bara verið hundleiðinlegt,“ segir
Kári Kristján hreinskilinn sem fyrr.
Hann fór fullur vonar út enda Amicitia eitt
besta lið Sviss, meistarar síðustu tveggja ára og í
Meistaradeildinni. Allt leit því vel út á pappírnum.
„Þessi Meistaradeild fór fyrir ofan garð og
neðan. Manni leið varla eins og maður væri að
spila í Meistaradeildinni fyrir framan 30-70 manns.
Ég er ekkert að grínast að það mæta ekki fleiri á

heimaleiki hjá okkur. Þetta er bara eins og í sjötta flokki. Það er
nákvæmlega enginn áhugi fyrir handbolta hérna,“ segir Kári sem
er þar af leiðandi laus við æsta aðdáendur úti á götum Zürich og
hann segist aldrei hafa verið stöðvaður til þess að gefa eiginhandaráritun. „Ég er heldur ekki að sjá það fara að gerast.“
Félag hans er í miklum fjárhagsörðugleikum þó svo það hafi
staðið við allar launagreiðslur hingað til. Það sameinast öðru
félagi næsta sumar og í kjölfarið þarf væntanlega að
semja upp á nýtt við leikmenn. Þeim er líka frjálst að
fara annað.
„Ég geri ráð fyrir að nýta mér það. Ég þarf líklega
sálfræðing með mér í fullu starfi ef ég á að lifa af annan
vetur hérna. Maður reimar bara á sig skóna og veit það
er eitthvað leiðinlegt fram undan,“ segir Kári Kristján en
hann stefnir á að spila áfram erlendis og er meðal annars
í viðræðum við þýskt úrvalsdeildarfélag.

HK-menn björguðu stigi

ÚRSLIT
Valur-HK

Þetta er bara búið að vera hundleiðinlegt

27-28 (11-15)

Mörk FH: Ólafur Gústafsson 8, Bjarni Fritzson 7,
Ólafur Guðmundsson 4, Örn Ingi Bjarkason 3,
Jón Heiðar Gunnarsson 2, Benedikt Reynir Kristinsson1, Ásbjörn Friðriksson 1, Hermann Ragnar
Björnsson 1.
Mörk Stjörnunnar: Þórólfur Nielsen 7,
Vilhjálmur Halldórsson 6, Tandri Konráðsson 3,
Kristján Svan Kristjánsson 3, Sverrir Eyjólfsson
3, Daníel Örn Einarsson 3, Guðmundur Guðmundsson 3.

STAÐAN:
Haukar
17 13 2 2 441-409 28
Akureyri
17 10 2 5 463-430 22
HK
17
9 2 6 459-436 20
FH
17
9 1 7 480-454 19
---------------------------------------------------Valur
17
8 3 6 420-402 19
Grótta
17
5 0 12 424-458 10
---------------------------------------------------Stjarnan
17
4 1 12 393-455 9
Fram
17
4 1 12444-480 9

HK og Valur gerðu 25-25 jafntefli í mikilvægum leik í baráttunni um sæti í úrslitakeppni N1 deildar karla í handbolta. HK skoraði tvö síðustu mörk leiksins.
HANDBOLTI Lið Vals og HK fóru

miskát af velli eftir 25-25 jafntefli
í Vodafone-höllinni í gær, Valsmenn
fóru illa að ráði sínu í lokin og gráta
tapað stig en gestirnir úr HK brotnuðu ekki við mikið mótlæti heldur
komu til baka og tryggðu sér dýrmætt stig i baráttunni um sæti í
úrslitakeppninni
„Þetta leit ekki vel út, þegar við
vorum tveimur færri og fjórar mínútur eftir af leiknum. Við spiluðum
þann kafla frábærlega og er ég því
ánægður með karakterinn í liðinu
og að við skyldum ekki brotna við
mótlætið. Það hefðu margir brotnað
við þetta mótlæti en við héldum út.
Ég er því ánægður með liðsheildina í dag,“ sagði Gunnar Magnússon, þjálfari HK, eftir leikinn.
HK-maðurinn Bjarki Már Gunnarsson var rekinn út af í stöðunni
24-23 fyrir Val en Atli Ævar Ingólfsson virtist ekki átta sig á því
og hljóp inn á völlinn og voru því
áfram sex útileikmenn HK inni á
vellinum. Þetta þýddi að Atli fékk
brottrekstur og HK missti boltann. Valsmenn komust síðan í 25-23
þegar þeir voru tveimur mönnum
fleiri.
Gunnar Magnússon vildi þó
ekki kenna Atla um það sem gerðist. „Atli gerði mistökin en auðvitað átti ég að stoppa hann. Ég ber
ábyrgðina á bekknum og ég tek
mistökin á mig en set þau ekki á
hann. Hann tók þetta eitthvað á
sig og kom sterkur inn á í lokin og
svaraði fyrir sig,“ sagði Gunnar
en Atli átti tvö síðustu mörk leiksins, skoraði það fyrra af línunni og
minnkaði muninn í 25-24 og fiskaði
síðan vítið sem Valdimar Fannar

Hádegisfundur ÍSÍ
Föstudagur 26. mars. kl. 12.00-13.00 í E-sal Íþr.miðstöðvarinnar í Laugardal. Skúli Skúlason form. Lyfjaráðs fjallar um kramkv. lyfjaeftirlits, ný lög um lyfjamál o.fl.
Aðgangur ókeypis og öllum heimill. Uppl. í 514-4000 og á
vidar@isi.is
Sjá nánar á

www.isi.is

Sunnlendingar
Styðjum Hamars-stelpurnar
í oddaleik á móti Keflavík í
Apabúrinu í Hveragerði í kvöld
kl. 19:15

