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25. mars 2010 — 71. tölublað — 10. árgangur

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

FIMMTUDAGUR
Skemmtilegar
andstæður
Halldóra Anna Hagalín
ritstýrir Goal, tímariti
um knattspyrnu.
TÍMAMÓT 31

Syngur dúett
Björk Guðmundsdóttir syngur á nýrri plötu
Ólafar Arnalds.
FÓLK 54

Kornin í mælinum
„Það hefur skort verulega á að
stjórnvöld hafi gert það sem
í þeirra valdi stendur til þess
að stuðla að atvinnuuppbyggingu,“ skrifar formaður Samtaka
atvinnulífsins.

UMRÆÐAN 26

Framarar misstu
sig
Formaður dómaranefndar HSÍ skilur
ekki af hverju Fram
kærði dómgæsluna í
Evrópuleik liðsins.
ÍÞRÓTTIR 48
TIGNARLEGT GOS Eldgosið á Fimmvörðuhálsi er stórkostlegt sjónarspil. Þyrlan sem Jón Kjartan Björnsson, þyrluflugmaður hjá Norðurflugi, flaug í gær var smá í samanburði
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
við gosið. Gufustrókarnir úr gosinu náðu ein 12 þúsund fet upp í loftið þegar líða fór undir kvöld. Sjá síðu 18

VEÐRIÐ Í DAG
2

1
2

7
7
VÆTA NORÐAUSTAN TIL Í dag
verða norðaustan 10-15 m/s en
13-18 austan til. Rigning eða
slydda NA- og A-lands en þurrt
og bjart SV-til. Hiti 0-8 stig, hlýjast
syðst.
VEÐUR 4

www.forlagid.is

Íslendingar í forgang
hjá Fjölskylduhjálp
Hjá Fjölskylduhjálp Íslands eru útlendingar settir í eina biðröð og Íslendingar
í aðra. Íslenska röðin hefur forgang. Framkvæmdastjórinn segir mikinn fjölda
útlendinga mæta snemma í röðina. Íslendingar hafi sumir gefist upp á biðinni.
SAMFÉLAG Fjölskylduhjálp Íslands

beindi í gær fólki í tvær biðraðir
í vikulegri matarúthlutun sinni. Í
aðra röðina fóru útlendingar en í
hina Íslendingar, sem gengu fyrir.
Ásgerður Jóna Flosadóttir,
framkvæmdastjóri Fjölskylduhjálparinnar, segir að byrjað hafi
verið með þetta kerfi í gær og það
verði til frambúðar, verði ásókn
útlendinga í aðstoð áfram svo
mikil.
Útlendingarnir mæti snemma
í biðröðina og starfsmenn Fjölskylduhjálparinnar hafi horft upp
á það að íslensku barnafólki og
eldri borgurum hafi vaxið biðin í
augum og gefist upp. „Við stöndum
ekki hér og horfum fram hjá því
þegar eldra fólk, sem hefur stritað
alla ævi, þarf frá að hverfa vegna

ásóknar útlendinga sem eru margir hverjir einungis með dvalarleyfi
og kannski ekki á bótum,“ segir
Ásgerður Jóna.
Í gær hafi um fimm hundruð
fjölskyldum verið hjálpað, þar af
hátt í tvö hundruð erlendum.
Ásgerður segir erlenda biðraðamenningu öðruvísi en íslenska.
Fílefldir pólskir karlmenn mæti
til dæmis snemma dags. Síðar um
daginn komi fleiri og fái kannski
að fara inn í röðina hjá þeim.
„Þetta er ákveðin sjálfsbjargarviðleitni hjá þeim,“ segir Ásgerður
Jóna, sem ítrekar að allir hafi fengið mat í gær eins og venjulega og
að einhverjar einstæðar erlendar
mæður hafi einnig fengið að fara
fram fyrir biðröðina.
Héðan í frá, segir Ásgerður, eiga

erlendir skjólstæðingar Fjölskylduhjálpar að koma með sérstakan
pappír frá Félagsþjónustu Reykjavíkur og sýna þannig fram á að
þeir þurfi í raun á aðstoð að halda.
„Þeir mega koma einu sinni í mánuði en ef þeir þurfa meira eiga þeir
að koma með pappíra.“
Erfitt sé að fylgjast með aðstæðum útlendinganna og vita hverjir
séu hjálpar þurfi og hverjir ekki.
Með þessu nýja kerfi ætti að fækka
í röðunum. Íslendingar þurfi einnig
að sýna fram á þörf fyrir aðstoð, til
dæmis með því að sýna launaseðla.
Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir þessar fréttir koma á óvart.
Beðið verði um skýringar frá Fjölskylduhjálpinni á því hvers vegna
þessi leið er farin.
- kóþ / sjá síðu 2

Tíu ára samstarfi lýkur:

Jóhanna með
norskan umba
FÓLK Tíu ára samstarfi söngkonunnar Jóhönnu Guðrúnar og
umboðsmannsins Maríu Bjarkar
Sverrisdóttur lýkur í sumar. Við
keflinu tekur norskur umboðsmaður.
Stöllurnar segja viðskilnaðinn eiga
sér stað í mesta bróðerni. „Samstarfið var gott á meðan það var,“
segir Jóhanna Guðrún.
- fgg / sjá síðu 54
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Formaður velferðarráðs Reykjavíkur uggandi yfir skorti á umburðarlyndi í kreppu:

Ferðamennska og eldgosið:

Megum ekki fara þessa leið

Ferðamenn
vilja sjá náttúru

HJÁLPARSTARF Við þurfum að koma

Ágúst, eru KR-ingar ókleifur
Hamar?
„Nei, við hömrum járnið meðan það
er heitt.“
Kvennalið Hamars í körfubolta tryggði sér
sæti í lokaúrslitum Iceland Express-deildarinnar á móti KR. Ágúst Björgvinsson er
þjálfari Hamars.

Þýskir vísindamenn:

Eru skrefinu
nær að búa til
huliðsskikkju
BANDARÍKIN, AP Vísindamenn í

Karlsruhe í Þýskalandi eru skrefi
nær að búa til huliðsskikkju, á
borð við þær sem finnast í ævintýrum. Þeim tókst að hylja dæld
í gullstöng þannig hún var vart
sýnileg á innrauðri tíðni.
Huliðsskikjan samanstendur af
kristöllum með loftögnum á milli.
Hann virkar eins og viðarstafli
sem getur beygt ljós og þannig
falið dældina í gullinu undir.
Dældin var svo smá að hún sást
aðeins í smásjá.
Vísindamennirnir segja að
sömu tækni megi nota til að
fela stærri hluti, en það væri
vandasamt að byggja nógu stóran búnað. Huliðsskikkjur eru
því ekki á leið í búðarhillur á
næstunni.
- bs

Nýr skóli tekur til starfa:

Fyrsti fatahönnunarskólinn
FÓLK „Mér fannst vanta skóla
í flóruna þar sem kennd væri
bæði hönnun
og saumur,“
segir Berglind
Sigurðardóttir
fatahönnuður
sem hefur fengið leyfi menntamálaráðuneytis og LÍN til að
stofna fyrsta
fatahönnunarBERGLIND
SIGURÐARDÓTITR
skóla landsins.
Skólinn verður til húsa í Bankastræti 5 og
hefst að öllum líkindum í haust.
Berglind segir að á Íslandi sé
aðeins hægt að læra annaðhvort
hönnun í LHÍ eða klæðskera- og
kjólasaum í Iðnskólanum, en ekki
hvort tveggja í senn. Skólinn
hennar muni hins vegar leggja
áherslu á báða þættina. - sg / sjá ALLT

jafnt fram við alla og megum ekki
fara þá leið að finnast að innfæddir
Íslendingar eigi að njóta forgangs
umfram aðra sem hér búa, þótt
kreppa sé skollin á.
Þetta segir Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs
Reykjavíkurborgar, spurð um þau
tíðindi að Fjölskylduhjálp Reykjavíkur setji Íslendinga í forgang við
matarúthlutanir.
Velferðarráð styrkir Fjölskylduhjálpina árlega og Jórunn segir að
farið verði yfir þetta vinnulag Fjölskylduhjálparinnar til að fá útskýr-

ingar á því hvers vegna þessi leið
sé farin.
„En þessar fréttir koma mér
á óvart. Útlendingarnir sem eru
hérna hafa flestir verið að vinna
erfiðisvinnu í góðærinu, vinnu
sem Íslendingar sinntu ekki.
Það má ekki segja sem svo
að þeir eigi að hafa minni
réttindi en við hin, þegar
gefur á bátinn,“ segir
Jórunn.
Það sé þekkt í
kreppum víða um
heim að umburðarly nd i mi n nk i

gagnvart minnihlutahópum og sérstaklega útlendingum. Þetta virðist
einnig vera að gerast hér á landi.
„Við verðum að gera allt
sem við getum til að koma
í veg fyrir að þetta verði
raunin á Íslandi,“segir
Jórunn.
- kóþ

JÓRUNN FRÍMANNSDÓTTIR

Formaður velferðarráðs
segir Íslendinga verða að
sýna minnihlutahópum
umburðarlyndi, þótt kreppa
sé skollin á. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lögregla hafði hendur í hári Skap-Ofsa
Rannsókn á tölvubúnaði manns sem handtekinn var á dögunum, grunaður um
að hafa slett málningu á hús auðkýfinga, hefur leitt í ljós að þar er sjálfur SkapOfsi kominn í leitirnar. Slettumyndband var sent úr tölvu mannsins á YouTube.
LÖGREGLUMÁL Málningarslettumaðurinn sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í janúar
er hinn sami og gengið hefur undir
dulnefninu Skap-Ofsi, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Málningarslettunum linnti eftir handtöku
mannsins.
Rannsókn lögreglu á tölvubúnaði
mannsins, tölvum, myndavélum og
minniskubbum hefur leitt í ljós að
þaðan var meðal annars sent myndband á vefinn YouTube, þar sem
sýnd voru hús auðmanna eftir að
skvett hafði verið á þau rauðri málningu. Tónlistin sem maðurinn valdi
við myndbandið er lag eftir Johann
Sebastian Bach, Slá þú hjartans
hörpustrengi, sem oft er leikið við
jarðarfarir.
Maðurinn sem um ræðir var
handtekinn í kjölfar þess að rauðri
málningu hafði verið slett á hús í
eigu fyrrverandi bankastjóra Kaupþings, Hreiðars Más Sigurðssonar.
Það var síðari hluta janúarmánaðar.
Þá hafði rauðri málningu verið slett
á hús Bjarna Ármannssonar, Birnu
Einarsdóttur, Hannesar Smárasonar, Björgólfs Guðmundssonar og
húseignir Karls og Steingríms Wernerssona. Loks var heimili Lárusar
Welding atað málningu í miðjum
gleðskap á föstudagskvöldi.
Maðurinn var í haldi lögreglu
nóttina eftir að hann var handtekinn. Auk tölvubúnaðarins fannst á
heimili hans eitthvað af málningu.
Hann var yfirheyrður daginn eftir
og sleppt að því loknu. Nýverið var
hann svo aftur kallaður til yfirheyrslu, samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins.
Maðurinn er á fimmtugsaldri og
hefur komið við sögu lögreglu áður.

Ataði hús og bíla málningu

NÁTTÚRUHAMFARIR Þegar eldgos
kemst í erlendar fréttir dregur
það athygli að óspilltri íslenskri
náttúru. Það eykur á spennuna
fyrir þessu sérkennilega landi.
Allt slíkt hjálpar til þess að fá
hingað ferðamenn, að sögn Guðjóns Arngrímssonar, upplýsingafulltrúa Icelandair.
Gosið í Eyjafjallajökli hefur
fengið miklar umfjöllun í erlendum fjölmiðlum. Guðjón segir
það góða auglýsingu fyrir landið
sem muni skila sér þegar fram í
sækir.
- jab

Byr selur hlut í MP banka:

Einn af lyklum
að ríkisframlagi
VIÐSKIPTI Byr sparisjóður hefur
sett þrettán prósenta hlut sinn
í MP banka í söluferli. Það er
Arion banki sem sér um söluna.
Sparisjóðurinn er annar stærsti
einstaki eigandi MP banka
á eftir Margeiri Péturssyni
stjórnarformanni og tengdum
aðilum.
Eftir því sem næst verður
komist er salan liður í fjárhagslegri endurskipulagningu
sparisjóðsins sem hefur verið
í höndum fjármálaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og Seðlabankans síðan í fyrrasumar. Að
lokinni endurskipulagningu má
sparisjóðurinn vænta þess að
eiginfjárframlag sem hann óskaði eftir í fyrravor skili sér. - jab

FME í mál gegn þrotabúi:

FME vill skilanefndarkostnað
endurgreiddan
DÓMSMÁL Fjármálaeftirlitið hefur
HÚS KARLS WERNERSSONAR Ekki var einungis slett á hús hans, heldur voru

tröppurnar málaðar rauðar.

höfðað mál á hendur þrotabúi
gamla Landsbankans til að freista
þess að fá tæplega 120 milljóna
króna kostnað við rekstur skilanefndar bankans endurgreiddan.
Fjármálaeftirlitið bar kostnaðinn við skilanefndir bankanna frá
því að þær voru settar á laggirnar í október 2008 og fram í apríl
2009. Eftir það féll kostnaðurinn
á þrotabúin.
- sh

FRUMKVÖÐLARÁÐSTEFNA
200 erlendir þátttakendur
HUMMER Jeppi Björgólfs Thors

Björgólfssonar var málaður rauður.
HÚS HANNESAR SMÁRASONAR

Þrifið og málað eftir að rauðri
málningu hafði verið slett á það.

jss@frettabladid.is

Rúmlega fjögur hundruð þátttakendur voru á alþjóðlegu frumkvöðlaráðstefnu MIT-háskólans í Boston í
Bandaríkjunum, Háskólans í Reykjavík
og frumkvöðlasetursins Innovit, sem
hófst í gær. Erlendir gestir eru um
helmingur þátttakenda.

Útlendingastofnun tekur ákvörðun eftir tveggja ára umhugsun:

Ramses-fjölskyldan fær leyfi
FLÓTTAMENN Útlendingastofnun hefur ákveðið

að veita keníska flóttamanninum Paul Ramses,
konu hans Rosemary Atieno og syni þeirra
Fídel Smára dvalarleyfi á Íslandi. Þetta er gert
á grundvelli þess að þau gætu sótt ofsóknum í
heimalandinu.
Þannig lýkur tveggja ára ferli þeirra í kerfinu,
en Paul var sendur til Ítalíu á grundvelli Dyflinnar-reglugerðarinnar í júlí 2008. Þau sóttu
fyrst um hæli á Íslandi í febrúar sama ár.
Brottför Pauls vakti mikla athygli, sérstaklega
þar sem kona hans og barn urðu eftir á Íslandi.
Hann var að vonum kátur í gærkvöldi.
„Mér líður eins og ég hafi farið fram og til
baka til tunglsins. Ég er yfir mig ánægður. Þetta
gjörbreytir framtíð okkar, nú veit ég að ég get
séð um fjölskyldu mína, alið upp börnin og gert
áætlanir,“ segir Paul.
Í þessi tvö ár hefur fjölskyldan verið utan kerfis á vissan hátt. Fídel fékk ekki að fara á leikskóla og Rosemary fékk ekki að taka bílpróf svo
eitthvað sé nefnt. Þau Paul og Rosemary fengu þó
bæði að vinna meðan á biðinni stóð.
- kóþ

HEIMA Á HVERFISGÖTUNNI Aðstæður Ramses-fjölskyldunnar

og hælisleitenda yfirleitt komust í hámæli snemma í júlí 2008
þegar Paul var sendur til Ítalíu en Rosemary og Fídel ekki. Eftir
skipulögð mótmæli og mikla fjölmiðlaumfjöllun fékk hann að
snúa aftur í lok ágúst.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

PÁSKARNIR KOMA
LÁTUM VERKIN TALA

698.29.9900 0

8610.99.9000 0

9912.29.9900 0
1400

tekur

snúninga

6kg
Electrolux þurrkari

Electrolux þvottavél,

Frigor kælir/frystir
stærð 142x58x55cm

1400 sn, orkunýting A,
þvottahæfni A, vinduhæfni B

1805498

1805446

Ég grilla á
mínu heimili!

130w, barkalaus, m/rakaþétti
m/krumpuvörn

5 ára ábyrgð

5 ára ábyrgð

1805461

5.69.9995 5

1.499
2.25.99959

Hjólbörur
80 ltr.

69.995

Ég er allur
í rusli!

5080058

Laufhrífa
Union 22 tinda.