ÖFLUGUR Jakob Jóhann Sveinsson úr

Ægi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meistaramót Íslands í sundi:

Jakob Jóhann
fékk þrjá bikara
SUND Jakob Jóhann Sveinsson,

ERFIÐUR HK-ingurinn Atli Ævar Ingólfsson lét Valsmennina Ingvar Árnason og Sigfús
Sigurðsson hafa í nógu að snúast í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þórsson skoraði úr og tryggði HK
jafnteflið.
„Mér fannst við bara tapa stigi
hérna,“ sagði Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals og hann var ekki
sáttur með ákvarðanir dómaraparsins undir lok leiksins. „Dómararnir
voru að gera of dýr mistök á síðustu
tíu mínútunum, þetta var ekkert viljandi hjá þeim en það kostaði okkur
stigið í dag,“ sagði Óskar Bjarni.
Valsmenn hafa ekki fengið mörg
stig í hús að undanförnu og hafa
dottið niður töfluna en Óskar er
bjartsýnn á framhaldið.
„Mér sýnist vera að fá alla inn á
réttum tíma en í fyrra misstum við
alla í lokin. Ég vona að þetta snúist
við. Það var erfiður kafli en honum

er vonandi lokið. Ég er bjartsýnn á
þetta en það verður mjög erfitt að
komast í úrslitakeppnina. Þetta er
ennþá í okkar höndum því við eigum
innbyrðisleiki eftir,“ sagði Óskar
Bjarni.
Gunnar er líka spenntur fyrir
lokasprettinum hjá HK. „Þetta er
gríðarlega mikilvægt stig og núna
eigum við fjóra úrslitaleiki eftir.
Svona verður þetta út tímabilið og
við viljum hafa þetta svona. Við
erum í þessu til þess að spila þessa
mikilvægu leiki,“ sagði Gunnar.
Markverðirnir, Hlynur Morthens
hjá Val og Sveinbjörn Pétursson hjá
HK voru bestu menn liðanna í gær
og vörðu báðir 21 skot.
ooj@frettabladid.is

bringusundsmaður úr Ægi, fékk
þrjá af fjórum verðlaunabikurum
á lokahófi Íslandsmeistaramótsins í 50 metra laug um helgina.
Þetta er annað árið í röð sem
Jakob Jóhann fær alla þessa þrjá
bikara: Ásgeirsbikarinn, Pétursbikarinn (Guðmundarbikarinn)
og Sigurðarbikarinn.
Jakob Jóhann hlaut Pétursbikarinn (besta afrek karla
á árinu) fyrir 200 m bringusund er hann synti á 2:12.39 á
HM í Róm og hann hlaut síðan
bæði Sigurðarbikarinn (besta
bringusundsafrekið) og Ásgeirsbikarinn (besta afrek Meistaramóts Íslands í sundi) fyrir 100
m bringusund sem hann synti á
1:01.84 á mótinu um helgina.
Ragnheiður Ragnarsdóttir, KR,
hlaut Kolbrúnarbikarinn (besta
afrek kvenna á árinu) fyrir 100 m
skriðsund er hún synti á 0:55.66
á Bikar 2009. Bryndís Rún Hansen, 17 ára sundkona úr Óðni, setti
eina Íslandsmet mótsins í 50 m
flugsundi.
- óój

Góð frammistaða Eiðs Smára gegn Stoke gæti breytt miklu fyrir framtíð hans:

Redknapp vill halda Eiði hjá Spurs
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohn-

sen minnti hressilega á sig á fótboltavellinum um helgina í leik
Tottenham og Stoke City. Eiður
kom af bekknum í leiknum og
breytti gangi leiksins. Hann skoraði glæsilegt mark og átti þátt í
síðara marki Spurs sem reyndist
vera sigurmark leiksins.
Harry Redknapp, stjóri Spurs,
var að vonum í skýjunum með
frammistöðu Eiðs Smára og
hann hefur lýst yfir áhuga á að
halda Eiði áfram hjá félaginu en
hann er þar í láni frá Monaco út
leiktíðina.
„Ég vil hafa hann hér áfram á
næsta ári. Hann er frábær leikmaður með mikla hæfileika. Þar

KOMINN AF BEKKNUM Eiður fær væntanlega fleiri tækifæri eftir frammistöðuna
um helgina.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

sem Jermain Defoe er meiddur bíður hans stórt hlutverk með
okkur,“ sagði Redknapp og bætti
við:
„Stjórnarformaðurinn gerði

samninginn við hann og ég veit
ekki öll smáatriðin í honum en við
höfum svo sannarlega áhuga á að
halda honum. Strákunum í liðinu
líkar vel við hann og finnst gaman
að spila með honum.“
Eiður sjálfur var augljóslega
ánægður eftir leikinn. „Fótbolti
snýst um að líða vel og mér finnst
ég hafa lifnað við eftir að ég kom
aftur til Englands,“ sagði Eiður.
„Ég var ekki að njóta fótboltans
í Frakklandi. Þegar manni líður
ekki vel í vinnunni er erfitt að ná
sínu besta fram. Þess vegna ákvað
ég að fara aftur til Englands. Ég
hef þurft að vera þolinmóður en
það var afar ánægjulegt að fara
aftur út á völlinn.“
- hbg

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, um Kóreumanninn Ji-sung Park:

Keypti hann ekki til að selja fleiri treyjur
FÓTBOLTI Kóreumaðurinn Ji-sung

Park hefur spilað frábærlega með
Manchester United síðustu vikur
og hann skoraði sigurmarkið á
móti Liverpool um helgina. Þegar
Park var fenginn til félagsins

fyrir um fimm árum síðan héldu
margir að það hefði eingöngu
verið gert til þess að selja fleiri
treyjur í Asíu. „Ég vissi að hann
myndi gera meira en að selja
treyjur. Þegar ég sá hann í Meist-

aradeildinni með PSV árið 2005
þá hugsaði ég að þarna væri leikmaður sem skildi fótbolta. Hann
er greindur knattspyrnumaður og
agaður,“ sagði Sir Alex Ferguson,
stjóri Man. Utd.
- hbg
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VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON HORFÐI Á VANDAÐA ÞÆTTI ÚR SMIÐJU ATTENBOROUGHS

Hinir hæfustu lifa af

> Leah Remini
„Það er svo margt sem konur gera inni á
baðherbergi annað en hið augljósa.“

Á sama tíma og American Idol er hætt
að vera skemmtilegt við brotthvarf allra
furðufuglanna er næsta skref á mánudagskvöldum að sökkva sér í glænýja
náttúrulífsþætti úr smiðju Davids Attenborough, Lífið. Þættirnir sýna á áhugaverðan hátt þær óvenjulegu aðferðir sem
dýr og plötur nota til að halda sér á lífi og
fjölga sér. Þau þurfa ekki bara að glíma
við náttúruna heldur einnig aðrar dýrategundir og eigin tegund til að ná ætlunarverkum sínum. Útkoman er sérlega
skemmtileg þar sem mögnuð myndataka
skiptir sköpum í að gera upplifunina með þeim eftirminnilegri til
þessa þegar náttúrulífsþættir eru annars vegar.
Í fyrsta þættinum í gær á Rúv var sýnt þegar þrjú afrísk tígrisdýr

SJÓNVARPIÐ

19.50

West Ham – Wolves,

STÖÐ 2 SPORT 2

beint

um 2010

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Læknamiðstöðin (Private Practice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. Aðalhlutverk: Kate Walsh, Taye Diggs, KaDee Strickland, Hector Elizondo, Tim Daly og Paul
Adelstein.

21.00

Bones

STÖÐ 2

20.55 Leiðin á HM (5:16) Upphitunarþættir fyrir HM í fótbolta sem hefst í SuðurAfríku 11. júní.

▼

21.25 Sofie Gråbøl (Autograf: Sofie

Gråbøl) Danski sjónvarpsmaðurinn Clement Behrendt Kjersgaard ræðir við dönsku
leikkonuna Sofie Gråbøl sem leikur aðalhlutverk í myndaflokknum Glæpnum sem
sýndur er á sunnudagskvöldum.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Refsiréttur (Criminal Justice) (3:5)

21.25

Sofie Gråbøl SJÓNVARPIÐ

Bresk sakamálasyrpa í fimm þáttum. Aðalhlutverk: Benjamin Whishaw, Bill Paterson,
David Westhead, Pete Postlethwaite, Maxine
Peake og Matthew Macfadyen.

23.15 Njósnadeildin (Spooks VII) (e)
00.10 Kastljós (e)
00.40 Fréttir (e)
00.50 Dagskrárlok

21.50 It‘s Always Sunny In
STÖÐ 2 EXTRA
Philadelphia

08.10 Picture Perfect
10.00 Tomorrow Never Dies
12.00 The Wiches
14.00 Picture Perfect
16.00 Tomorrow Never Dies
18.00 The Wiches
20.00 Across the Universe Kvikmynd
byggð utan um bestu lög Bítlanna.

21.55

The Good Wife

SKJÁREINN

22.10 Extreme Dating
00.05 The Ballad of Jack and Rose
02.00 Zodiac
04.35 Extreme Dating

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Strumparnir,

18.05 Bestu leikirnir: ÍA - KR 30.07.03

Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

Íslandsmótið 2003 er eitt mest spennandi Íslandsmót seinni ára en þá áttu lengi vel fjögur lið möguleika á titlinum. Tvö þessara liða
voru ÍA og KR og þessir erkifjendur mættust
á Akranesi í frábærum leik.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Einu sinni var (4:22)
10.55 Numbers (6:23)
11.45 Cold Case (17:23)
12.35 Nágrannar
13.00 Parenthood
15.00 Sjáðu
15.30 Barnatími Stöðvar 2 Ofuröndin,

18.35 Fréttaþáttur Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu.

19.05 Flensburg - Hamburg Bein útsending frá leik í þýska handboltanum.

20.50 Meistaradeildin - gullleikur:
Juventus - Man. Utd. 21.4 1999 Knattspyrnuárið 1999 líður stuðningsmönnum
Manchester United seint úr minni. Nánast allt
gekk upp hjá Rauðu djöflunum sem hrósuðu
sigri á þremur stórmótum. Eftir jafntefli, 1-1,
við Juventus á Old Trafford í fyrri undanúrslitaleik Meistaradeildar Evrópu virtist draumurinn úti. Ítalska liðið byrjaði með látum í
seinni leiknum og komst í 2-0. En þegar öll
sund virtust vera lokuð steig Roy Keane fram
og leiddi sína menn til sigurs.