Jotun Treolje

5084345

7049123-37

299

Vinnuhanskar
m/Nitril gripi M-XL
5866410-5866412

5.69.9995 9
Burny Sizzler 200

20%

399

afsláttur

Gæða gasgrill, 2 ryðfríir brennarar, postulínglerungshúðað lok, grill og grillgrind

Garðvagn

Ruslapokar

Ruslavagn á hjólum

svartir, 10 stk/pk

3000272

5081642

2600536

Páskakrýsi

999

Páskagreinar

Primula

699

449

Páskaliljur
afskornar
10 stk.

Páskaliljur
í potti
Tet-a-tet

Gildir fimmtudag til sunnudags
Aðeins brot af úrvalinu!
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

399

HIPOINT
Hekk- og
greinaklippur,
14 gerðir

999

KAUP SALA
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GENGIÐ 24.03.2010

Bandaríkjadalur

128,78

129,40

Sterlingspund

192,71

193,65

Evra

171,96

172,92

Dönsk króna

23,108

23,244

Norsk króna

21,495

21,621

Sænsk króna

17,742

17,846

Japanskt jen

1,4111

1,4193

SDR

195,19

196,35

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
228,6156
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Guðríður Haraldsdóttir dæmd til að greiða samtals tvær milljónir fyrir meiðyrði:

Lögregla í höfuðborginni:

Ritstjóri Vikunnar fær háar sektir

Stöðvaði enn
eina kannabisræktunina

DÓMSMÁL Ritstjóri Vikunnar, Guð-

ríður Haraldsdóttir, hefur verið
dæmd til að greiða feðginum samtals tvær milljónir króna í miskabætur vegna meiðyrða sem birtust
um þau í grein blaðsins í fyrra og
brot á friðhelgi einkalífsins.
Greinin var að uppistöðu til viðtal við móðurömmu þrettán ára
stúlku, sem sakaði föður stúlkunnar um að beita hana ofbeldi.
Í greininni var stúlkan kölluð
öskubuska, með vísan til þess hve
miklum húsverkum hún þurfti að
sinna, sálarlíf hennar sagt í molum
og að hún hefði íhugað sjálfsvíg.

GUÐRÍÐUR
HARALDSDÓTTIR

Með umfjölluninni voru birtar
myndir af stúlkunni.
Þá var faðir hennar sakaður um
að hafa rænt henni, beitt hana andlegu og líkamlegu ofbeldi og átt
barnaklám í tölvu sinni.

Dómurinn kemst að því að
gengið hafi verið of nærri einkalífi stúlkunnar með umfjölluninni og að ummælin um föðurinn
flokkist sem meiðyrði.
Greinin var ekki merkt höfundi
og því ber ritstjórinn ábyrgð á
henni. Guðríður er dæmd til að
greiða stúlkunni 1,1 milljón og
föðurnum 900 þúsund, auk vaxta.
300 þúsundum af bótum hvors
þeirra er ætlað að standa straum
af birtingu dómsins í fjölmiðlum.
Þá þarf hún að greiða alls 800
þúsund krónur í málskostnað.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu stöðvaði kannabisræktun í íbúð í fjölbýlishúsi í
Grafarholti eftir hádegi í fyrradag.
Við húsleit fundust rúmlega
tuttugu kannabisplöntur. Einnig
var lagt hald á allnokkra gróðurhúsalampa og fleiri hluti sem
tengjast starfseminni.
Karlmaður á þrítugsaldri var
handtekinn og játaði hann aðild
sína að málinu.
- jss

- sh

N1 hagnast um 277 milljónir:

Breytingin á Bakkavör
til skoðunar hjá FME
SÉÐ YFIR BORGINA Styrkur svifryks fór

til skamms tíma yfir heilsuverndarmörk í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Regn bætti andrúmsloftið:

Minna svifryk
en áætlað var
HEILBRIGÐISMÁL Styrkur svifryks

fór aðeins yfir heilsuverndarmörk við mælistöð umhverfis- og
samgöngusviðs við Grensásveg
í Reykjavík í um eina og hálfa
klukkustund í fyrradag en var
undir mörkum í gær. Heilsuverndarmörkin eru 50 míkrógrömm á rúmmetra og hefur
styrkurinn farið ellefu sinnum
yfir mörkin á árinu.
Búist var við hvössum vindi
síðustu tvo daga en við það hefði
svifryk þeyst upp af götum borgarinnar. Lítillega rigndi síðdegis
á þriðjudag og í gærmorgun og
gekk spáin því ekki eftir, samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðiseftirlitinu.
- jab

DÓMSTÓLAR
Stal úr peningakassa
Karlmaður á þrítugsaldri hefur verið
ákærður fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra fyrir að stela 75 þúsund
krónum úr peningakassa í verslun á
Sauðárkróki.

LEIÐRÉTTING
Í frétt um ókeypis Eurovision-myndband Heru Bjarkar var farið rangt með
nafn framkvæmdastjóra Kvikmyndaskóla Íslands. Hún heitir Ragnhildur
Bjarkardóttir.

Greiddi niður
skuldir á árinu
VIÐSKIPTI Olíufélagið N1 hagnaðist um 277,4 milljónir króna á síðasta ári samanborið við 1,1 milljarðs króna tap árið 2008.
Tekjur N1 námu tæpum 40
milljörðum króna í fyrra, sem
jafngildir 8,4 prósenta lækkun
á milli ára. Rekstrartap á sama
tíma nam tæpum 1,6 milljörðum
króna, sem er helmingi minna
en árið á undan. Það er að mestu
tilkomið vegna lægri fjármagnsgjalda en félagið greiddi talsvert
niður af skuldum á árinu.
Eigið fé N1 nam 6,6 milljörðum
króna í lok árs sem er 277 milljónum meira en ári fyrr.
- jab

Kauphallarreglur banna einkahlutafélögum að vera skráð á hlutabréfamarkað.
Svo kann að fara að yfirtaka kröfuhafa á Bakkavör fyrir afskráningu félagsins
varði við lög. Kauphöllin og Fjármálaeftirlitið gagnrýna fyrirhugað ferli.
VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið hefur

gert athugasemdir við fyrirhugaða breytingu á eignarhaldi
Bakkavarar og afskráningu
félagsins úr Kauphöll, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins.
Stjórn Bakkavarar hefur boðað
til hluthafafundar á morgun að
frumkvæði kröfuhafa. Fundurinn er liður í nauðasamningum,
sem meirihluti kröfuhafa samþykkti í byrjun
mánaðar.
Ga ng i a l lt
eftir á fundinum munu kröfuhafar eignast 27
prósenta hlut
í Bakkavör og
hlutur Bakkavararbræðra,
þeirra Ágústs og
ÞÓRÐUR
Lýðs GuðmundsFRIÐJÓNSSON
sona, þurrkast
út. Þeir eru nú skráðir fyrir 30,8
prósenta hlut í Bakkavör í gegnum
félagið B Food Invest.
Í kjölfarið verður Bakkavör
breytt úr almenningshlutafélagi í
einkahlutafélag og hlutabréf þess
síðan tekin úr viðskiptum í Kauphöllinni. Bakkavör er eitt þeirra
sex fyrirtækja sem mynda Úrvalsvísitölu Kauphallarinnar. Stjórn
félagsins óskaði eftir afskráningu
í ágúst í fyrra.
Kauphallarreglur heimila
ekki einkahlutafélögum að vera
með skráð hlutabréf á markaði.
Því verði fyrst að afskrá Bakkavör áður en hægt verði að breyta
félaginu í einkahlutafélag. Lög
um skráð hlutafélög á markað eru

Fimm eintök hafa varðveist:

Listi Schindlers
boðinn til sölu
ÞÝSKALAND Síðasta eintakið í einkaeign af lista Schindlers er til sölu.
Ásett verð er yfir 270 milljónir
króna.
Listinn sem Oscar Schindler
setti saman yfir
gyðinga sem
hann var að
reyna að bjarga
í síðari heimsstyrjöldinni
varð frægur í
kvikmyndinni
Listi Schindlers
eftir Steven
ÓSKAR SCHINDLER
Spielberg.
Á listanum
eru nöfn átta hundruð og eins gyðings. Sjö eintök voru gerð af listanum og hafa fimm varðveist. Eitt
er í Helfararsafninu í Bandaríkjunum, annað í þýska ríkisskjalasafninu í Koblenz og tvö í Helfararsafninu í Ísrael. Fimmta eintakið
er í einkaeign sem fyrr segir og er
nú til sölu. Listinn er dagsettur 18.
apríl 1945 og er þrettán síður. - ót

FRÁ FUNDI BAKKAVARAR Útlit er fyrir að yfirtaka kröfuhafa á Bakkavör fyrir

afskráningu félagsins varði við lög.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Úr athugasemd Kauphallarinnar
„Þegar félag er orðið einkahlutafélag eru hlutir þess ekki lengur tækir til
viðskipta í kauphöll. Því telur Kauphölllin að breyting Bakkavarar Group
hf. úr hlutafélagi í einkahlutafélag geti ekki átt sér stað fyrr en að lokinni
töku hlutabréfa félagsins úr viðskiptum í kauphöll. Samkvæmt 2. mgr. 24.
gr. laga nr. 110/2007 um kauphallir er það Kauphöllin sem ákveður hvort
og þá hvenær hlutabréf útgefanda verða tekin úr viðskiptum, sbr. einnig
grein 1.1.27 í reglum Kauphallarinar fyrir útgefendur fjármálagerninga.“

sérlög sem ganga framar almennum reglum laga um hlutafélög.
Kauphöllin gagnrýndi breytinguna á mánudag. Gangi hún eftir
bryti það í bága við lög og málið
sent Fjármálaeftirlitinu.
Þórður Friðjónsson sagði í samtali við Fréttablaðið á dögunum
nokkur vafaatriði í fyrirhugaðri
afskráningu Bakkavarar. Auk
gagnrýni á eignarhaldsbreytingu

félagsins virðist sem ekki sé gætt
að hag minni hluthafa félagsins þar
sem útlit sé fyrir að þeim bjóðist
engar útgönguleiðir fyrir afskráningu, svo sem með beinni sölu á
eignarhlutum sínum eða greiðslu
í öðru formi. „Þetta finnst okkur
ekki hafa á sér góðan blæ né til
þess fallið að efla trúverðugleika
á markaði,“ sagði hann.
jonab@frettabladid.is

Olís er leyfi shafi Quiznos á Íslandi PIPAR\TBWA \ SÍA

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

BÁTUR MÁNAÐARINS

PRIME RIB

890 kr.
PEPSI, SNAKK & SMÁKAKA

2

KÓLNANDI VEÐUR
Það kólnar á landinu til morguns
með heldur stífri
norðanátt og snjókomu eða slyddu
um norðan- og
austanvert landið en það verður
yﬁrleitt bjartviðri
suðvestan til. Helgin lítur svipað út
en þá kólnar enn
1
frekar.

9

Á MORGUN
8-13 m/s en 13-18 austantil.

7

2
8

4

9

1
7

7

5

7
8

8
-2

0

5
5

13

6

-4
-2

0
OLÍS ÁLFHEIMUM,, OLÍS GULLINBRÚ,
O
GULLINBR
RÚ,
Ú HOLTAGÖRÐUM,
HOLTAG
GÖRÐ
Ö ÐUM, OLÍS
Í MJÓDD,
MJÓDD
Ó
,
OLÍS NORÐLINGAHOLTI,
OLÍS
NORÐLINGAHOL
L NÝBÝLAVEGI
LTI,
LTI
NÝBÝLAVEGI, SUÐURLAND
SUÐURLANDSBR
RAUT, OLÍS AKRAN
NESI,
SUÐURLANDSBRAUT,
AKRANESI,
OLÍS AKUREYRI
AKUREYRI, OLÍS BORGARNESI
BORGARNESI, OLÍS KEFLAVÍK
KEFLAVÍK, OLÍS REYÐARFIRÐI

Alicante

5

1

veðurfréttamaður

HEIMURINN

7

2

12

2

LAUGARDAGUR
Stíf norðanátt allra
austast, annars hægari.

0
1

20°

Basel

21°

Berlín

18°

Billund

12°

Frankfurt

18°

Friedrichshafen

18°

Gautaborg

11°

Kaupmannahöfn

11°

Las Palmas

20°

London

12°

Mallorca

20°

New York

14°

Orlando

27°

Ósló

2°

París

16°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

2°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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F í t o n / S Í A

ALLTAF OPIÐ
Í MOSFELLSBÆ
N1 Háholti Mosfellsbæ hefur nú bæst í hóp þeirra
N1 stöðva sem eru opnar allan sólarhringinn.
Renndu við hvenær sem þér hentar til að fá þér
bita, kafﬁ og með því eða fylla á tankinn.

Opið allan sólarhringinn,
Háholti Mosfellsbæ, Hringbraut,
Ártúnshöfða og Lækjargötu
Hafnarﬁrði

Pepsi dregur úr óhollustu:

Líklega kveikt í Batteríinu

Minnkar sykur
og fitu í vörum

Lögregla telur
íkveikju líklegustu orsök brunans í
Batteríinu við Hafnarstræti 1 til 3 á
þriðjudagsmorgun. Þetta var fullyrt
í fréttum Ríkisútvarpsins í gær.
Friðrik Smári Björgvinsson, yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, vill
þó ekkert segja um upptökin að svo
stöddu. Rannsóknin standi enn og
þar til niðurstöður liggja að fullu
fyrir sé einungis hægt að geta sér
til um málið.
Talið er að eldurinn hafi kviknað
á annarri hæð hússins. Húsið stórskemmdist í brunanum.
- sh

Var rétt af Samtökum atvinnulífsins að slíta stöðugleikasáttmálanum?
Nei

37,9%
62,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Munt þú sakna þess að geta séð
nektardans á Íslandi?
Segðu skoðun þína á Vísi.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lögregla telur íkveikju líklegustu orsök brunans í Hafnarstræti 1 til 3:

LÖGREGLUMÁL

Já

25. mars 2010 FIMMTUDAGUR
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KJÖRKASSINN

MIKLAR SKEMMDIR Húsið er afar illa

farið eftir brunann, sem virðist hafa
komið upp á annarri hæð.

BANDARÍKIN, AP Gosdrykkja- og
snakkframleiðandinn PepsiCo
ætlar að minnka magn natríums,
sykurs og fitu um allt að fjórðung í helstu vörum sínum á næstu
árum.
Fyrirtækið kynnti næringarstefnu sína til næstu tíu ára í gær.
Markmiðið er að minnka viðbættan sykur í gosi um 25 prósent og
mettaða fitu í snakki um 15 prósent. Þá ætlar fyrirtækið að framleiða fleiri vörur sem innihalda
trefjar, ávexti, grænmeti og fitusnauðar mjólkurvörur.
- bs

Lýsing tregust til
afskrifta bílalána
Félagsmálaráðherra hefur rætt við eignaleigur um afskriftir niður í 110 til 115
prósent af lánsfjárhæð. Samningsgrundvöllur hefur náðst en Lýsing er treg í
taumi. Ráðherra boðar lagasetningu náist ekki samningar.
FRÉTTASKÝRING
Hvaða úrræði eru í farvatninu með
myntkörfulán fólks hjá eignaleigufyrirtækjum?
NEYTENDAMÁL Samningaviðræður standa yfir á milli félagsmálaráðherra og eignaleigufyrirtækjanna, um að þau taki á sig
afskriftir vegna bílalána. Í ráðuneytinu er litið svo á sem forsendur lánasamninganna séu brostnar og bregðast þurfi við stöðunni.
Misbrestur hafi verið á því að
greiðslugeta fólks hafi verið metin
þegar lánin voru veitt. Dæmi eru
um að lán séu 2,5-falt verðgildi
bíla.
Eignaleigurnar sem um ræðir
eru Avant, SP-fjármögnun,
Íslandsbanki og Lýsing. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
hafa þrjú fyrstnefndu fyrirtækin öll lýst sig reiðubúin til samninga og grundvöllur sé fyrir samkomulagi við þau. Lýsing hefur
hins vegar verið treg í taumi og
vill engar afskriftir, samkvæmt
heimildum blaðsins.
Hugmyndirnar ganga út frá að
færa myntkörfulán til móts við
íslensk kjör. Við það bætist álag,
10 til 15 prósent, og lánin geti því
orðið 110 til 115 prósent í stað 250
prósent eins og nú eru dæmi um.
Nauðsynlegt þykir að setja eitthvert álag á lánin, annað þykir
ósanngjarnt gagnvart þeim sem
tóku lán í íslenskri mynt. Myntkörfulánin báru lægri vexti og í
þeim fólst áhætta sem ekki verður horft fram hjá. Nú þykja forsendurnar brostnar og því verði
að afskrifa hluta lánanna.
Ljóst er að fyrirtækin munu
verða fyrir töluverðu tapi verði
þessi leið farin. Samkvæmt

FJÖLDI BÍLA Eignaleigur hafa leyst til sína fjölda bíla eftir efnahagshrunið. Félagsmálaráðherra vill færa myntkörfulán til móts við innlend lán, en þó með 10 til 15
prósenta álagi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

heimildum Fréttablaðsins þykir
það ásættanlegt innan stjórnkerfisins. Lítillar forsjálni hafi gætt í
lánveitingum
og fyrirtækin
verði að horfast
í augu við þá
áhættu sem þau
tóku, líkt og
bankarnir hafa
þurft að gera.
Árni
Páll
Árnason félagsmálaráðherra
ÁRNI PÁLL
vildi lítið tjá
ÁRNASON
sig um innihald
viðræðnanna, en sagði þó að þetta
mál yrði að klára. „Við viljum
gjarnan komast að sameiginlegri
niðurstöðu með fyrirtækjunum og
mörg þeirra hafa sýnt samstarfs-

vilja. Þetta er mál sem við verðum að klára og við munum höggva
á hnútinn ef ekki næst niðurstaða
með samningum.“
Það er því ljóst að ríkisstjórnin er tilbúin til lagasetningar ef
ekki nást samningar. Ólíklegt
er, samkvæmt heimildum blaðsins, að samningar náist. Verði af
lagasetningu megi búast við málshöfðun á hendur ríkisvaldinu.
Afskriftir af þessari stærðargráðu hafa áhrif á stöðu fyrirtækjanna. Samkvæmt ársreikningi átti Lýsing, í árslok 2008,
útistandandi 8,9 milljarða hjá
viðskiptavinum sínum vegna
eignaleigusamninga um fasteignir, vélar og tæki og samtals 28,5
milljarða í útlánum og kröfum.
kolbeinn@frettabladid.is

Samfylking og Sjálfstæðisflokkur skiptast á skotum um fjármál flokkanna:

Vændu hvor annan um að
vinna í þágu styrktaraðila
ALÞINGI Þingmenn Sjálfstæðis-

flokks og Samfylkingar vændu
hvorir aðra um að láta hagsmuni
þeirra sem styrkja flokkana ráða
málflutningi sínum á Alþingi í
gær.
Magnús Orri Schram, Samfylkingu, sagði að ef til vill væri rétt að
skoða tregðu Sjálfstæðisflokksins
til að birta upplýsingar um styrki
til flokksfélaga á landsbyggðinni í
samhengi við andstöðu flokksins
við skötuselslögin.
Þórunn Sveinbjarnardóttir, Samfylkingu, sagði að lög um fjármál
stjórnmálaflokka væru fyrir kjósendur svo að þeir gætu metið málflutning flokka og þingmanna í

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR

ÞORGERÐUR K.
GUNNARSDÓTTIR

ljósi þess hverjir styðja þá fjárhagslega. „Í Valhöll er trúnaðurinn
enn mestur við þá sem létu framlög af hendi rakna,“ sagði hún.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
varaformaður Sjálfstæðisflokks-

ins, sagði að fjáröflunin hefði á
sínum tíma verið fyllilega í samræmi við lög. Styrkir hefðu farið
úr böndum. Því hefðu sjálfstæðismenn skilað háum styrkjum frá FL
Group og Landsbankanum. Hún
spurði hvort Samfylkingin ætlaði
ekki að skila styrkjum frá Baugi,
FL Group og tengdum félögum.
Illugi Gunnarsson, Sjálfstæðisflokki, spurði hvort skýringarinnar á afstöðu Samfylkingarinnar
til fjölmiðlafrumvarpsins á sínum
tíma væri að leita í því hver var
duglegastur við að styrkja Samfylkinguna á þeim tíma. „Það er
verðugt rannsóknarefni,“ sagði
Illugi.
- pg
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Hjón og vátryggingafélag sýknuð af skaðabótakröfu vegna hundsbits:

Hundurinn Skuggi beit bréfbera
DÓMSMÁL Hjón í Kópavogi, sem eru eigendur

1 Hvaða skemmtistaður í
miðbænum brann aðfaranótt
miðvikudags
2 Hvaða hljómsveit missti
hluta af hljóðfærum sínum í
brunanum?
3 Hvaða lið keppa í úrslitum
IcelandExpress-deildar kvenna í
körfubolta?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 54

hundsins Skugga, og Vátryggingafélag
Íslands hafa verið sýknuð í Héraðsdómi
Reykjavíkur af skaðabótakröfu bréfbera
sem Skuggi beit. Bréfberinn kvaðst hafa
hlotið opið sár á mjöðm, þegar hundurinn beit
hann, og orðið fyrir áfallastreitu. Skuggi var
ábyrgðartryggður hjá VÍS.
Bréfberinn taldi vörslu hundsins hafa
verið ábótavant. Eigendur Skugga voru á
öndverðum meiði.
Í mars 2006 kom bréfberinn á lögreglustöðina í Kópavogi og tilkynnti að svartur og stór
hundur hefði bitið sig í vinstri mjöðm daginn
áður þar sem hann hefði verið að störfum.
Fyrir dómi lagði bréfberinn fram matsgerð

sem unnin var af bæklunarlækni Þar kom
fram að bitsárið hefði gróið eðlilega og hafi
ekki skilið eftir sig varanlegt mein.
Hins vegar kom fram í matinu að: „… eftir
slysið hefur slasaði fengið einkenni um áfallastreitu þar sem hann endurupplifir slysaatburðinn, dreymir um hann, er mjög hræddur og hvekktur við að sjá hunda, sérstaklega
ef þeir koma aftan að honum eða eru stórir.“
Dómurinn féllst ekki á matsgerðina enda
væri hún einungis byggð á frásögn stefnanda.
Bæklunarlæknirinn hefði verið fenginn án
dómkvaðningar til starfans. Það hefði verið
gert án samráðs við stefndu sem gafst ekki
kostur á að fylgjast með matsferlinu og eftir
atvikum að hafa áhrif á það.

PÓSTURINN Maðurinn var að bera út póst þegar hund-

urinn beit hann.

Dómurinn taldi ekki sýnt fram á að bréfberinn hefði orðið fyrir tjóni sem eigendur Skugga
beri ábyrgð á og sýknaði þá og VÍS.
- jss
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HUMAR 1 kg
SKELBROT
markhonnun.is

999
Tilboð gildir meðan birgðir endast

kr/pk.

Birt með fyrirvara um prentvillur

LESTARSLYS Lestarvagn fór í gegnum vöruskemmu við höfnina og hafnaði í sjónum. Þeir sem létust og slösuðust voru að vinna í

eða við húsið sem hrundi.

Þrír létu lífið í lestarslysi í Sjursøya í Ósló

Tilvalin
fermingagjöf

x6

Mannlausir lestarvagnar fóru út af sporinu við stórskipahöfnina í Ósló í gær.
Vagnar lentu á miklum hraða á vöruskemmu. Að minnsta kosti þrír eru látnir.

Punktar gilda
sexfalt

SAMSUNG ES-55
STAFRÆN MYNDAVÉL

10,2 megapixla, 2,5” skjár, með hristivörn
og styður vörn gegn rauðum augum.

Safnkortshafar borga aðeins

19.900 kr.
auk 1000 punkta
Fullt verð 25.900 kr.

N1 Meira í leiðinni

NORDICPHOTOS/AFP

WWW.N1.IS

NOREGUR Þrír eru látnir og í það

minnsta þrír alvarlega slasaðir eftir
að mannlausir lestarvagnar fóru út
af lestarteinunum við höfnina í Sjursøya í Ósló klukkan 13.20 í gær. Lestarvagnar lentu á vöruskemmu sem
hrundi að hluta við áreksturinn.
„Þetta var eins og á vígvelli,“
sagði sjónarvottur við Norska sjónvarpið. Hinir látnu og slösuðu voru
við vinnu í eða við skemmuna sem
vagnarnir höfnuðu á, segir Martine
Laeng, talsmaður lögreglu í Ósló.
Lestin var stopp með sextán tóma
lestarvagna á lestarstöð í Alnabru,

um fimm kílómetra frá höfninni. Af
óskýrðum ástæðum losnuðu vagnar frá lestinni og runnu af stað
eftir lestarteinunum niður bratta
brekku í áttina að stórskipahöfninni
í Sjursøya.
Í það minnsta einn lestarvagnanna fór í gegnum vöruskemmuna, og aðrir höfnuðu á bílum og
vinnutækjum við höfnina. Nokkrir
vagnanna enduðu í höfninni.
„Fyrst heyrði ég í lest sem virtist vera að koma miklu hraðar en
þær gera venjulega,“ segir sjónarvotturinn Vegard Halveg í samtali

við Dagbladet. „Við rukum út til að
sjá hvað væri að gerast og sáum lestina nálgast. Ég held hún hafi verið á
100 kílómetra hraða. Við sáum einn
vagnanna velta á bryggjunni, takast
á loft og hverfa í sjóinn.“
Talsmaður lögreglu sagði að
ástæður þess að lestarvagnarnir
losnuðu og runnu af stað yrðu rannsakaðar ofan í kjölinn.
Ekki er vitað til þess að Íslendingar hafi lent í slysinu, segir Urður
Gunnarsdóttir, upplýsingafulltrúi
utanríkisráðuneytisins.
brjann@frettabladid.is

P I PAR\TBWA

PÁSKATILBOÐ
Á SJÓNVÖRPUM

•

SÍA
•

92093

42” Panasonic
HD Ready
• Frábær
F
myndgæði
• Upplausn 1024 x 768 punktar
• 100Hz / Minniskortarauf
• V-Real 4 myndúrvinnsla

Tilboðsverð
Ti

159.995 kr.

Fullt verð 219.995 kr.
Fu

e

k va l my

Ís

le n s val m
k

42” LG

42” Palladine

32” Palladine

Frábær myndgæði • Upplausn 1920 x 1080 punktar
100Hz / USB 2.0 • Intelligent
Intelligen Sensor 2

Íslensk valmynd • Upplausn 1920 x 1080 punktar
2 x HDMI • Einfalt í notkun • Spilar myndbönd af USB

Íslensk valmynd • Upplausn 1920 x 1080 punktar
2 x HDMI • Spilar myndbönd af USB

Tilboðsverð
Tilb

Tilboðsverð
Tilb

Tilboðsverð
Tilb

Fullt verð 239.995 kr.
Full

Fullt verð 259.995 kr.
Full

Fullt verð 159.995 kr.
Full

219.995 kr.

219.995 kr.

42LF2500

le n s val m
k

EPT3251MT

EPT4251MT

42LH4000

139.995 kr.

42LG2100

42PQ2000

42” LG

42” LG

42” LG

Frábært Full HD LCD sjónvarp • Upplausn 1920 x 1080 punktar
2 x HDMI • Dual XD Engine

Frábært HD-Ready LCD sjónvarp • Upplausn 1366 x 768 punktar
2 x HDMI • Dual XD Engine

Frábært Plasma sjónvarp • Upplausn 1024 x 768 punktar
600Hz / USB
B • 1 ms viðbragð
viðbragðstími

Tilboðsverð
Tilb

Tilboðsverð
Til

Fullt verð 249.995 kr.
Full

Fullt verð 199.995 kr.
Fu

184.995 kr.

179.995 kr.

Opið: virka daga 9.30–18 | Laugardaga 12–17
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TX-P42C10

Tilboðsverð
Tilb

189.995 kr.

Fullt verð 209.995 kr.
Ful
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Lögreglumenn í önnum:

Afskrifa þarf 100 milljarða

Týnd hæna og
geltandi hundur

SJÁVARÚTVEGUR Afskrifa þarf allt

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi
hefur þurft að sinna fjölmörgum verkefnum í umdæminu undanfarna daga, svo sem að taka
við tilkynningu um týnda hænu
í Hveragerði og geltandi hund á
Selfossi.
Ökumaður sem lögreglumenn
höfðu afskipti af vegna hraðaksturs reyndist einnig undir áfengisáhrifum. Ellefu aðrir ökumenn
voru kærðir fyrir hraðakstur.
Einn ökumaður var kærður
fyrir að aka bifreið sviptur
ökuréttindum.
- jss

að tuttugu prósent af skuldum
sjávarútvegsfyrirtækja, eða
um hundrað milljarða króna, til
að þau geti starfað eðlilega og
ráðið við sínar skuldbindingar.
Þetta kom fram í máli Friðriks
J. Arngrímssonar, framkvæmdastjóra Landssambands íslenskra
útvegsmanna, í hádegisfréttum
Bylgjunnar.
Friðrik segir ljóst að einhverjir
aðilar í sjávarútvegi ráði ekki að
fullu við sínar fjárhagslegu skuldbindingar. Til að mynda þeir sem
3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

SKATTAMÁL
Flestir senda rafrænt
Ríflega 57 þúsund manns höfðu
skilað inn skattframtali sínu í gær.
Langflestir, eða um 55 þúsund,
skiluðu framtalinu rafrænt á vef
ríkisskattstjóra. Lokaskiladagur á
skattframtölum er á morgun. Hægt
er að sækja um frest til að skila inn
framtali og er þá lokaskiladagur 7.
apríl. Um 260 þúsund einstaklingar
eru framtalskyldir þetta árið.

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir.
Hátúni 6a 105 Reykjavík
Sími 552 4420 www.fonix.is

.

Þvottavél

Tækifærisdagar
í verslun okkar!

Tækifærisverð:
129.900 kr. stgr.
(Verð áður: 169.900 kr.)

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

ÏBgWÂ^cc^ZgjVaaVg
b{ac^c\Vgkgjg{\Âj
kZgÂ^
DekaCryl 7
Innimálning. 10 lítrar

MAKO rúlla 25 cm

4.990kr.

Allir láti sprauta sig
gegn svínaflensunni
Yfirlæknir á sóttvarnasviði Landlæknis segir mikilvægt að koma upp meira
ónæmi í samfélaginu gegn svínaflensunni. Þó að veiran sé ólíkindatól og geti
breytt sér vonist menn til að bóluefnið dugi. 150 þúsund skammtar eru enn til.
að það voru tvö hundruð manns
lagðir inn á spítala og tuttugu
manns í öndunarvélar á gjörgæslu
– allt fólk á besta aldri sem annars
hefði dáið,“ segir Þórólfur Guðnason, yfirlæknir á sóttvarnasviði
Landlæknis, sem kveður mikilvægt að allir verði bólusettir gegn
svínaflensu.
Að sögn Þórólfs hafa nú um 150
þúsund manns látið bólusetja sig
gegn svínaflensunni hérlendis.
„Við teljum mikilvægt að ná góðri
þekjun og meira ónæmi í samfélaginu gegn þessari flensu til að koma
í veg fyrir að hún geti blossað upp
aftur,“ segir Þórólfur og ítrekar að
slíkir heimsfaraldrar komi ekki
bara einu sinni og hverfi heldur
gangi aftur næstu ár. „Oft hafa
faraldrarnir verið álíka skæðir
þegar þeir koma í annað og þriðja
sinn. Og stundum verri.“
Þórólfur segir að þótt mjög
gott sé að annar helmingur þjóðarinnar hafi látið bólusetja sig sé
mikilvægt að hinn helmingurinn
láti einnig bólusetja sig. Enn sé til
bóluefni fyrir 150 þúsund manns
því keyptir hafi verið 300 þúsund
skammtar. Efnið endist í um tvö
ár. Þórólfur hafnar því algerlega
að bóluefnið sé lítt rannsakað og
jafnvel hættulegt eins og margir haldi fram. Hann bendir á að
af öllum sem bólusettir hafi verið
hérlendis hafi aðeins tveir fengið
alvarlegar aukaverkanir.
„En af þeim 55 þúsund manns
sem við teljum að hafi fengið inflúensuna þá eru tvö hundruð sem
fengu hana alvarlega og þurftu að
leggjast inn á sjúkrahús og tuttugu
voru í lífshættu,“ segir Þórólfur og
undirstrikar að tilkynntar aukaverkanir hafi alls ekki verið fleiri
en við almennar bólusetningar.
„Það er líklegast að flensan komi

ÞÓRÓLFUR GUÐNASON Aukaverkanir af bólusetningu gegn eru svínflensu mjög
litlar miðað við hættuna af veirunni sjálfri, segir yfirlæknir á sóttvarnasviði Landlæknisembættisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Um helmingur bólusettur
Um
helmingur
þjóðarinnar hefur
látið bólusetja sig við
svínaflensunni. Enn er til bóluefni
fyrir um 150 þúsund manns því keyptir
voru 300 þúsund skammtar af efninu.

„Oft hafa faraldrarnir
verið álíka skæðir
þegar þeir koma í annað
og þriðja sinn. Og stundum
verri.“
ÞÓRÓLFUR GUÐNASON
YFIRLÆKNIR Á SÓTTVARNASVIÐI
LANDLÆKNISEMBÆTTISINS.