Ben 10 og Stóra teiknimyndastundin.

16.43 Strumparnir
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (14:23)
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 (10:24)
19.45 How I Met Your Mother (8:22)

22.40 Transitions Championship
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi.

23.35 Flensburg - Hamburg Útsending
frá leik í þýska handboltanum.

Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru bæði
innlend og erlend myndbrot, sem kitla hláturtaugarnar og koma öllum í gott skap. (e)

19.05 What I Like About You (16:18).
19.30 Fréttir
19.45 King of Queens (3:25) (e)
20.10 Accidentally on Purpose (9:18)
Bandarísk gamanþáttaröð um konu á besta
aldri sem verður ólétt eftir einnar nætur
kynni með ungum fola.

20.35 Innlit/ útlit (9:10) Hönnunar- og
lífsstílsþáttur þar sem Katrín Fjeldsted kemur
víða við.
21.05 Nýtt útlit (4:11) Hárgreiðslu- og
21.55 The Good Wife (11:23) Bandarísk þáttaröð um konu sem snýr aftur til
starfa sem lögfræðingur eftir að eiginmaður
hennar lendir í kynlífshneyksli og er dæmdur í fangelsi fyrir spillingu í opinberu starfi.

Rómantískir gamanþættir um fólk á þrítugsaldri sem nýtur tilhugalífsins til hins ýtrasta
en er samt farið að íhuga hvort ekki sé kominn tími til að finna lífsförunautinn.

22.45 Jay Leno
23.30 CSI (3:23) (e)
00.20 Fréttir (e)
00.35 The Good Wife (11:23) (e)
01.25 King of Queens (3:25) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist

20.10 How I Met Your Mother (5:24)
20.35 Modern Family (8:24) Gamanþáttur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra
nútímafjölskyldna. Leiðir þeirra liggja saman
og þær lenda í drepfyndnum aðstæðum.

21.00 Bones (7:22) Fimmta serían
af spennuþættinum Bones þar sem fylgst
er með störfum Dr. Temperance „Bones“
Brennan, réttarmeinafræðings sem kölluð er
til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.
21.45 Entourage (8:12) Fimmta þáttaröðin um Vincent og félaga og framabrölt þeirra
í Hollywood.

22.15 Daily Show: Global Edition
22.40 Dirty Tricks
23.20 Fringe
00.05 Tell Me You Love Me (10:10)
00.55 Parenthood
02.55 Murderball
04.20 Bones (7:22)
05.05 Modern Family (8:24)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Matarklúbburinn (1:6) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Matarklúbburinn (1:6) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
16.50 Girlfriends (2:22) (e)
17.10 7th Heaven (3:22)
17.55 Dr. Phil
18.40 Fyndnar fjölskyldumyndir (7:14)

förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir
venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til fata.

▼

15.35 Útsvar (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Frumskógar Goggi (23:26)
17.52 Arthúr (144:145)
18.17 Skellibær (25:26)
18.30 Meistaradeildin í hestaíþrótt-

STÖÐ 2

▼

ÞRIÐJUDAGUR

15.35 Sunderland - Birmingham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.15 Aston Villa - Wolves Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
18.55 Premier League Review Rennt
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Hrafnaþing Ásgeir Margeirsson,
framkvæmdastjóri Magma, er gestur Ingva
Hrafns.

▼

Remini fer með hlutverk Carrie Heffernan
í þættinum The King of Queens sem Skjár
einn sýnir alla virka daga kl. 19.45.

reyndu að ráða niðurlögum tveggja strúta sem
voru á vappi á sléttunni. Spennan var byggð upp
eins og ekta Hollywood-spennumynd og síðan
létu tígrisdýrin til skarar skríða við dynjandi
tónlistina. Annar strúturinn féll og kröftug spörk
hans dugðu ekki til að halda hinum soltnu
rándýrum frá honum. Já, þeir hæfustu lifa af eins
og kom þarna berlega í ljós. Til þess getur þó
stundum verið nauðsynlegt að fá góða hjálp.
Aparnir sem reyndu að brjóta hneturnar til að
ná sér í æti voru einnig eftirminnilegir. Aðferðirnar voru sýndar hægt og ekki annað hægt en
að heillast með.
Það tók þrjú ár að búa til þessa þætti, sem eru tíu talsins. Sú vinna
hefur greinilega borgað sig því miðað við fyrsta þáttinn mun ekkert
annað komast að á mínu heimili næstu mánudagskvöld.

19.50 West Ham - Wolves Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Græðlingur Skipulagið á heimilisgarðinum. Gestur er Lilja Kristín Ólafsdóttir.

22.00 Stoke - Tottenham Útsending frá

21.30 Tryggvi Þór á Alþingi Hvar eru
allir þessir peningar sem ríkið segist tapa
endalaust?

leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

00.10 West Ham - Wolves Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

PIPAR\TBWA • SÍA • 100695

Prófaðu Heimaöryggi

– frítt í 2 mánuði –
án skuldbindingar.*
* Kynntu þér málið á oryggi.is
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Nýtt útlit

Í KVÖLD

SkjárEinn kl. 21.05
STÖÐ 2 KL. 20.10

Hárgreiðslu- og förðunarmeistarinn Karl
Berndsen veitir fólki nýtt útlit, allt frá
förðun til fata. Í nýju þáttaröðinni eru
það þekktir Íslendingar sem setjast í
stólinn hjá Kalla. Gestur þáttarins í kvöld
er Bryndís Schram og verður án efa
spennandi að sjá hvernig til tekst.