Þúsund
manns

aftur næsta vetur en hún gæti líka
komið í vor. Inflúensan er ólíkindatól. Hún getur breytt sér og gert
allar hundakúnstir en þetta bóluefni er mjög öflugt og við höfum
góðar vonir um það að þó að veiran breyti sér eitthvað eigi bóluefnið að koma í veg fyrir sýkingu af
breyttri veiru – þótt við vitum það
náttúrlega ekki,“ segir Þórólfur
Guðnason.
gar@frettabladid.is

Stór atburður hjá litlu félagi

445kr.
MAKO pensill
50mm

490kr.

@aZii]{ah^Gk`
6`jgZng^
HjÂjgcZh_jb
=hVk`

að þau geti starfað eðlilega og
ráðið við sínar skuldbindingar,
að sögn Friðriks.

Bandalag íslenskra skáta heldur risavaxið skátamót fyrir eldri skáta árið 2017:

MAKO málningarlímband
25mm - 50m

450kr.

Hann segir
að afskrifa
þurfi um
20 prósent
af skuldum
sjávarútvegsyfirtækjanna.

320

Tekur mest 6 kg,
vindur upp í 1400 sn./mín.
Með 15 mínútna þvottakerfi
og íslensku stjórnborði.

¶6[ha{iiZÂV\diikZgÂ4
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Auglýsingasími

ATA R N A

á hreint
frábærum kjörum.

1.495kr.

FRIÐRIK J.
ARNGRÍMSSON

HEILBRIGÐISMÁL „Menn gleyma því

WM 14E261DN

Deka Meistaralakk 40
Akrýllakk. 1 líter

fjárfest hafi í óskyldum atvinnugreinum. Ákveðin skuldaaðlögun
þurfi því að verða í sjávarútvegi
líkt og víðar.
Hann segir ýmislegt geta gerst.
Í sumum tilfellum geti verið
að kröfuhafar semji við núverandi eigendur um niðurfellingu
hluta skulda eða skuldaaðlögun.
Í öðrum tilfellum geti svo farið
að fyrirtækin verði seld.
Hugsanlega þurfi að afskrifa
allt að tuttugu prósent af skuldum sjávarútvegsfyrirtækja eða
um hundrað milljarða króna til

160

.

Framkvæmdastjóri LÍÚ segir skuldaaðlögun þurfa að verða í sjávarútvegi:

Allt sem þú þarft…

FÉLAGSMÁL Bandalag íslenskra

skáta er nær öruggt um að fá að
halda heimsmót róverskáta hér á
landi árið 2017. Mótið verður langstærsti alþjóðlegi viðburðurinn
sem íslenskir skátar hafa staðið
fyrir frá upphafi.
Heimsmót róverskáta eru ætluð
skátum á aldrinum 18 til 26 ára,
og búast má við á bilinu 6.000
til 8.000 skátum hingað til lands
á mótið, segir Bragi Björnsson
skátahöfðingi. Mótin eru haldin fjórða hvert ár í mismunandi
löndum. Bandalag íslenskra skáta
hefur eitt sótt um að halda mótið
árið 2017.
„Þetta er mjög gott tækifæri og
mikill heiður fyrir okkur,“ segir

Bragi. Enginn keppir við íslensku
skátana um að fá að halda mótið
þetta árið, en eftir er að staðfesta
endanlega að það verði haldið hér.
Bragi segir efnahagsmálin vissulega hafa komið upp í umsóknarferlinu, en íslenska skátahreyfingin sé vel rekin og hafi alla burði til
að standa fyrir svo stóru móti.
„Þetta er í fyrsta skipti sem svo
lítið bandalag hefur tekið að sér
svo stóran atburð,“ segir Bragi.
Hann segir að íslenskum skátum
sé treyst fyrir svo stóru móti þar
sem afar vel hafi tekist til þegar
Roverway-skátamótið var haldið
hér á landi í fyrra.
„Þjóðirnar sáu hvað við stóðum
okkur vel síðasta sumar, Ísland er

SKÁTAMÓT Skátamót fyrir yngri skáta var
haldið hér á landi í fyrra, og þótti takast
afar vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

spennandi land að heimsækja, og
þetta verður gott tækifæri fyrir
þetta unga fólk til að heimsækja
það sem í hugum margra er mjög
framandi land,“ segir Bragi. - bj

Fermingar

tilboð
MacBook 13”

2,26GHz Intel Core 2 Duo
2GB innra minni
250GB harður diskur
NVIDIA GeForce 9400M 256MB skjástýring
Innbyggð iSight vefmyndavél
Tvö USB 2.0 tengi
Þráðlaust WiFi netkort (801.11n), Bluetooth
Allt að 7 klst rafhlöðu ending
Aðeins 2.13 kg

Verð: 199.990 kr.

Tilboð: 189.990,- kr.*

iPod shuffle
Geymir allt að 1000 lög
Vegur aðeins 10,7g
5 litir

.....

iPod/iPhone hlífðarhulstur

Teikniborð

Fireant

USB teikniborð MAC/PC

iPod hátalari

Verð frá: 13.990,-

Verð frá 39.990,-

Apple búðin
Sími 512 1300
Laugavegi 182

iPhone

iPod/iPhone hlífðarhulstur:

Afgreiðslutími:
Mán. til fös. 10-18 og lau. 12-16

Með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. *Tilboð gilda til 1. apríl, eða meðan birgðir endast.

iPhone

iPhone

iPod

Verð frá 2.990,-

www.epli.is

iPod

iPod

Hulstur á myndum er aðeins brot af úrvali í verslun okkar
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Rannsókn á brunanum í Laugarásvídeói hætt í bili:

Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf. hefur til
sölumeðferðar virkan eignarhlut í MP Banka hf.
MP Banki hf. var stofnaður árið 1999 og hét þá MP Verðbréf.
Árið 2003 fékk bankinn fjárfestingabankaleyﬁ og bauð þá
alhliða fjárfestingarbankaþjónustu. MP Banki fékk fullt
viðskiptabankaleyﬁ í október 2008 og hóf að taka við innlánum
og séreignarsparnaði til viðbótar við fyrri starfsemi.
Höfuðstöðvar bankans eru í Reykjavík en bankinn rekur einnig
útibú í Vilníus í Litháen.

Íkveikjan enn óupplýst
LÖGREGLUMÁL Rannsókn á íkveikj-

unni í Laugarásvídeói í ágústlok
í fyrra lauk fyrir nokkru án þess
að nokkur hefði verið handtekinn.
Málinu verður þó haldið opnu ef
nýjar upplýsingar skyldu berast.
Myndbandaleigan og húsnæði
hennar skemmdust mikið í brunanum. Myndskeið úr öryggismyndavél sýndi brennuvarginn,
mann með derhúfu og tagl, aka
að leigunni á hvítum jepplingi
og kasta einhverju inn um bréfalúguna. Leit að manninum bar
engan árangur þrátt fyrir ítarlega
rannsókn.
- sh

LAUGARÁSVÍDEÓ Eigandinn hefur opnað

leiguna að nýju.

FRÉTTABLAÐIÐ / ARNÞÓR

Tekið er við tilboðum frá fjárfestum sem uppfylla skilyrði þess að
geta talist hæfir fjárfestar samkvæmt 9. tl. 43. gr. laga nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti. Þá skal fjárfestir geta sýnt fram
á að hann hafi fjárhagslegan styrk til að geta staðið undir
fyrirhuguðum kaupum. Áskilinn er réttur til að útiloka þátttöku
fjárfesta ef lagalegar hindranir standa í vegi fyrir því að
viðkomandi

geti

eignast

virkan

eignarhlut

í

bankanum.

Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf. tekur við fyrirspurnum á
netfangið fyrirtaekjaradgjof.mp2010@arionbanki.is og veitir
nánari upplýsingar í síma 444-6805.
EINN AF IÐNGÖRÐUNUM Skilanefnd Landsbankans hefur eignast allar eignir Nordic
Partners í Eystrasaltsríkjunum.

Saga Nordic
Partners öll
Skilanefnd Landsbankans hefur leyst til sín nær allar eignir fjárfestingarfélags Nordic Partners. Landsbankinn tapar tugum milljarða króna á félaginu.
VIÐSKIPTI Skilanefnd Landsbank-

ans leysti á þriðjudag til sín allar
eignir fjárfestingarfélagsins Nordic Partners í Lettlandi og er við
það að taka eignir yfir í Danmörku
og einkaþotuleigu í Bretlandi. Tilkynnt var um yfirtökuna í gær. Nýtt
félag hefur verið reist á rústunum.
Fjárfestar frá Lettlandi keyptu 51
prósent í nýju félagi af skilanefnd,
sem á afganginn. „Lánahagsmunir
bankans eru mjög vel tryggðir með
veði í öllum eignum,“ segir Friðrik
Jóhannsson, sem unnið hefur að
fjárhagslegri endurskipulagningu
félagsins.
Nordic Partners var hugarfóstur
fjármálahagfræðingsins Gísla Þórs
Reynissonar, sem stofnaði félagið
upp úr kaupum á plastverksmiðju
í Lettlandi í einkavæðingarferli
stjórnvalda þar í kringum 1996.
Verksmiðjunni var breytt í iðngarða. Þeim fjölgaði í kjölfarið og
urðu mest átta.
Umfang Nordic Partners óx mikið
eftir þetta, svo sem með kaupum á
þjóðþekktum matvælafyrirtækjum í Lettlandi, Litháen og Póllandi
auk lóðaeigna. Þá er ótalinn smárekstur hér og í Færeyjum, stofnun einkaþotuleigunnar IceJet árið
2006 og kaup á danskri hótelkeðju,

sem meðal annars átti danska glæsihótelið D‘Angleterre.
Nordic Partners greiddi 1,1
milljarð danskra króna fyrir hótelin, jafnvirði um tólf milljarða
íslenskra króna á þávirði. Þetta var
talsvert yfir uppsettu verði. Svipuðu máli mun gegna um fleiri eignir
félagsins.
Gísli, sem lést langt fyrir aldur
fram í fyrravor, sagði í Fréttablaðinu í lok árs 2007 að virði eignasafns Nordic Partners væri nálægt
hundrað milljörðum króna og
skuldsetningu lága.
Heimildir Fréttablaðsins herma
hins vegar að viðskiptamódel Nordic Partners hafi verið tætingslegt
og rímað illa saman. Landsbankinn
virðist ekki hafa litið málið sömu
augum, enda nær eini lánardrottinn
Nordic Partners. Eftir því sem næst
verður komist námu heildarskuldir
félagsins níutíu milljörðum króna
áður en bankinn tók félagið yfir.
Ljóst er að bankinn mun tapa
tugum milljarða króna. Skilanefndin
segir að haldið verði í eignir þar til
markaðsaðstæður batni. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins gæti liðið
hátt í áratugur þar til bankinn sleppir hendinni af félaginu.
jonab@frettabladid.is

Nokkrar eignir Nordic Partners

Veislumatur
með Ora meðlæƟ
www.ora.is

■ Að hluta í eigu skilanefndar
Landsbankans eru sjö matvælafyrirtæki í Eystrasaltsríkjunum.
Velta þeirra nam í fyrra 85 milljónum evra, jafnvirði 14,7 milljarða
króna.
■ Glæsisnekkjan Nordic Princess er
á meðal þeirra eigna sem bankinn eignast. Hún er 35 metra löng
og smíðuð árið 2007. Áætlað
verð hennar þá var 1,5 milljarðar
króna.

■ Aðrar eignir eru tengdar iðngörðum og fasteignaþróunarverkefnum. Velta þeirra nam tíu
milljörðum evra, jafnvirði 1,7
milljarða króna, í fyrra.
■ Í Danmörku eru þrjú hótel, þar
á meðal D‘Angleterre og fimm
þotur einkaþotuleigunnar IceJet.
■ Matvælafyrirtækið Háme á
Tékklandi er ekki inni í yfirtökunni
enda undir öðru félagi.

Bónus mælir með Bónus mælir með Bónus mælir með
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SHAMPÓ

UPPÞVOTTALÖGUR

UPPÞVOTTAVÉLATÖFLUR

SALERNISPAPPÍR
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40 stk

8 rúllur
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FRANSKAR KARTÖFLUR

SUMARBLANDA

SÚKKULAÐIKREMKEX

750 gr

500 gr

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

1.198

kr/pk
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HVEITI

HRÍSGRJÓN FORSOÐIN

PASTASKRÚFUR

PASTASÓSA MEÐ BASILÍKU

2 kg

1 kg

500 gr
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FERSKJUR

SALTFLÖGUR

HVÍTLAUKSBRAUÐ

TÓMATAR, HAKKAÐIR

820 gr

400 gr

2 stk.

400 gr

ANANASSNEIÐAR
567 gr
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APPELSÍNUSAFI

EPLAMÚS
720 gr
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BÖKUNARPAPPÍR

SORPPOKAR 110 ltr.

TANNKREM

TANNBURSTAR

20 m

10 stk

125 ml

3 Í PAKKA

KJÚKLINGALUNDIR

CAROLINA
COOKING SAUCE

700 gr

510 gr

998

kr/pk

áður 1.098 kr/pk

199

kr/stk

áður 398 kr/stk
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Allar færeyskar konur á þingi og í landstjórn vilja hafa eitt kjördæmi áfram:

Borgin leigir MEST-húsið:

Fleiri kjördæmi færri konur

Gleði í Norðlingaholtinu

FÆREYJAR Allar konur á Lögþingi og

MOTTUR ALLS STAÐAR Þessi áhorfandi
mætti á kappreiðarnar í Celtenham
í Englandi með lítinn hatt og mottu,
sem fylgdi reyndar slörinu.
NORDICPHOTOS/AFP

Upplýsingamiðlun:

Siglingaöryggi
styrkt frekar
ÖRYGGISMÁL Gengið hefur verið
frá samningsdrögum á vegum
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) um miðlun upplýsinga um siglingar milli landa við
N-Atlantshaf. Aðilar að samningnum auk Íslendinga eru
Norðmenn, Danir, Færeyingar,
Bretar og að öllum líkindum
Kanadamenn.
Upplýsingarnar nýtast við leit
að skipum sem ekki uppfylla
alþjóðlegar kröfur til dæmis
um tilkynningaskyldu, búnað og
siglingaöryggi. Þetta er fjórða
svæðisbundna upplýsingakerfið
sem komið er á fót innan
Evrópu.
Upplýsingaviðmót EMSA um
siglingar hefur fengið nafnið
STIRES og Siglingastofnun
hefur gengið frá samningi við
EMSA um afnot af kerfinu. - shá

í landstjórn Færeyja hafa sameinast um ályktun gegn þingsályktunartillögu um að skipta Færeyjum
upp í fimm kjördæmi, en eyjarnar
eru nú eitt kjördæmi.
Konurnar, sem eru úr fjórum
stærstu stjórnmálaflokkunum,
benda á að á lögþinginu séu einungis fimmtán prósent þingmanna
konur, eða fimm af 33. Þrjár eru
að auki í landsstjórn.
Nær ómögulegt hafi verið fyrir
konur, úr öðrum kjördæmum en
því þéttbýlasta, að komast á þing
áður en þeim var fækkað úr sjö í

eitt árið 2008. Í fjórum gömlu kjördæmanna hafi til að mynda engin
kona nokkurn tíma verið kjörin á
þing.
Það að fjölga kjördæmunum að
nýju vinni gegn hugmyndum um
jöfnuð meðal fulltrúa kvenna og
karla á þingi.
Færeyski Sósíalurinn segir frá
þessu og getur þess einnig að á
sama tíma og Færeyingar ræða
um að fjölga kjördæmum að nýju
ætli Íslendingar að gera allt sitt
land að einu kjördæmi. Einnig er
þess getið að fleiri konur en karlar
standi að íslensku tillögunni. - kóþ

stjórnmála leggjast gegn fjölgun kjördæma.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÓLMFRÍÐUR

Þjónusta aukin við útivistarfólk við göngu- og hjólreiðastíg í Fossvogsdal:

Kalt vatn að drekka úr nýju listaverki
UMHVERFISMÁL Nýr vatnspóstur

hannaður af Sigurði Guðmundssyni, listamanni og rithöfundi, var
tekinn formlega í notkun við gönguog hjólastíginn í Fossvogsdal fyrir
skömmu. Vatnspósturinn er á
vegum Orkuveitu Reykjavíkur og
stendur vestan við enda Árlands.
Í tilkynningu frá Orkuveitunni
kemur fram að fyrirtækið hafi á
undanförnum árum komið fyrir
útivatnspóstum við Ægisíðu, Skólavörðuholt, Nauthólsvík, Sæbraut, í
Árbæ og við Korpu. Einnig eru
tveir vatnspóstar á Akranesi. Þá
séu hundruð vatnspósta í skólum
og stofnunum borgarinnar.
- gar
VATNSPÓSTUR Í FOSSVOGSDAL Lúðra-

sveit lék og leikskólabörn fylgdust
með þegar formaður umhverfisráðs,
Gísli Marteinn Baldursson, vígði nýja
vatnspóstinn.

Val um upprunalega eða ódýrari varahluti

Tveir þingmenn VG:

Vilja herða
áfengisauglýsingabannið
ALÞINGI Ögmundur Jónasson og
Þuríður Backman, þingmenn
Vinstri grænna, vilja að bannað
verði að auglýsa vörur sem hætt
er við að fólk rugli saman við
áfengar vörur.
Í frumvarpi, sem þau hafa
lagt fyrir Alþingi, kemur fram
að þótt lengi hafi verið bannað
að auglýsa áfengi og einstakar
áfengistegundir hafi seljendur
áfengis í auknum mæli auglýst
óáfenga drykki með sömu
nöfnum og áfenga og í líkum
umbúðum.
Nefnd á vegum Ríkislögreglustjóra hafi lagt til að Íslendingar fylgdu fordæmi Norðmanna
og bönnuðu slíkar auglýsingar á
sama hátt og ódulbúnar áfengisauglýsingar.
- pg

40 ára reynsla auðveldar þér
að finna rétta varahlutinn

100% þjónustulán án vaxta

FÆREYJAR Allar helstu konur færeyskra

STJÓRNMÁL Íbúasamtök Norðlingaholts og Samfylkingarfélagið í
Árbæ fagna bæði ákvörðun borgaryfirvalda um að leigja MESThúsið svonefnda í Norðlingaholti
undir íþrótta- og tómstundastarf
í hverfinu.
Borgarráð tók ákvörðun þar
um fyrir skömmu.
Í tilkynningu íbúasamtakanna
segir að með samningnum verði
bætt úr aðstöðuleysi barna og
ungmenna í Norðlingaholti en
engin íþróttaaðstaða hafi verið í
hverfinu.
- bþs

Þú getur treyst því að okkar fólk veit um hvað það er að tala
Hjá HEKLU hefur þú val milli þess að fá upprunalega varahluti bílaframleiðenda eða ódýrari
hluti annars staðar frá. Jón Magnússon og félagar hafa meira en 40 ára reynslu af því að
finna réttu vara- og aukahlutina fyrir þig á svipstundu. Láttu okkur gera betur við bílinn þinn.

Einstök vöruþekking

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

200.000 vörunúmer
Laugavegi 172-174 · 590 5000 · hekla.is · hekla@hekla.is

ÖRÞUNNT LCD MEÐ LED OG AMBILIGHT
GEFUR AUKNA SKERPU OG SKÝRLEIKA
ÁSAMT BAKLÝSINGU
Philips 40PFL8664H
w'VMM)%-$%#3&*5+"-%NF§YQVQQMBVTO 
)[$MFBS-$% 1JYFM1SFDJTF)%&OHJOF "NCJMJHIU
CBLMâTJOHV -&%ULOJ %JHJUBM$SZTUBM$MFBS 
TLFSQV NTTWBSUÓNB )%/BUVSBM.PUJPOPH1SPHSFTTJWF
4DBO MKØTTLZOKBSBPH"DUJWF$POUSPM #JUBMJUBVQQMBVTO 
TUBGSIÈTLFSQV%7#5NØUUBLBSB /FU57UJMB§WBGSBÈOFUJOV 
64# Y)%.* Y4DBSU %-/" $PNNPO*OUFSGBDF1MVT 
$PNQPOFOU $PNQPTJUF %JHJUBM$PBYJBMUFOHJPGM

TILBOÐ

349.995

FULLT VERÐ 439.995

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ 4t&:3"37&(*SELFOSSI 4t("3"34#3"65"HÚSAVÍK 4t(-&3«3(½56AKUREYRI 4t4663-"/%4#3"65REYKJAVÍK S: 569 1500
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ELDGOSIÐ Á FIMMVÖRÐUHÁLSI

HRAUNFOSS Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur virðist ekki óttast þúsund gráðu heitt hraunið þar sem hann skundar sinn veg um hamfarirnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gufustrókar hækka í
12.000 fet í logninu
Landhelgisgæslan sá gufustrókana hækka verulega í gærkvöldi. Mælingar benda til að þrýstingur hafi ekki minnkað í eldstöðinni á Fimmvörðuhálsi. Því er enn hætta á að gosið fari undir jökul.
Gufustrókar úr eldstöðvunum á
Fimmvörðuhálsi hækkuðu verulega þegar líða tók á daginn í gær
og vind lægði.
Áhöfn TF-SIFJAR, eftirlitsflugvélar Landhelgisgæslunnar, telur gufustrókana hafa
náð um tólf þúsund feta hæð,
en hún flaug yfir svæðið um
kvöldmatarleytið.
Þá var hægur vindur og
strókarnir fuku lítt.

Vísindamenn telja kvikuna,
sem er svipuð kvikunni er kom
upp í Surtseyjargosinu, vera
milli 1.150 og 1.200 stiga heita.
Í viðtali við Stöð tvö í gær sagði
Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur að hraunið gæti náð
til Þórsmerkur á næstu dögum.
Nú sjást fjórir til fimm gosstrókar á svæðinu, en voru allt
að tólf fyrstu dagana.
Mælingar gefa til kynna

að þrýstingur í eldstöðinni sé
óbreyttur og ekkert hefur dregið úr rennsli. Því er enn talin
hætta á að gosið fari undir jökul
og skapi þannig flóð.
Því er umferð um Eyjafjallajökul og Þórsmörk bönnuð. Ökutæki mega heldur ekki fara upp
Fimmvörðuháls vegna aurbleytu.
Sú leið er hins vegar opin göngugörpum, sem fara upp á eigin
ábyrgð.
klemens@frettabladid.is

LISBOA innrétting með handlaug og spegli60x40 cm
Hvít og Wengue

45.990
Vitra Arkitekt WC, seta og
innbyggður kassi. Allt settið:

36.385

Ótrúlegt úrval flísa,
hreinlætistækja og fylgihluta fyrir baðherbergið
2
í 700 m sýningarsal

Handklæði, fjöldi lita og
stærða 50x100cm kr.:

795

CERAVID design WC
með hæglokandi setu og
GROHE kassa
ADELL sturtusett
Spegill Kristall kr.

2.995

64.900

5.900

Ótrúlegt úrval spegla
verð frá kr. 2.990
Sturtuklefi 80x80 cm með
botni og blöndunartækjum

48.900

BATHCO postulíns sett

5.760

NIZA innrétting með
handlaug og spegli,
margir litir

26.900

CERAVID baðkar 170x75 cm

17.900

EURO handklæðaofn króm
50x80 cm (sveigður)
Cerastyle handlaug
á vegg 55cm

5.490

14.900

Mellerud sturtuhreinsir 0,5L

1.395
1.695
Mellerud myglueyðir 0,5L

TEST snyrtifata

325

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími 517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laugard. 11-16.
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„ ORÐRÉTT“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? Hreinn Óskarsson, verkefnisstjóri Hekluskóga, hefur í nógu að snúast

Spilar Dylan í gospelútgáfu með kvennakór

Hættur að strippa?

Hjúkk!

„Ég er nú kominn á þann
aldur að ég veit ekki hvort ég
nenni að vera í þessu brölti
lengur.“

„Þetta var allt í hefí dútí
flight-keisum, svo þetta gæti
hafa sloppið.“

ÁSGEIR DAVÍÐSSON, EIGANDI
GOLDFINGER, UM NÝSAMÞYKKT
BANN VIÐ NEKTARDANSSTÖÐUM.

KRUMMI Í MÍNUS UM BASSA- OG
GÍTARMAGNARA SEM HLJÓMSVEITIN SKILDI EFTIR Á BATTERÍINU
ÞEGAR ÞAÐ BRANN.
Fréttablaðið, 24. mars.

Fréttablaðið, 24. mars.

nær og fjær
TUNGUTAK

Jónas skapaði
skötuselinn
■ Orðið skötuselur, sem nú heyrist daglega í fréttum, er öllu fegurra en viðfangið sjálft. Kröfur
um gagnsæi virðast þó ekki
hafa verið mjög ríkar á framanverðri nítjándu öld
þegar höfundurinn smíðaði orðið.
Þótt sannarlega
sé skötuselurinn
í flatara lagi á
hann nefnilega
lítið líffræðilega
skylt við skötu – og
enn minna við sel.
Þessi nýyrðasmiður var þó enginn
nýgræðingur í faginu.
Hann hét Jónas Hallgrímsson og samdi
ógrynni íslenskra orða
sem notuð eru óspart
enn í dag. Skáldið stakk
raunar upp á öðru nafni á
skötuselinn, sædyfli, sem
hefur þurft undan að
láta.
Erlend orð yfir þennan
ófrýnilega fisk eru mörg
og misjöfn. Á ensku heitir hann
ýmist anglerfish (öngulfiskur)
eða monkfish (munkfiskur), og
á þýsku er hann jafnan kallaður
seeteufel, sem á íslensku mundi
útleggjast sem sædjöfull og við
notum raunar um annan fisk,
skyldan skötusel. Danir og Norðmenn tala um havtaske (hafgálu)
eða bredflab (breiðkjaft).
- sh

„Það er allt rosalega gott að frétta af mér. Ég eignaðist
barn fyrr í mánuðinum og svo fengum við eldgos sem er
eiginlega beint fyrir utan gluggann hjá okkur,“ segir Hreinn
Óskarsson, verkefnisstjóri Hekluskóga og starfsmaður
Skógræktar ríkisins.
Eldgosið á Fimmvörðuhálsi er Hreini hugleikið en hann
býr í Odda á Rangárvöllum og hann segir heimilisfólk sitja
á kvöldin, og stundum á daginn ef tími gefst til, og fylgjast
með framvindu gossins. „Þetta er mjög spennandi. Um leið
og opnast fyrir ský þá sést beint á gígana, strókana og allt
saman.“
Hann segist stundum vaka vegna barnsins
að næturlagi. „Barnið vekur okkur þegar
það vill drekka og þá fylgjumst við með
gosinu. Það var ótrúlega tilkomumikil
sjón til dæmis í fyrrinótt.“

Hreinn sinnir tveimur störfum eins og fyrr segir.
„Kreppan gerði það að verkum að mér var boðin aftur
vinna sem skógarvörður. Ég fæ 100 prósent laun fyrir
200 prósenta starf, sem er mjög skemmtilegt. Nú er
verið að undirbúa sumarið, skipuleggja gróðursetningu og ráða fólk í að grisja skógana.“
Í frítíma sínum spilar Hreinn í hljómsveit og syngur í
kór. „Ég er í kirkjukór Þykkvabæjar- og Oddakirkju. Það er
nú bara af því að konan mín er prestur og ég bý á kirkjustaðnum. Ég spila líka í hljómsveit sem heitir Slow Train. Í
þeirri sveit spilum við lög eftir Bob Dylan. Við erum
að undirbúa tónleika þessa dagana, ætlum að
spila með gospelkórnum Uppsveitasystrum
10. apríl næstkomandi. Við munum spila
nokkur Dylan-lög með kórnum, svona
gospelútgáfu af þeim.“

Vilja fólkið úr skotgröfunum
Skuggaþing hefur nýverið
tekið til starfa eftir að hafa
hlotið styrk frá Alþingi.
Þingið er umræðuvettvangur á Netinu þar sem almenningi gefst kostur á að
fjalla um þau mál sem tekin
eru fyrir á Alþingi.
„Þetta byrjaði eins og margt
annað með hruninu,“ segir Gunnar Grímsson, hönnunarstjóri
Skuggaþings. „Við vorum að velta
fyrir okkur hvað við gætum gert
til þess að gera gagn og ákváðum
að það besta sem við gætum gert
væri að reyna að tengja saman
þing og þjóð.“
Því fór það svo að Gunnar og
félagi hans Róbert Viðar Bjarnason, tæknistjóri Skuggaþings, einsettu sér að búa til vef þar sem
inn kæmu öll mál frá Alþingi.
Vefurinn átti að vera aðgengilegur öllum og hægt að skoða allar
ræður og málsskjöl um leið og
fólki gæfist tækifæri til þess að
segja skoðun sína á málunum,
hvort heldur sem það væri þeim
fylgjandi eða andvígt. „Og fólk
gæti komið með rök með og á
móti hverju máli fyrir sig,“ segir
Gunnar og áréttar að grunnforsenda í hönnun vefsins sé að rök
bæði með og á móti hafi mikið
vægi. „Við erum að reyna að koma
fólki upp úr skotgröfunum og fá

það til að færa rök fyrir máli sínu,
í staðinn fyrir að rífast.“
Vefurinn skuggathing.is fór
því í loftið í prufuútgáfu skömmu
fyrir jól 2008 og rekinn sem slíkur í nokkurn tíma, þar til stofnendurna þvarr bæði tími og peningur til að sinna verkefninu. „En
núna fengum við styrk á fjárlögum frá Alþingi, tvær milljónir
króna, sem gerði okkur kleift að
gera ansi góðan skurk í málunum. Við settum nýja útgáfu í loftið
fyrir um þremur vikum.“ Á nýja
vefnum hefur bæst við sá möguleiki að almenningur getur sett
inn sín eigin mál sem fara svo í
svipaðan farveg og gerst með mál
á Alþingi.
Gunnar segir viðtökurnar mjög
góðar, sér í lagi miðað við hversu
litla kynningu vefurinn hafi enn
fengið. „Við erum komnir með um
sautján hundruð notendur og töluverð virkni á hverjum degi.“ Hann
segir þó að heldur þurfi að aukast
virknin til að vefurinn nái tilætluðum árangri, en er bjartsýnn á
að það hafist þegar fleiri frétta af
vefnum. „Við áætlum að það þurfi
svona fimm til tíu þúsund notendur til þess að þetta verði eins og
ég veit að þetta getur orðið.“
Alþingismönnum hefur enn
ekki verið kynntur vefurinn sérstaklega, en það mun þó í bígerð.
„Við erum að ljúka við gerð viðbótar sem sýnir hvernig mál koma
til með að líta út eftir að gengnar
eru, ef ganga í gegn, hinar og

GUNNAR GRÍMSSON Vefurinn skuggathing.is var upphaflega settur í loftið skömmu
fyrir jólin 2008 og rekinn í prufuútgáfu. Á þessu ári fékk verkefnið styrk frá Alþingi og
vefurinn verið keyrður í nýrri mynd í um þriggja vikna skeið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þessar breytingatillögur, sem
stöðugt koma upp í þingstörfunum. Þegar þetta er komið í loftið þá ætlum við að hafa samband
við þingmennina og benda þeim á
þetta.“
Gunnar veit þó af nokkrum
stjórnmálamönnum sem nota vefinn og hefur heyrt af ánægju

þeirra í gegn um samskiptavefinn
Facebook, en skuggathing.is styður
margvíslegar sendingar inn á hann.
„Það er hægt að taka ræðu og/eða
ræðustubb og senda beint á Facebook, sem er svolítið skemmtilegt
og ein af fjölmörgum leiðum til að
vekja athygli á því sem fram fer á
skuggaþinginu.“ olikr@frettabladid.is
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FRÉTTASKÝRING: HVERNIG VERÐUR JÖFNUNARSJÓÐI BREYTT?

Styðja þarf millistóru sveitarfélögin
Unnið er að algjörri endurskoðun reglna um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Tillögurnar gera ráð fyrir að
rekstrarkostnaður sveitarfélaga sé metinn og úthlutað úr sjóðnum til jöfnunar
eftir því. Lagt er til að önnur verkefni sem sjóðurinn
sinnir fari annað. Framlög
sjóðsins eru forsenda reksturs smærri sveitarfélaga.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Kristján L. Möller, hefur
hug á að endurskoða úthlutunarreglur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Nefnd
sem hann hefur
skipað skilar tillögum sínum á
næstunni og er
í þeim að finna
róttæka upp stokkun á því
kerfi sem nú er
við lýði. Meðal
FLOSI EIRÍKSSON
þess sem lagt
er til er að þau
verkefni sjóðsins sem ekki lúta
beinlínis að jöfnun sveitarfélaga,
færist annað. Þá er gert ráð fyrir
að meiri tekjur renni til sjóðsins.
Flosi Eiríksson er í forsvari fyrir
nefndina. Hann segir að í raun hafi
skort á að skýra hver er tilgangur

HLUTI TEKJUSTOFNA

ENN 77 SVEITARFÉLÖG Sveitarfélögum landsins hefur fækkað mikið
undanfarin ár, úr 204 árið 1990 í
77. Ekki þykir hins vegar nóg að
gert og nú er verið að vinna að
nýjum hugmyndum um sameiningu
sveitarfélaga.

sjóðsins og spyr hvort hann eigi að
jafna hag sveitarfélaga eða íbúanna. Það þurfi ekki endilega að
fara saman. Nefndin hefur í vinnu
sinni hugsað þessi mál eftir nýjum
leiðum.