How I Met your Mother
Í þessari fjórðu seríu kynnumst
við enn betur vinunum Barney,
Ted, Marshall, Lily og Robin
og um leið komumst við nær
sannleikanum um hvernig
Ted kynnist móður barnanna
sinna og hver hún í raun er. Í
þættinum í kvöld er brúðkaup í
vændum þar sem Ted og Stella
hafa nú ákveðið að gifta sig. En
er Stella sú eina rétta fyrir Ted?

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 Söngfuglar
11.03 Samfélagið í nærmynd
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál.

brýðisöm vegna vináttu Larrys og fyrrverandi
eiginkonu hans. Richard rýkur til bjargar Jane,
vinkonu sinni frá LA, en hún er að reyna að
koma í veg fyrir að karlatímarit þar á bæ birti
nektarmyndir af henni.

FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

F|iaWh:kXb_d

18.30 Seinfeld (17:24) Jerry stendur Leó
frænda að búðahnupli og Georg neyðist til
að kaupa bók sem hann stelst til að lesa inni
á salerni í bókabúðinni.

19.00 The Doctors
19.45 Ally McBeal (22:23)
20.30 Seinfeld (17:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 It‘s Always Sunny In Phila-

▼

;_dijWajl[h

delphia (13:15) Gamanþáttaröð um fjóra
vini sem reka saman bar en eru of sjálfumglaðir til að geta unnið saman án þess að til
árekstra komi, upp á hvern einasta dag.

K>I6WÅÂjgjee{[_\jggVc{iiV
e{h`V[ZgÂi^a9jWa^c{[g{W¨gjkZgÂ^#
9jWa^cZgZ^chi`Wdg\hZb^ÂVgV[a[^
d\hiZbc^c\j#

22.15 American Idol (22:43) Níunda
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. 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.

23.40 American Idol (23:43)
00.25 Supernatural (4:16) Yfirnáttúrlegir

L[h\h|(/$/&&ah$

spennuþættir um bræðurna Sam og Dean
sem halda áfram að berjast gegn illum öflum
og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

e]'+$&&&L_bZWhfkdajWh

01.05 Sjáðu
01.30 Fréttir Stöðvar 2
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

{bVccb#k#[aj\[gVbd\i^aWV`VbZÂ[aj\kVaaVgh`iijb
&#"*#Vega#6abZccikZgÂ/(.#.%%`g#
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12.25 Absolutely Fabulous 12.55 Sensitive Skin
13.25 Sensitive Skin 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
Absolutely Fabulous 19.00 Two Pints of Lager and
a Packet of Crisps 19.30 The Fixer 20.20 Ashes to
Ashes 21.10 Two Pints of Lager and a Packet of
Crisps 21.40 Robin Hood 22.25 Jonathan Creek
23.15 The Fixer

<h|/$(&&ah$djj_d
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12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 13.00
Det søde liv 13.30 Ønskehaven 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 Lille Nørd 17.00 Aftenshowet 17.30 TV
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret
18.30 Ha‘ det godt 19.00 Hammerslag 19.30 Spise
med Price 20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 20.50
SportNyt 21.00 Wallander. Luftkastellet 22.30 Det
Nye Talkshow med Anders Lund Madsen 23.15
Dødens detektiver 23.35 Boogie Mix

8[_djceh]kd\bk]"
]b³i_b[]kh\bk]aeijkh$
K^Âk^aYjbVÂ[VgÄZ\jba^Â^Z^chd\ÄZ^gk¨gj]Z^bV]_{hg
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>XZaVcYV^g#=kZg[VgÄZ\^]Z[jgh^ccZ^\^ch`_{ÄVghZbZgWdÂ^
{cZcYjg\_VaYh[_aWgZniigkVaV[`k^`bncYjb!k^ch¨ajb
h_ckVgehÄ{iijb!ica^hid\iakjaZ^`_jb#=kZgd\Z^cckZajg
hcVZ^\^cYV\h`g{d\\ZijgVj`ÄZhhhiijeeaÅh^c\Vgjb
[aj\[ZgÂ^cVh_{a[Vd\bVg\i[aZ^gV#
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12.05 Räddningspatrullen 12.55 Landet runt
13.40 Främlingen från skyn 15.00 Rapport
15.05 Gomorron Sverige 16.00 Konståkning. VM
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 Mästarnas mästare
20.00 Åh, Herregud! 20.30 Kvartersdoktorn 21.00
Big John 22.00 Konståkning. VM 23.00 Saltön

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

F|iaW\[h'$Å+$Wfhb0

17.45 Ally McBeal (22:23) Ally verður af-

SVT 1

FM
FM
FM
FM
FM

18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Í heyranda hljóði
21.20 Tríó
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Fimm fjórðu
23.10 Sumar raddir
00.05 Næturtónar

Iah|k _]d[jabXX_dd#L?J7$_i

17.00 The Doctors Spjallþættir framleidd-

12.10 Urix 12.30 Mat med Anne 13.00 Filmavisen
1959 13.10 Ingen grenser 14.00 NRK nyheter
14.10 Dynastiet 15.00 Derrick 16.00 NRK nyheter
16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00
Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen
18.45 Ut i naturen. Magasin 19.45 Extra-trekning 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21
20.30 Brennpunkt 21.30 Bokprogrammet 22.00
Kveldsnytt 22.15 Rosens navn