Útgjaldaþörfin metin
Flosi segir að raunveruleg jöfnun
sé í raun afgangsstærð hjá sjóðnum í dag. Stór hluti framlaga hans

FRAMLAG SJÓÐS SEM HLUTI TEKNA
Framlög sjóðsins innan við 20,2 tekna
Framlög sjóðsins 20,8% til 34,7% tekna
Framlög sjóðsins 35,1% tekna eða meira

sé bundinn; til Sambands íslenskra
sveitarfélaga, landshlutasamtaka,
Lánasjóðs sveitarfélaga, Inn-

Húsgögn fyrir hagsýna
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Tilboð 49.900,Fullt verð 66.900,Coffee

Tilboð 79.900,Fullt verð 108.600,-
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Tilboð 15.500,Fullt verð 20.300,-
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25
26
26

Íbúar
269.061
38.069
12.573

heimtustofnunar og fleira. Þá sé
kveðið á um sérstök framlög vegna
ákveðinn aðstæðna; sameiningar,
fjárhagserfiðleika, breytinga á
fasteignaskatti og húsaleigubótum,
svo eitthvað sé nefnt.
„Jöfnunarframlög eru tvenns
konar; annars vegar er um tekjujöfnun að ræða, þá er reynt að
hífa öll sveitarfélög upp í ákveðið
miklar tekjur og hitt eru útgjaldajöfnunarframlög, þar sem útgjöld
sveitarfélaga eru jöfnuð. Það
er síðasta stærðin í framlögum
sjóðsins, í raun afgangurinn.“
Flosi segir nefndina ganga út frá
þveröfugri röð, enda sé mun eðlilegra að skoða hvernig rétt sé að
jafna útgjöld.
„Við viljum reikna út hver sé
útgjaldaþörf sveitarfélagsins,
hvað kosti að reka sveitarfélag.
Síðan verði komið til móts við
sveitarfélög með úthlutun úr Jöfnunarsjóði. Við getum tekið dæmi.
Segjum að meðalkostnaður við að
hafa barn í skóla sé einhver eining, 100 til dæmis. Ef kostar 250
að hafa barn í skóla á Hólmavík þá
jöfnum við þann mismun.“
Flosi segir eðlilegast að reikna
út sannanleg útgjöld sveitarfélaga
í eitt ár. „Síðan reiknum við út
hvað sveitarfélagið getur haft í
tekjur með fullu útsvari og fullum
fasteignasköttum. Mismunurinn er
það sem þarf að jafna. Það er síðan
ákvörðun um hvort það er jafnað
að fullu eða ekki.“

Losna við verkefni
Á Norðurlöndunum hafa menn
gengið skrefinu lengra og metið
hvað kostar að reka sveitarfélag.
Almenn samstaða er um hvað
ákveðin þjónusta kostar. Nokkuð vantar upp á úrvinnslu gagna
hér til að hægt sé að fara þá leið
og því er miðað við ársreikninga,
raunkostnaðinn. Flosi telur mjög
mikilvægt að frá upphafi sé skilgreint hve mikið af framlögum inn
í sjóðinn eigi að fara til jöfnunar,
það verði ekki afgangsstærð.
„Við ætlum að reyna að losna

Framlög úr Jöfnunarsjóði eru
hluti af mörkuðum tekjustofnum
sveitarfélaga. Litlu sveitarfélögin fá
meira frá sjóðnum og þau stærstu
ekki neitt. Flosi segir að millistóru
sveitarfélögin hafi borið skarðan
hlut frá borði í núverandi kerfi.
Það sé nokkuð sem nefndin vilji
taka á.
Tekjur sjóðsins samanstanda af:
a) Framlagi úr ríkissjóði sem
nemur 2,12% af innheimtum
skatttekjum.
b) Árlegu framlagi úr ríkissjóði
sem nemur 0,264% af álagningarstofni útsvars næstliðins árs.
c) Hlutdeild í útsvarstekjum
sveitarfélaga er nemur 0,77% af
álagningarstofni útsvars ár hvert.
d) Vaxtatekjum.

við þau verkefni sjóðsins sem við
teljum að séu ekki hrein jöfnunarframlög, að ýta þeim frá honum.
Eftir stæðu tvær deildir; jöfnunardeildin, þar sem væru meginverkefni hans, og síðan ýmis verkefni
sem sjóðnum hefur verið falið að
sinna, til dæmis endurgreiðsla
húsaleigubóta.
Það snýst í raun bara um
umsýslu, ríkið leggur inn í sjóðinn og svo er greitt úr honum.
Þetta hefur ekkert með jöfnuð að
gera, en er alveg hægt að sinna
því. Önnur verkefni ætti að færa
frá sjóðnum og gera jöfnunarhlutverkið að meginhlutverki.“
Innheimtustofnun sveitarfélaga
sér um innheimtu meðlaga, meðal
annars. Hallinn á þeirri stofnun hefur aukist mikið, úr rúmum
600 milljónum í rúman milljarð
á nokkrum árum. Eitt hlutverk
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að
greiða þennan halla. Flosi segir
mikilvægt að breyta því kerfi,
enda hafi það ekkert með jöfnuð að
gera. Annað verkefni, þó smátt sé,
er að greiða út stofnframlög vegna
vatnsveitu á lögbýlum.

Auka fé eða fækka verkefnum
Tekjur sjóðsins nema ákveðnu hlutfalli af skatttekjum ríkisins. Þær
sveiflast því með hagsveiflunni,
eru miklar í þenslu en minni í hallæri. Flosi segir það ekki heppilegt
út frá hagfræðilegu sjónarmiði.
Þá greiðir sjóðurinn ákveðið hlutfall tekna til Sambands íslenskra
sveitarfélaga, sem er í takt við
þær sveiflur. Að mati nefndarinnar er skynsamlegra að breyta því
framlagi í fasta krónutölu.
Nefndin hefur ferðast um landið og rætt við sveitarstjórnarfólk.
Hún mun skila af sér tillögum um
mánaðamót og þá er framhaldið
á hendi ráðherra. Flosi ítrekar að
hvert sem það verður, sé lykilatriði að auka þurfi tekjur eða fækka
verkefnum.
„Það skiptir engu hvernig þú
breytir Jöfnunarsjóði, á hvaða
enda eða kanta, ef það koma ekki
til nýir tekjustofnar eða verkefnum fækkar þá skiptir engu máli
hvernig reglunum er breytt. Þá
ertu bara að færa peninga frá einu
sveitarfélagi til annars.“

KOLBEINN
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Einkarekin í 17 ár!
Auglýsingasími

Smiðsbúð 6, 210 Garðabæ, Sími 564 5040
kr. 18.800,-

www.hirzlan.is

Allt sem þú þarft…

LAGERSALA 25.- 28. mars

Krakka vesti
5.000 kr.

Krakka ﬂíspeysur
3.500 kr.

Krakka hettupeysur
3.500 kr.

60 - 80%
afsláttur
Dömu ﬂíspeysur
4.000 - 6.000 kr.

Herra ﬂíspeysur
4.000 - 6.000 kr.
Vatnsheldur
öndunarjakki

Pollajakkar
1.500 kr.

Húfur
500 kr.

Vatnsheldar
öndunarbuxur

Krakka buxur
2.500 kr.

Krakka jakkar
3.500 kr.

Dömur og herrar

Krakka skel
4.000 kr.

Faxafeni 12 (2. hæð), 108 Reykjavík: 0LéI|V/DX6XQ
Glerárgata 32, 600 Akureyri:0LéI|V/DX

Bolir: 500 - 1.000 kr.
Buxur: 2.500 - 3.000 kr.
Stuttbuxur: 1.500 kr.
Dúnvesti: 6.500 kr.
Dúnúlpur: 8.000 kr.
Öndunarjakkar:
4.000 - 8.000 kr.

www.66north.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Harmurinn um hlutinn:

Fimm prósent
menn
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

G

rátkór íslenskra útvegsmanna hefur starfað hér á landi
svo lengi sem elstu menn muna. Lengi naut kórasambandið þess skilnings hjá framkvæmdar- og löggjafarvaldi að hag landsmanna var stýrt með handafli eftir
því hvernig stóð á í bókum stórra og smárra útgerða.
Fiskverð og fjárfestingar útgerða réðu því hvað sokkapar kostaði
iðnverkakonu og afgreiðslumann. Gengið var látið hoppa upp og
niður eftir hag útgerðarinnar.
Svo tók að rofa til: með samstilltu átaki var komið skipulagi á
veiðar, úrelding flotans var mál dagsins, skikk komið á veiðarnar
þó enn væru verndarsjónarmiðin ekki djúptæk, áfram haldið að
skrapa botninn á miðunum sem í dag eru líkast til stærsta manngerða svæði á landgrunninu og því sem upp úr sjó stendur.
Kvótamálið hefur síðan verið stærsta misklíðarefni íslenskra
þjóðmála, svo flókið úrlausnar að öllum stjórnmálahreyfingum
er um megn að leysa það til framtíðar svo öllum líki. Hugmyndir
manna um hægfara fyrningu veiðiréttinda um fimm prósent ár
hvert hafa útgerðarmenn og samtök þeim hliðholl, sjómenn og
sveitarfélög, talið ógna tilveru atvinnugreinarinnar. Og líkt og
forðum fara fremstir í hagsmunagæslunni einstaklingar á launum,
háværir menn og til í tuskið enda hagsmunirnir ærnir, svo miklir
að útgerðarauðvaldinu dugði ekki minna en að kaupa heilt dagblað
undir stefnumið sín: að halda fast í allt sem þeir þegar höfðu og
fengu upp í hendurnar, ýmist vegna veiðisögu, eða þá með kaupum
á kvóta á markaði.
Nú má greina þræði frá því fyrirkomulagi til þess mikla hruns
efnislegra gæða sem varð og blasir daglega við hverri fjölskyldu
í landinu. Við erum enn að borga niður rekstur útgerðarmanna og
stjórnarskrárvarið eignarhald þjóðarinnar á auðæfum sjávar er
einskis virði í augum útgerðarmanna. Meðan þeir hafa nýtingarréttinn á sínu valdi.
Nýlegt upphlaup Samtaka atvinnulífsins vegna veiðiréttar á
skötusel er til marks um það að atvinnurekendur í landinu ætla í
fleirtölu að ganga erinda stórútgerða. Skötuselurinn skóp skjaldborg um eignarhald í sjávarútvegi. Tilefnið er fyrirsláttur. Það er
mat stjórnarmanna í Samtökum atvinnurekenda að nú sé lag til að
berja niður lýðræðislega kjörna landsstjórn og það henti að ganga
erinda útgerðarinnar í orði um sinn. En þá rekst eitt á annars horn
í raunveruleikanum: landsstjórnin hótar þjóðaratkvæði um fyrningarleiðina, við skoðun kemur í ljós að sjávarútvegurinn í landinu
er skuldsettur upp í stromp og eiginfjárstaða í mínus. Útgerðin
var á fleiri miðum en fiskmiðum. Sömu menn og gráta nú með
sogum fimm prósenta fyrningu og uppboð sáust lítt fyrir þegar þeir
steyptu sér í skuldasöfnun, þeir hugsuðu ekki í fimm prósentum þá.
Það voru stærri tölur sem freistuðu þeirra. Og hvað gerðist ef kaup
hækkaði um fimm prósent? Eða verðfall yrði um fimm prósent?
Er ekki eðlilegt að spurt sé? Hvenær ætla íslenskir útgerðarmenn
að taka upp tal í alvöru við þjóðina sem góðfúslega hefur lánað þeim
miðin sem þeir fiska á? Eða þurfa þeir þjóðaratkvæðagreiðslu til
að skipta um tóntegund og söngstíl?
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Þjóðarsátt
Framsóknarflokkurinn lagði fram í
gær tillögu um þjóðarsátt; lista yfir
verkefni sem „[l]agt er til að allir
flokkar á Alþingi sammælist um
að vinna að“. Tillögurnar eru allrar
athygli verðar. Í meðfylgjandi greinargerð kemur fram að stjórnmálaflokkunum á þingi hafi ekki tekist að
vinna saman að úrlausn ýmissa
vandamála. Það standi þó ekki
upp á Framsóknarflokkinn.
Hann hafi ítrekað sýnt í verki
að hann sé reiðubúinn til samvinnu um endurreisnarstarfið.
Sem dæmi um viðleitni
sína til samstarfs

við aðra flokka nefnir Framsóknarflokkurinn að hann hafi til dæmis
varið ríkisstjórn falli, kynnt útfærðar
tillögur í efnahagsmálum, talað fyrir
auknu samstarfi og fleira. Þjóðarsáttin hefur með öðrum orðum
strandað á því að hinir flokkarnir
voru ekki reiðubúnir til að gera eins
og Framsóknarflokkurinn vildi.

Loksins ánægðir
með Hafró
Eiríkur Tómasson,
útgerðarmaður og
varaformaður LÍÚ, bloggar
um skötuselslögin
á Pressunni.

Eiríki þykir það skjóta skökku við að
VG, sem álíti sig umhverfisvænan
flokk, vilji auka veiðar á skötusel um
allt að 2.000 tonn. Það sé þvert á
álit Hafró. Það er gott að samtökin
meta álit sérfræðinga mikils. Hingað
til hafa útgerðarmenn nefnilega ekki
gefið alltof mikið fyrir tillögur Hafró.
LÍÚ lagði til dæmis til að skötuselskvóti ársins yrði 3.000 tonn. Hafró
lagði til 2.500 tonn, sem og
varð. Talið er líklegt að sjávarútvegsráðherra heimili veiðar
á 700 tonnum til viðbótar.
Heildarkvótinn yrði því um 200
tonnum meiri en LÍÚ lagði til.
bergsteinn@frettabladid.is

Við Persaflóa
E

nginn er eyland. Þjóðir
heimsins kaupa í síauknum
mæli vörur og þjónustu hver af
annarri. Að því marki eru einkum tvær leiðir færar. Önnur leiðin er að flytja inn afurðir, sem
útlendingar framleiða heima hjá
sér. Hin leiðin er að flytja inn
aðföng, bæði vélar og verkafólk
og kaupa af því vörur og þjónustu
til heimabrúks eða útflutnings.
Flestar þjóðir gera hvort tveggja
í ýmsum hlutföllum.

Malbik í stað moldroks
Þjóðirnar við sunnanverðan
Persaflóa flytja inn vinnuafl í
stórum stíl. Í Katar eru heimamenn sjálfir nú aðeins um fjórðungur mannfjöldans. Þrír af
hverjum fjórum íbúum landsins
eru aðfluttir verkamenn frá Filippseyjum, Indlandi, Nepal og
annars staðar að. Konur eru
innan við fjórðungur landsmanna, þar eð farandverkamennirnir eru flestir karlar og skilja
fjölskyldur sínar eftir heima.
Hvers vegna hafa þjóðirnar
við Persaflóa þennan háttinn á?
Það stafar af því, að olíulindir
þeirra gefa af sér mikinn arð til
uppbyggingar, sem heimamenn
anna ekki á eigin spýtur. Þeim
liggur á. Þess vegna flytja þeir
inn erlent vinnuafl í svo stórum
stíl. Katar var fyrir fáeinum
árum marflöt eyðimörk, en líkist
nú Hong Kong, þar sem glitrandi
háhýsin ber við blátt hafið.
Kjaramunur
Aðflutt vinnuafl í Þýzkalandi og
á Norðurlöndum býr yfirleitt við
áþekk launakjör og heimamenn.
Lög og reglur kveða á um það
líkt og annars staðar í Evrópu.
Vinnuveitendum býðst því ekki
nema að litlu leyti að undirbjóða
innlent starfsfólk með innflutningi ódýrs erlends vinnuafls. Við
Persaflóa eru engin slík jafnréttislög við lýði. Þangað streymir

ÞORVALDUR GYLFASON

Í DAG | Persaflóaríkin
því fólk víðs vegar að til að
vinna við miklu lakari kjörum
en tíðkast handa heimamönnum,
en þó við mun skárri kjörum en
aðflutta verkafólkið á að venjast
heima fyrir. Innfæddir Arabar
þurfa að keppa við aðflutta
vinnuaflið og sætta sig ógjarnan
eða alls ekki við þau kjör, sem
útlendingarnir gera sér að góðu.
Sums staðar leiðir þetta
ástand til atvinnuleysis meðal
innfæddra, en annars staðar, svo
sem í Katar, ræður ríkið heimamenn í vinnu, ef vinnu skyldi
kalla frekar en dulbúið atvinnuleysi. Með þessu móti er heimamönnum greidd hlutdeild í olíuarðinum, en hún er minni en
þeim ber, enda er olíuauðurinn
sameign þjóðarinnar samkvæmt
alþjóðasáttmálum og lögum.
Konungsfjölskyldan ræður
lögum og lofum í landinu. Katar
er ásamt Sádi-Arabíu harðsvíraðasta einræðisríki heims samkvæmt mælingum stjórnmálafræðinga, og mega katarskar
konur þó taka bílpróf. Önnur vísbending um skárri kjör kvenna
í Katar er, að konur þar eignast
nú 2,4 börn að jafnaði á móti 3,4
í Sádi-Arabíu. Talan var sjö börn
á hverja konu í báðum löndum
1960.

Menntadeyfð
Við aðstæður sem þessar slævist
áhugi ungs fólks á að afla sér
menntunar. Einkafyrirtæki kjósa
heldur ódýrt vinnuafl frá öðrum

löndum, bæði ófaglært verkafólk
og arkitekta, iðnaðarmenn, lækna
og verkfræðinga. Ríkið setur innfædda starfsmenn á launaskrá
til að sporna gegn atvinnuleysi.
Innan við tíundi hver karlmaður í
Katar sækir háskóla borið saman
við 68 prósent í Bandaríkjunum
og 52 prósent hér heima. Röskur
fjórðungur kvenna sækir háskóla
í Katar, skólagangan er ókeypis.
Flestar hverfa konurnar síðan til
heimilisstarfa, án þess að skólagangan nýtist þeim eða þjóðfélaginu við vinnu utan heimilis.
Landsliðið í knattspyrnu er að
mestu skipað útlendingum með
innlent ríkisfang.
Land, sem fer svo illa með
helming innfædds vinnuafls,
sættir sig við ýmsa aðra óhagkvæmni. Bensín kostar aðeins
30 krónur lítrinn, þótt hægt væri
að spara ógrynni fjár með því að
selja bensín heldur á heimsmarkaðsverði. Leigubílar eru sjaldséðir, því að kóngurinn á einu
leigubílastöðina og leyfir ekki
samkeppni. Húsnæði er niðurgreitt, og rafmagn er ókeypis.
Konungsfjölskyldan kaupir sér
með þessu móti frið til að ráðskast undir leyndarhjúp með arðinn af olíulindunum. Fólkið gerir
sér að góðu molana, sem hrjóta
af borðum kóngafólksins. Eina
umtalsverða samkeppnin í landinu er erjur innan hirðarinnar.
Aðrir þora yfirleitt ekki að láta á
sér kræla, hvorki heimamenn né
nýbúar.

Hvað er til ráða?
Ríkisstjórnin þarf að glæða
áhuga ungs fólks á að afla sér
fjölbreyttrar menntunar frekar
en að flýja í skjól á skrifstofum
ríkisins. Til þess þarf samkeppni,
svo að ný fyrirtæki geti haslað
sér völl við hlið olíuvinnslunnar. Konungsfjölskyldan þarf að
losa tökin. Lýðræði myndi skipta
sköpum.

Eldri borgarar mótmæla
UMRÆÐAN
Helgi K. Hjálmsson skrifar
um málefni aldraðra

L

andssamband eldri borgara
(LEB) mótmælir harðlega
þeirri ósvífni stjórnvalda, sem
kemur fram í niðurskurði hvað
varðar hjúkrunarheimili fyrir
HELGI K.
aldraða og öryrkja og lyfjaHJÁLMSSON
kostnað sömu hópa. Þá mótmælir sambandið því samráðsleysi, sem viðgengst á
flestum sviðum hvað þessi mál varðar og virðist einnig einkenna margar ráðstafanir þessarar
ríkisstjórnar. Krefjumst við breytinga þar á.
Við teljum lágmarks kurteisi að fólk sé virt
viðtals. Landssamband eldri borgara leggur
jafnframt megináherslu á að fjárforræði aldraðra sé virt enda telst það til grundvallarmannréttinda. Það er óviðunandi að þeir sem dvelja á
hjúkrunar- og dvalarheimilum hafi ekkert um
sín fjármál að segja en fái þess í stað skammtaða
vasapeninga. Því krefst LEB þess að núverandi

greiðslufyrirkomulag á öldrunarstofnunum verði
lagt niður og fjárhagslegt sjálfstæði aldraðra
verði tryggt.
LEB leggur jafnframt áherslu á að fjölga þjónustu- og búsetuúrræðum aldraðra. Þannig eiga
þeir sem þess óska að geta dvalið sem lengst á
heimilum sínum og fá þar sem besta þjónustu, án
þess að íþyngja fjölskyldum sínum. Jafnframt er
lögð áhersla á að þeir sem þess óska geti dvalið
á sambýlum þar sem hugað er að andlegum, tilfinningalegum, félagslegum og líkamlegum
þörfum þeirra.
Þá mótmælir LEB því að svo virðist sem taka
eigi upp gömlu hreppaflutningana á ný, en þeir
voru aflagðir 1937, en nýjasta dæmi um það var
varðandi öldrunarstofnunina Sólborg á Flateyri
undir yfirskyni sparnaðar. Sparnaðurinn er
fyrst og fremst fólginn í því, að losa ríkið undan
ýmsum greiðslum. Í staðinn borgar gamla fólkið
og öryrkjarnir sem ekki geta bætt sér upp aukin
útgjöld með því að auka tekjur sínar.
Höfundur er viðskiptafræðingur og formaður
Landssambands eldri borgara.
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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.
Flottir og endingargóðir.

Eymundsson.is

9.990 kr.
13.990 kr.
Glæsilegt uppﬂettirit
um íslenska hestinn

4.995 kr.
6.995 kr.
Stór snyrtitaska, svört.
Ómissandi fyrir ferðalanginn

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

4.995 kr.
6.995 kr.
Safari pennasett frá Lamy.
Gæðagripir á góðu verði.
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Kornin í mælinum
leysi og ítrekuðum skerðingum í mennta-,
heilbrigðis- og velferðarmálum.

UMRÆÐAN
Vilmundur Jósefsson
skrifar um stöðugleikasáttmálann

S

amtök atvinnulífsins
og ASÍ hófu vinnu að
gerð víðtæks sáttmála
VILMUNDUR
á vinnumarkaði með
JÓSEFSSON
aðkomu stjórnvalda fyrir
rúmu ári síðan þegar endurskoðun kjarasamninga á almennum vinnumarkaði fór
fram. Niðurstaða þess starfs var stöðugleikasáttmálinn, með aðild helstu samtaka á
vinnumarkaði og stjórnvalda, sem undirritaður var 25. júní 2009.
Sáttmálinn var gerður í dýpstu efnahagskreppu landsins í meira en hálfa öld sem
gerbreytti starfsskilyrðum atvinnulífs og
afkomu heimila til hins verra og hraðvaxandi atvinnuleysi. Þörf var á samstilltu og
öflugu átaki í atvinnumálum og skapa skilyrði fyrir aukinni fjárfestingu innlendra
sem erlendra aðila, auknum hagvexti og
leggja grunn að bættum lífskjörum til
framtíðar.
Í dag eru 15 þúsund Íslendingar án
atvinnu og vilja SA bregðast við því af
krafti. Í janúar 2009 gáfu SA út rit um
hagsýna, framsýna og áræðna atvinnustefnu og í febrúar síðastliðnum kynntu
samtökin aðgerðaáætlun undir yfirskriftinni „Atvinna fyrir alla“. Markmið
alls þessa er að Ísland komist upp úr
kreppunni sem allra fyrst. Í aðgerðaáætluninni er m.a. sýnt fram á að það dugar
ekkert minna en 5% árlegur hagvöxtur
á árunum 2011 til 2015 til þess að Íslendingar vinni bug á atvinnuleysinu og endurheimti að mestu það sem tapast hefur í
lífskjörum og velferð. Ef hagvöxtur verður t.d. 3,5% mun atvinnuleysi enn verða
mikið árið 2015 og Íslendingar lítið sótt
fram. Ef hagvöxtur verður um 2% næstu
árin, eins og ýmsar spár gera ráð fyrir,
verða Íslendingar fastir í fjöldaatvinnu-

Uppbygging tafin
Alveg frá því sáttmálinn var undirritaður
hafa SA knúið á um efndir hans. Til dæmis
að greitt væri fyrir framkvæmdum sem
gert var ráð fyrir í þjóðhagsáætlun og eru
nauðsynlegar til að hagkerfið haldi ekki
áfram að dragast saman. Það gekk ekki
eftir og öllum er kunnur sá dráttur sem
orðið hefur á ýmsum ákvörðunum stjórnvalda og nægir þar að nefna SV línu,
skipulagsmál við Þjórsá og málefni HS
Orku. Meira að segja hefur komið fram
að einstakir ráðherrar telja sáttmálann
sér óviðkomandi og talað um „þá“ sem
gerðu stöðugleikasáttmálann. Hægt hefur
miðað við að koma fjármunum lífeyrissjóða til atvinnuskapandi verkefna í samstarfi við stjórnvöld. Það hefur skort verulega á að stjórnvöld hafi gert það sem í
þeirra valdi stendur til þess að stuðla að
atvinnuuppbyggingu.
Í sáttmálanum var lagður grunnur að
því hvernig standa mætti að ríkisfjármálum á næstu árum og SA ákváðu að sætta
sig við tilteknar skattahækkanir enda væri
það hluti af heildarlausn málsins. Í sáttmálanum var gengið út frá því að skattahækkanir yrðu minni hluti aðlögunaraðgerða í
ríkisfjármálum en síðan hafa skattahækkanir orðið langt umfram það sem menn
gerðu sér í hugarlund. Í ljósi þess sem um
var samið liggur fyrir að ríkissjóður hefur
tæmt svigrúm til skattahækkana og verður
að reiða sig alfarið á lækkun gjalda í fjárlögum 2011. Þá hafa þær breytingar sem
gerðar hafa verið á skattalegri umgjörð
atvinnulífsins allar verið óhagstæðar
fyrirtækjum og alls ekki til þess fallnar að
auka fjárfestingar í atvinnulífinu og örva
hagvöxt, þvert á móti.
Háir vextir og höft
SA hafa ekki gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir
háa stýrivexti Seðlabankans en það er samt
eitt af markmiðum stöðugleikasáttmálans

Samtök atvinnulífsins hafa lagt sig
fram um að standa við það sem um
hefur verið samið og í raun sýnt ótrúlega biðlund vegna seinagangs ríkisstjórnarinnar.
að vaxtamunur gagnvart evru verði 4%
í árslok 2010 sem þýðir við núverandi
aðstæður að stýrivextir Seðlabankans verði
5%. Ríkisstjórnin hefur á hinn bóginn ekkert beitt sér í málinu þótt í gildi sé samkomulag milli ríkisins og Seðlabankans um
framkvæmd peningastefnunnar og að hún
sé hrunin.
Gjaldeyrishöftin eru ákveðin með lögum
frá Alþingi. SA hafa með gildum rökum
bent á að höftin halda niðri gengi krónunnar og lítil von sé á styrkingu hennar á
meðan þau eru við lýði. SA hafa bent á þá
leið út úr höftunum að bjóða þeim erlendu
aðilum sem eiga hér skammtíma eignir
í krónum að kaupa langtímaskuldabréf í
evrum og tilkynna samhliða að höftunum
verði aflétt innan fárra vikna.
Dæmi um vanefnd er að ekki er áformað
að standa við ítrekuð loforð um lögfestingu
iðgjalds í Starfsendurhæfingarsjóð. Það
stendur skýrum stöfum í sáttmálanum að
það skuli gert á árinu 2009.

Ótrúleg biðlund
Samtök atvinnulífsins hafa lagt sig fram
um að standa við það sem um hefur verið
samið og í raun sýnt ótrúlega biðlund

vegna seinagangs ríkisstjórnarinnar. Í lok
október var ríkisstjórninni gerð grein fyrir
óánægju SA með framgang ýmissa mála,
í desember fékk ríkisstjórnin tvö bréf þar
sem hnykkt var enn frekar á því og svo
einnig þann 22. febrúar síðastliðinn.
Kornið sem fyllti mælinn var síðan
þegar Alþingi samþykkti lög sl. mánudag
um breytingar á fiskveiðistjórninni, þrátt
fyrir loforð í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 28. október 2009, um að það mál
færi í sáttafarveg í nefnd sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra.

Brostið traust
Þar með var traust stjórnar SA á samstarfi
við ríkisstjórnina endanlega brostið og
ljóst að samstarf við aðila sem ekki telur
sig þurfa að standa við gefin loforð verður
að taka annað form en gert var með stöðugleikasáttmálanum sem svo miklar vonir
voru bundnar við.
Af framansögðu má ljóst vera að ummæli
leiðarahöfundar Fréttablaðsins þann 24.
mars um „afleik“ og „upphlaup“ SA eru úr
lausu lofti gripin. Önnur ummæli á borð við
að verið sé að beygja sig undir „áhrifavald
hagsmunaaðila í sjávarútvegi“ og að verið
sé að „hrópa ábyrgðarlaust á vanhugsuð
úrræði“ eru órökstudd því ákvörðun SA á
sér langan aðdraganda og byggir á heildstæðu mati samtakanna á samstarfinu við
ríkisstjórnina og árangur þess.
Höfundur er formaður
Samtaka atvinnulífsins.

Það er eitthvað mikið að

Fyrstir inn - fyrstir út?
Staða þjóðarbúsins í sögulegum og
alþjóðlegum samanburði

Gylfi Magnússson, efnahags- og viðskiptaráðherra,
flytur opinn fyrirlestur á Háskólatorgi í stofu HT
105, fimmtudaginn 25. mars, kl. 12.00-13.00
Gylfi Magnússon efnahags- og viðskiptaráðherra, sem er í leyfi frá starfi sem dósent
við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, mun ræða stöðu efnahagsmála í sögulegum og
alþjóðlegum samanburði og leitast við að varpa ljósi á þau verkefni sem framundan eru.

Allir velkomnir. Aðgangur ókeypis.

HAGFRÆÐIDEILD

Það hryggir mig að heyra
fjármálaráðherra og fleiri
halda því fram að inneignir almennings í bönkum
landsins í október 2008
hafi verið að fullu tryggðar.
Það er alrangt. Bankarnir,
g horfði á Spaugstofmeð aðstoð ríkisstjórnar
una í gærkvöldi og
og Alþingis, hirtu allt upp
í 30-40% af ævisparnaði
finnst sem þættirnir hafi
þúsunda Íslendinga, einkbreyst að undanförnu. HÖRÐUR
HILMARSSON
Þessi spéspegill hefur
um eldra fólks. Til að bæta
stundum verið þunnur, en oftast
gráu ofan á svart þurfti þetta sama
verið hægt að brosa að mörgu, jafnfólk að greiða skatta af peningum
vel hlæja upphátt. Nú virðist mér
sem hafði verið rænt af því. Það er
gagnrýnin grimmari og háðið beitteitthvað að í ríki sem þannig kemur
ara. Þó bregður svo við að mér er
fram við þá sem síst skyldi.
ekki hlátur í hug; það er frekar að
Núverandi ríkisstjórn hefur marggrátur sæki að manni við að sjá á
oft talað um nauðsyn þess að hlúa
skjánum skopstælingu á Íslandi síðvel að fyrirtækjum í landinu, til að
ustu missera og síðustu dagana.
hægt sé að halda uppi atvinnu og
Hvernig gat það gerst að hér á
skapa verðmæti. En hvað er gert?
Íslandi varð til ríki í ríkinu, battÉg nefni dæmi sem mér stendur
erí sem varð öllu öðru æðra og
nálægt: Lítið fyrirtæki, vel rekið og
reyndist máttugra en ríkisstjórn
skuldlaust, átti smá varasjóð sem
og Alþingi? Topparnir á fjármálageymdur var í banka. Það töpuðgeiranum á Íslandi, bankaeigendust 31,2% varasjóðsins við aðgerður og bankastjórnendur voru (og
ir yfirvalda haustið 2008. Fyrireru?) valdamestu menn lýðveldtækinu var eigi að síður gert að
isins og engin lög virðast ná yfir
greiða skatta af því fé sem tapaðþá. Hvernig stendur á því? Ef lög
ist. Hvernig samræmist þetta því
landsins ná ekki yfir allan landslýð
að hlúa að fyrirtækjum landsins?
þarf að breyta þeim og það strax.
Það er eitthvað mikið að.
Því miður er það svo að almennÞað dugir ekki fyrir forsætis- og
fjármálaráðherra að koma fram í
ingur ber sáralítið traust til stjórnfjölmiðlum, alveg jafn agndofa og
málamanna, eftir það sem á undan
er gengið. Það er skiljanlegt.
almenningur yfir fréttum af misferli og sukki tiltölulega fárra aðila.
Ég tel því ekki þjóðstjórn vera
besta kostinn til að koma Íslandi
Það gengur heldur ekki að biðla til
þessara sömu aðila að þeir sýni nú
aftur á flot. Frá bankahruni hef ég
þann manndóm að skila til baka
verið þeirrar skoðunar og er enn,
illa fengnu fé. Fé sem oft var greitt
að hér þurfi utanþingsstjórn til að
sem arður af rekstri fyrirtækja
taka á málunum. Gefa pólitíkusunsem voru í reynd „fallit“, en gátu
um frí, því pólitík þvælist fyrir því
við fyrstu sýn eftir bókhaldsbrellsem þarf að gera. Það hefur marur, litið vel út um stundarsakir, en
goft sýnt sig að margir stjórnmálaurðu svo gjaldþrota innan skamms
menn hugsa um sinn hag og síns
tíma. Einn þessara manna hefur nú
flokks, frekar en hag almennings
stigið fram og segist iðrast. Það er
og þjóðarinnar.
gott svo langt sem það nær, en það
Þegar frá líður þarf síðan að
þarf meira til.
breyta kosningalögum þannig að
kosið verði um fólk, ekki flokka.
Eftir bankahrunið haustið 2008
hefur mér oft orðið óglatt við tilFlokksræðið hefur runnið sitt skeið
hugsunina um sukkið sem átti sér
á enda.
stað í bönkunum. Í dag treysti ég
Kjósendur vilja fá að kjósa perhvorki bönkum þessa lands, ríksónur, fólk, þvert á flokkslínur.
isstjórn né Alþingi. Mér finnst
hræðilegt að lifa í slíku samfélagi.
Höfundur er framkvæmdastjóri.