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Flakk
14.03 Tónar að nóni
15.03 Útvarpssagan: Brúin á
Drinu
15.25 Þriðjudagsdjass
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

L?J7[h[_]k?Y[bWdZW_h=hekf$
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Eldgosið eyðilagði heimsmetstilraun

„KFC er uppáhaldsmaturinn
minn. Ég borða það á afmælinu mínu og er meira að segja
byrjaður að reyna að búa það
til heima hjá mér. Zinger Tower
er uppáhalds.“
Jón Gnarr frambjóðandi.
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LÁRÉTT
2. sía, 6. mannþyrping, 8. kvikmyndahús, 9. skarð, 11. verslun, 12. sjósetja,
14. dá, 16. í röð, 17. lítið býli, 18.
ennþá, 20. ekki heldur, 21. sníkjur.
LÓÐRÉTT
1. nauðsyn, 3. í röð, 4. land, 5. samtíningur, 7. hungraður, 10. drulla, 13.
verkur, 15. baklaf á flík, 16. húðpoki,
19. átt.
LAUSN

Eldgosið við Fimmvörðuháls eyðilagði aðra
af tveimur heimsmetstilraunum svissneska
flugmannsins Riccardo Mortara. Mortara
hugðist slá met ævintýramannsins Steves
Fossett með því að fljúga hringinn í kringum hnöttinn á innan við 67 klukkustundum. Það tókst því Mortara flaug hringinn á
57 klukkustundum og 54 mínútum. Honum
mistókst hins vegar að slá met kylfingsins
Arnolds Palmer sem flaug í kringum heiminn
á 57 klukkustundum og 26 mínútum á mun
léttari vél. Mortara segir eldgosið á Íslandi
hafa eyðilagt þau plön og seinkað ferðinni um
fjórar klukkustundir.
Mortara ætlaði að lenda í Keflavík eftir
viðkomu í Kanada en flugvellinum var hins
vegar lokað vegna eldgossins við Eyjafjalla-

Enginn peningur til fyrir
Eurovision-myndbandi í ár
„Það er einfaldlega ekki til peningur fyrir slíku. Þannig er allavega staðan í dag. En það getur
alltaf breyst þótt ég eigi ekkert
von á því,“ segir Hera Björk Þórhallsdóttir, fulltrúi Íslands í Eurovision. Ekkert myndband verður
gert við framlag Íslands, Je ne
sais quoi, eins og gert hefur verið
síðustu tólf skiptin sem Ísland
hefur keppt. Myndbönd hafa
verið framleidd alveg síðan Anna
Mjöll söng Sjúbbídú árið 1996
eftir því sem Fréttablaðið kemst
næst. „Við verðum að skera niður
eins og allir aðrir, því miður, en
þessi myndbönd hafa ekki alltaf
verið að skila því sem þau eiga að
skila,“ bætir Hera Björk við.
Reynir Þór Eggertsson Eurovision-sérfræðingur segir þetta
skiljanlega ákvörðun og tekur
undir orð Heru. „Þessi Eurovision-myndbönd hafa verið að
fá sáralitla spilun utan heimalandsins og raunar held ég að
þessi myndbönd hafi lítið að
segja,“ segir Reynir og bendir á
að Alexander Rybak, sem vann í
keppninni í Moskvu á síðasta ári
með miklum yfirburðum, hafi
ekki gert neitt myndband. „Það
er miklu líklegra til árangurs að
vera með öfluga maskínu á Netinu og vera dugleg við að fara í
viðtöl á Netinu. Þetta vinnst oft á
umræðunni þar sem hún smitar út
frá sér.“ Svo Rybak sé aftur notaður sem dæmi þá voru Eurovisionsérfræðingar fyrir löngu búnir að
spá honum sigri í keppni og það
virtist bera tilætlaðan árangur.
En þá aftur að Heru, sem var
raunar stödd í London þegar
Fréttablaðið náði tali af henni
ásamt fatahönnuðinum Birtu
Björnsdóttur. Þær voru að leita
að efni fyrir kjólinn sem Hera
hyggst klæðast þegar stóra

Sjáðu
verð
dæmi

LÓÐRÉTT: 1. þörf, 3. áb, 4. líbanon,
5. dót, 7. soltinn, 10. for, 13. tak, 15.
stél, 16. hes, 19. na.
LÁRÉTT: 2. sáld, 6. ös, 8. bíó, 9. rof,
11. bt, 12. flota, 14. trans, 16. hi, 17.
kot, 18. enn, 20. né, 21. snap.

Frábært verð
á blekhylkjum,
kartoni, ljósmyndapapPír,
umslögum og

nú 1399,-

öðru fyrir
fermingar-

SkeifunNi 11
104 Reykjavík
S. 533 1010

SLÓ EITT HEIMSMET Mortara sló eitt heimsmet þegar
hann flaug í kringum hnöttinn á tæpum 58 klukkustundum. Eldgosið á Íslandi kom hins vegar í veg fyrir
aðra heimsmetstilraun.
NORDICPHOTOS/AFP

HERA BJÖRK ÞÓRHALLSDÓTTIR: Í LONDON AÐ SKOÐA EFNI FYRIR KJÓLINN

fermingarundirbúningur!

Spara
spara

jökul og Mortara neyddist til að snúa við. „Við
settum okkur háleit markmið og ætluðum að
slá met Palmers,“ segir Mortara í yfirlýsingu
á Facebook-síðu sinni. „Okkur hefði sennilega
tekist að slá það um fjórar klukkustundir ef
ekki hefði orðið þetta eldgos á Íslandi.“
Eldgosið á Fimmvörðuhálsi hleypti miklum
taugatitringi í áhöfn Mortara eins og kemur
fram á heimasíðu heimsmetstilraunarinnar,
360worldrecord.com. „Ég var vakinn og mér
sagt frá eldgosinu á Íslandi. Þetta var eins
og martröð,“ skrifar Carlo Allauigan, einn úr
áhöfn flugvélarinnar. Mortara flaug Sabreliner 65-flugvél til að setja metið en slíkar
vélar voru fyrstu einkaflugvélarnar sem
byggðar voru handa auðjöfrum og fólki loðnu
um lófana.
- fgg

Sálmabækur
Verð áður kr. 1.730

undirbúninginN.

EKKERT MYNDBAND Í ÁR
Reynir Þór Eggertsson telur Eurovision-myndböndin hafa litlu skilað
og skilur vel að þau Örlygur Smári
og Hera Björk skuli ekki ætla
að gera slíkt. Hægt sé að eyða
peningum í aðra og betri hluti.
Þetta verður í fyrsta skipti síðan
Anna Mjöll gerði svart/hvítt
myndband við Sjúbbídú að
framlag Íslands til Eurovision
verður ekki með sitt eigið
myndband.

stundin rennur upp um miðjan
maí í Ósló. „Við fundum ekki rétta
efnið heima og ég bauðst bara til
að syngja fyrir Iceland Express
ef þeir byðu okkur hingað út. Og
hérna erum við, þrátt fyrir verk-

fall og eldgos,“ segir Hera en
þær stöllur gera þetta eins ódýrt
og mögulegt er, gista á farfuglaheimili við Hyde Park og hugðust
fara í verslunarferð niður í Sohohverfið.
freyrgigja@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI
Tónleikar Peaches
á Nasa á laugardagskvöldið þóttu
heppnast frábærlega. Hápunkturinn
var þegar hún
bókstaflega
labbaði um
salinn, á
höndum
tónleikagestanna. Tónlistarkonan
hafði ráðgert
að halda af landi brott í gærmorgun en varð strandaglópur vegna
verkfalls flugvirkja. Hafði Peaches
á orði að hún væri ágætlega sátt
við þessa niðurstöðu, ef hún
hefði komist héðan hefði hún í
staðinn orðið föst í London vegna
verkfalls hjá British Airways.
Meira af Peaches og
tónleikum hennar
þar sem hún skipti
ótt og títt um föt
eins og sönnu
tískuíkoni
sæmir. Í
lokalaginu
klæddist
hún
jakka
eftir
íslenska
fatahönnuðinn Munda vonda.
Ekki amaleg meðmæli það fyrir
ungan og upprennandi hönnuð.
Jónína Benediktsdóttir og
Gunnar Þorsteinsson, oftast
kenndur við trúfélagið Krossinn, nýttu sér tæknina þegar
þau tilkynntu vinum sínum á
Facebook að þau væru gengin í
heilagt hjónaband. Og þó. Þegar
Jónínu er flett upp á Facebook,
þar sem skoða má
helstu upplýsingar um hana,
hefur gleymst
að breyta einu
smáatriði; hún er
skráð „single“ í stað
„married“.
- hdm, fgg

Steindi Jr. í framboð fyrir VG
„Þetta byrjaði með því að ég vildi fá fótboltamark
aftur á Varmárvöllinn. Við strákarnir spiluðum
mikið á þetta mark, en svo var það bara tekið. Það
var rosalega vont. Þegar það var hringt í mig og
mér boðið sæti á lista, þá var mér hugsað til marksins og sagði bara já takk,“ segir Steinþór Hróar
Steinþórsson, betur þekktur sem Steindi Jr. Hann er
í þriðja sæti á framboðslista Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs í Mosfellsbæ.
„Ég ætla að verða fulltrúi unga fólksins í bænum
enda margt hægt að gera fleira heldur en að redda
þessu marki,“ segir Steindi. Hann er Mosfellingur
frá blautu barnsbeini og veit hvernig er að alast upp
í bænum.
VG er núna með einn mann í bæjarstjórn en
Steindi er ekki í neinum vafa um að hann komist
inn. „Ég fer alveg pottþétt í bæjarstjórn. Þetta verður stórsigur! Og markið er bara byrjunin. Ég er með
alveg fullt af hugmyndum. Vonandi er svo einhver
peningur í þessu, ég er reyndar ekki búinn að kanna
það.“
Steindi hamast nú við að taka upp efni fyrir átta
sjónvarpsþætti sem byrjað verður að sýna á Stöð 2
í lok apríl. Þættirnir heita Steindinn okkar og auk
Steinda er Ágúst Bent úr Rottweilerhundum aðalsprautan í þáttunum. „Þetta eru grínsketsaþættir

STEINDI JR MEÐ HINUM Í VG MOSÓ Frambjóðendurnir sem
skipa sex efstu sætin. Frá vinstri: Ólafur Gunnarsson, Bryndís
Brynjarsdóttir, Högni Snær Hauksson, Karl Tómasson, Sigurlaug Ragnarsdóttir og Steindi Jr.
MYND/HILMAR GUNNARSSON

með fullt af gestaleikurum. Þetta verða einhverjir
bestu þættir sem gerðir hafa verið,“ segir Steindi
fullur sjálfstrausts. En er hann ekkert smeykur um
að verða stimplaður kommagrínisti? „Nei, nei, alls
ekki. Ég vil bara fá fótboltamarkið aftur. Það er
númer 1, 2 og 3. Svo er ég með teikniborðið fullt af
hugmyndum fyrir unga fólkið.“
- drg

sumarferdir.is

SUMAR 2010

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.

Portúgal (Praia da Rocha)
Flug og gisting
í viku og frír
aðgöngumiði í
Slide&Splash.

frá

79.900 kr.*

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

Tenerife (Playa de las Americas)
Flug og gisting
í viku og frír
aðgöngumiði í
Aqualandia.

frá

99.900 kr.*

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

...eru skemmtilegri en aðrar
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

* 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.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Fékk afsökunarbeiðni
Breska blaðið Telegraph birti á
dögunum fréttir um meint ástarsamband Dorritar Moussaieff
forsetafrúar og kaupsýslumannsins
Vincent Tchenguiz á níunda áratugnum. Blaðamaðurinn Jonathan
Russell hélt því einnig fram að
Dorrit hafi kynnt bræðurna Vincent
og Robert Tchenguiz fyrir íslenska
fjármálaheiminum, en þeir voru
á meðal stærstu viðskiptavina
Kaupþings í góðærinu. Eftir að
Fréttablaðið hafði tekið upp frétt
Telegraph í síðustu viku neitaði
Dorrit hvoru tveggja í yfirlýsingu og
tilkynnti að lögfræðingur hennar
myndi hafa samband við blaðamanninn. Það hefur nú verið gert
og í Telegraph um helgina var
birt yfirlýsing um að
ástarsambandið
hafi aldrei átt sér
stað og að Dorrit
hafi ekki kynnt
þá bræður fyrir
íslenskum
bankamönnum.

Bjarni aftur nr. 2
Bóksalinn og rithöfundurinn Bjarni
Harðarson er í öðru sæti á lista
Vinstri grænna í Árborg sem kynntur var í gærkvöldi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Bjarni ætti
að kannast ágætlega við sig í öðru
sætinu en eins og menn muna
var hann annar á lista Framsóknar
í þingkosningunum 2007 á eftir
Guðna Ágústssyni. Hann sagði af
sér þingmennsku í nóvember 2008
eftir að hann „hljóp á sig“ eins og
hann orðaði það sjálfur. Þá sendi
hann aðstoðarmanni sínum fyrirmæli um að senda undir nafnleynd
bréf til fjölmiðla þar sem
ráðist var harkalega að
Valgerði Sverrisdóttur,
varaformanni Framsóknarflokksins. Svo
illa vildi til að fyrirmæli
Bjarna bárust öllum
fjölmiðlum landsins.

Frá ömmu
til framtíðar

- afb, jab

Mest lesið
1

Gosmökkurinn í dag - myndskeið

2

Barnamorðingi skorinn á háls

3

Fréttamaður í miðju öskufallinu nálægt Fimmvörðuhálsi

4

Flugvirkjar höfnuðu 11 prósenta
hækkun - vilja 15 prósent

5

Hraunflæði niður í Hrunagil
- myndir

Framtíðarreikningur – fermingargjöf sem vex
Framtíðarreikningur er frábær gjöf frá
ömmum, öfum, frænkum, frændum og
systkinum. Hann ber hæstu vexti verðtryggðra
innlánsreikninga bankans hverju sinni og er
því frábær valkostur fyrir langtímasparnað.

HALLî
FêASîL!
FRÁBÆR NÝ BÓK
Barnabækur 10-16.03.10

Hægt er að hefja sparnað á Framtíðarreikningi
hvenær sem er fyrir 15 ára afmæli reikningseigandans. Því fyrr sem sparnaður á Framtíðarreikningi hefst því veglegri upphæð
mun reikningseigandi hafa til ráðstöfunar
við útborgun. Einungis reikningseigandinn
sjálfur getur leyst út innstæðu við 18 ára
aldur. Ef reikningurinn stendur óhreyfður

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4000

eftir að reikningseigandi hefur náð 18 ára aldri
haldast óbreytt kjör.
Góð gjöf
Framtíðarreikningur er kjörinn fyrir foreldra
og aðra velunnara fermingarbarna sem vilja
gefa gjöf sem vex.
Stofnskírteini Framtíðarreiknings kemur í
fallegu gjafaumslagi.
Nánari upplýsingar á www.islandsbanki.is
Hægt er að stofna og leggja inn á Framtíðarreikning í útibúum Íslandsbanka.

Kostir Framtíðarreiknings
Hæstu vextir á verðtryggðum
innlánsreikningum í bankanum
Bundinn til 18 ára aldurs
Óhreyfð innstæða heldur óbreyttum
kjörum eftir 18 ára aldur*
Engin þjónustugjöld, innlausnargjöld
eða aðrar þóknanir
* Ekki er hægt að leggja inn á Framtíðarreikning
þegar binditíma lýkur við 18 ára aldur.
Reikningurinn lokast við fyrstu úttekt.