UMRÆÐAN
Hörður Hilmarsson
skrifar um samfélagsmál
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ÉG ER SNIÐUG

ÉG ER NIKON COOLPIX S3000. Nett, ﬂott og fáanleg í mörgum
litum. Með innbyggðri NIKKOR gleiðhornsaðdráttarlinsu, titringsjöfnun og
snjallandlitskerﬁ sem tryggir skarpari myndir. Íslenskar leiðbeiningar.
www.iamnikon.is
Verð 29.995
Heimilistæki, Suðurlandsbraut 26 – Sjónvarpsmiðstöðin, Síðumúla 2 – Beco, Langholtsvegi 84 – Fotoval, Skipholti 50b – MAX, Kauptúni 1 – Hagkaup, Smáralind – Tölvulistinn, Nóatúni 17 – Tölvulistinn, Reykjavíkurvegi 66 – Samkaup, Borgarnesi – Omnis, Borgarnesi – Hljómsýn, Akranesi
Omnis, Akranesi – Blómsturvellir, Hellissandi – Skipavík, Stykkishólmi – Samkaup, Grundarﬁ rði – Samkaup, Ísaﬁ rði – Kaupfélag V-Húnvetninga, Hvammstanga – Smárabær, Blönduósi – Samkaup, Blönduósi – Skagﬁ rðingabúð, Sauðárkróki – Heimilistæki, Akureyri – Tölvulistinn, Akureyri
Heimilistæki, Húsavík – Samkaup, Egilsstöðum – Tölvulistinn, Egilsstöðum – Samkaup, Seyðisﬁ rði – Samkaup, Fáskrúðsﬁ rði – Verslunin Pan, Neskaupsstað – Mosfell, Hellu – Heimilistæki, Selfossi – Tölvulistinn, Selfossi – Geisli, Vestmannaeyjum – Foto, Vestmannaeyjum
Heimilistæki, Reykjanesbæ – Omnis, Reykjanesbæ
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Brandspítali Íslands? Hverjir eru málsvarar barna?
lækna á kvenna- og barnasviði. Þeirra lækna sem
sinna þunguðum og fæðandi konum og veikum
börnum. Er ástæða til að
óttast slíkt?
Rannsóknir á starfsaðy rsti aprí l kom
stæðum lækna og tengslsnemma þetta árið sé
um við gæði þjónustunnar
tekið mið af Mogganum
og öryggi sjúklinga sýna
EYJÓLFUR
að þreyta eykur hættu á
20. mars. A.m.k. eru viðÞORKELSSON
læknamistökum. Að auki
brögð Bjarnar Zoëga, forvaxa vitræn glöp, svo
stjóra LSH, við ábendsem tíðari mistök eða slys, sem
ingum almennra lækna varðandi
umbyltingu vaktakerfis okkar,
og minnkuð afköst, í nær línulegu
brandarakennd svo ekki sé fastar
samhengi við fjölda nátta án nægjað orði kveðið. Umbyltingu sem á
anlegs svefns. Þá er þess ógetið að
að knýja fram þrátt fyrir hörð mótfyrirhugaðar breytingar fjölga
vaktaskiptum sem eykur hættu
mæli lækna. Umbyltingu þar sem
á meðferðar- eða greiningartöf,
öryggi og þjónusta við sjúklinga er
lögð undir.
auk þess sem meiri líkur eru á að
dýrmætar upplýsingar misfarist.
Öllu tali um samráð vísa ég til
föðurhúsanna. Hvenær hefur það
En forstjórinn vísar gagnrýni
talist samráð að boða breytingar,
og áhyggjum á bug. Honum „dytti
kynna þær seint og illa til stéttaldrei í hug að gera breytingu sem
ar- og fagfélags, svara gagnrýni
stefndi öryggi sjúklinga í hættu“.
engu eða með skætingi og lýsa
Almennir læknar eru vinnusamsvo yfir að þeir sem ekki kokgleypi
ir og samviskusamir. Til okkar eru
katastrófuna geti sagt upp? Huggerðar kröfur um framúrskarandi
myndir LSH um samráð eru því
þekkingu, skjóta og góða þjónafar „Orwellskar“; fasískar hefði
ustu, líkn og lækningu á erfiðum
einhver sagt.
tímum í lífi fólks. En við erum líka
Í hnotskurn snúast breytingarnmannleg.
ar um að vinnutími okkar er aukVið erum Íslendingar í kreppu,
inn um 4-6 vikur á ársgrundvelli
nýkomin úr námi að reyna að
án launauppbótar. Raunar var ekki
standa skil á námslánum og húsá vinnutímann bætandi því víða
næði. Við erum ungt fólk, mörg
með nýstofnaða fjölskyldu. Og
var hann á mörkunum skv. lögum
okkur er annt um sjúklingana
um aðbúnað, hollustuhætti og
öryggi á vinnustöðum. Vissulega
okkar.
væri grátbroslegt að stærsta heilÞess vegna ríður nú á að fjölbrigðisstofnun þjóðarinnar bryti
miðlar og almenningur allur standi
lög sem skv. fyrstu grein eiga að
vaktina með almennum læknum
tryggja heilsusamlegt starfsumáður en brandaragleði forstjórans
hverfi! En gangi finngálkn forhleypir LSH í bál og brand.
stjórans eftir þýðir það t.d. hátt í
Höfundur er læknir.
60 klst. meðalvinnuviku almennra

UMRÆÐAN
Eyjólfur Þorkelsson
skrifar um vaktakerfi á
Landspítalanum

F

sínum. Það þyrfti að hlusta á rannsóknir,
m.a. rannsóknir sem gerðar hafa verið í
sambandi við ung börn og tengslamyndun. Það væri mikilvægt að gefa kost á
sveigjanleika og að stytta vinnutímann
almennt í þjóðfélaginu. Það myndi auðrið 2009 vakti skólamálanefnd Félags
velda margt í skipulagi barnafólks við að
leikskólakennara athygli á barnvænu
samræma vinnu og fjölskyldulíf. Einnig
samfélagi meðal annars með skrifum
væri æskilegt að lengja fæðingarorlofið
í dagblöð og í rit kennarasamtakanna,
og var litið til Svíþjóðar í því sambandi en
Skólavörðuna. Þetta málefni var sett á
BJÖRG
þar er orlofið allt að 18 mánuðir. Bent var
starfsáætlun félagsins og segja má að það
SIGURVINSDÓTTIR
á að víða á Norðurlöndunum er samspil
hafi náð hápunkti með málþingi um barnmilli vinnu foreldra utan heimilis og lengdar dvalvænt samfélag sem haldið var í samstarfi við Samartíma í leikskóla. Fram kom að foreldrar mættu
tök atvinnulífsins og Heimili og skóla í nóvember
vera sterkari þrýstihópur um hagsmuni barna
síðastliðnum. Tilgangur og markmið með málþingsinna. Því var fagnað að ný lög um leikskóla gera
inu var að skapa tækifæri fyrir hagsmunaaðila til
ráð fyrir tilkomu foreldraráða, en með því skapast
að ræða um barnvænt samfélag út frá ólíkum sjóntækifæri til að efla aðkomu foreldra að starfinu í
arhornum. Til að ná því markmiði voru fengnir
leikskólum og fá fram þeirra sjónarmið, þarfir og
framsögumenn úr röðum ólíkra hópa auk þess sem
áherslur.
málþingsgestum var gefið tækifæri til að ræða
Ljóst má vera þegar dregnir eru saman helstu
saman í málstofum um mismunandi viðfangsefni.
punktar sem komu fram á málþinginu að það er
Framsöguerindin voru mjög fróðleg og áhugakallað eftir ákveðnum samfélagsbreytingum. Ekki
verð. Mismunandi áherslur komu fram hjá frummá þó gleyma þeirri jákvæðu umræðu sem fram
mælendum eins og vænta mátti. Fram komu
kom, eins og því frelsi sem við búum við á Íslandi,
vangaveltur um lengd vinnuvikunnar og að ýmsar
sem Íslendingar sem hafa búið erlendis dásama
rannsóknir bendi til þess að framleiðni minnki
gjarnan. Hér er margt mjög jákvætt og má þar
ekki þótt vinnutími styttist aðeins. Lengd vinnut.d. nefna öryggið í umhverfinu og aðgengi allra að
tíma hefur áhrif á tímann sem foreldrar eiga með
góðum leikskólum. Í stuttri blaðagrein sem þessbörnum sínum og sjónum var beint að hver væri
ari er engin leið að allt komi fram sem fram fór á
æskileg lengd leikskóladvalar. Rætt var um að
málþinginu en á slóðinni http://fl.ki.is/pages/1882/
leikskólar starfa almennt eftir þeirri hugmyndaNewsID/1862 má finna samantekt frá umræðufræði að börn læri best í gegnum leik og skapandi
hópunum þar sem hægt er að kynna sér málefnið
starf og því yrði að viðhalda til að tryggja að
betur.
starfið mætti þörfum barna, ásamt því að leikskólMálþingið var vel sótt en hópurinn sem mætti
inn starfi alltaf í nánum tengslum við umhverfið
var frekar einsleitur. Þörf er fyrir miklu víðtækog foreldra. Velt var vöngum yfir því hvort Íslendari umræðu og að henni þurfa foreldrar, atvinnuingar gætu státað af barnvænu samfélagi og að
lífið, samtök launafólks og stjórnvöld að koma. Ef
mjög mikilvægt væri að verja af öllum mætti það
allir taka höndum saman, má leiða að því líkum,
góða, sem vissulega væri fjölmargt, sem gert
að þá takist enn betra og farsælla samstarf allra
hefur verið síðustu misseri og ár. Lögð var áhersla
aðila sem væri börnum þessa lands til heilla. Ég
á að allir í samfélaginu taki ábyrgð á börnunum og
hvet þig, lesandi góður, til að láta skoðun þína í ljós
velferð þeirra.
með greinaskrifum eða á öðrum þeim vettvangi
Málþingsgestir sem töldu 137 unnu í fimm málsem málaflokkurinn á heima.
stofum og kynntu hóparnir niðurstöður sínar
á málþinginu. Hjá öllum hópum mátti greina
áhyggjutón þess efnis að foreldrar hefðu ekki
Höfundur er leikskólastjóri og nefndarmaður í
nægan tíma til viðveru með ungum börnum
skólamálanefnd FL.

UMRÆÐAN
Björg Sigurvinsdóttir skrifar um barnvænt samfélag
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Mikið úrval af pappír í öllum stærðum og gerðum.
Fínn pappír til að prenta út fermingarboðskort.
Canon PIXMA prentarar nota FINE prenthaus sem er hannaður til
að vinna með ekta Canon blek og ljósmyndapappír.

Notaðu ekta Canon blek
- til að fá ljósmyndir sem endast ævilangt
- til að ná hámarks líftíma á prenthausnum
- til að fá nákvæma og fallega liti
Notaðu ekta Canon ljósmyndapappír
- til að lengja líftíma ljósmynda
- til að fá ljósmyndaútprentanir sem þorna strax
- til að fá fullkominn glans

Verið velkomin í verslanir Pennans: Hallarmúla 2, Hafnarstræti 93 Akureyri, Strandgötu 31 Hafnarfirði, Sólvallagötu 2 Keflavík,
Dalbraut 1 Akranesi, Hafnarstræti Ísafirði og Strandvegi 54 Vestmannaeyjum. Sími 540 2000

www.penninn.is | pontun@penninn.is

*Tilboðið gildir til 1. apríl nk.

Prentaðu út myndirnar
í öllum stærðum með
bleki og pappír

20%

afsláttur a
Canon papp f
ír
verslunum í
Pennans*

SAMANTHA CAMERON, eiginkona Davids Cameron, leiðtoga
Íhaldsflokksins í Bretlandi, er á milli tannanna á tískupressunni bresku
þessa dagana. Ástæðan er sú að gamlar myndir sem teknar voru af henni
á tíunda áratugnum dúkkuðu upp á síðum dagblaða á dögunum og þótti
Samantha síður en svo tískumeðvituð á þeim.
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Úrval af glerkertastjökum
og dúkum á veisluborðið
í bústaðinn - á heimilið
Opið: má-fö. 12-18
Dalvegi 16a,
Rauðu múrsteinshúsunum
Kóp. 201 - S: 517 7727
www.nora.is

Gyða Sigfinnsdóttir í ponsjóinu góða sem hún fékk að gjöf frá ömmu sinni fyrir nokkrum árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Heklað ponsjó frá ömmu
Gyða Sigfinnsdóttir tók þátt í tískusýningu annars árs fatahönnunarnema við LHÍ á Hönnunarmars. Hún
lagði áherslu á prjónaðar flíkur en uppáhaldsflík hennar sjálfrar er heklað ponsjó frá ömmu.

Sími: 581 2141 - www.hjahrafnhildi.is
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

„Amma er mikil hannyrðakona
og hefur verið að alla tíð. Ég er
löngu vön því að ganga í flíkum sem amma hefur prjónað og
þykir rosalega vænt um allt sem
hún býr til,“ segir Gyða Sigfinnsdóttir, fatahönnunarnemi við
Listaháskóla Íslands.
Uppáhaldsflík Gyðu er einmitt
úr smiðju ömmu hennar og er um
að ræða fallegt heklað ponsjó með
svörtu og hvítu mynstri. „Ég fékk
það að gjöf fyrir nokkrum árum,“
segir Gyða sem notar það við ýmis

tækifæri enda segir hún það eiga
víða við.
Gyða tók þátt í tískusýningu
annars árs nema í fatahönnun við
LHÍ á Hönnunarmars nýlega. Þar
sýndi hún þrenns konar klæðnað. Meðal annars prjónaðan
samfesting úr einbandi. Prjónaðar legghlífar, jakka og síðbuxna-samfesting. En hvaðan
fékk hún innblástur? „Ég hafði
verið að skoða svolítið vinnugalla
og auk þess gamlar prjónaflíkur.
Mér fannst efnið skemmtilegt og

gaman að geta blandað saman
þessum tveimur heimum,“ segir
hún ánægð með útkomuna.
Gyða segir mikið umstang hafa
fylgt tískusýningunni. „Ein tískusýning tekur fljótt af en það er
óhemju vinna sem liggur að baki
og margar svefnlausar vinnunætur,“ segir hún glaðlega en fannst
reynslan þó mjög skemmtileg.
Enda stefnir hún á að útskrifast
úr fatahönnun að ári og útilokar
ekki að mennta sig enn frekar á
þessu sviði.
solveig@frettabladid.is

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu
Takmarkað magn af IQ-Care heilsudýnum
og Proflex stillanlegum rúmum
á sértilboði frá framleiðanda

Fermingartilboð
sjá
www.svefn.is

Proflex 2x80x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu
kr. 339.900 - verð áður kr. 429.000
Proflex 2x90x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu
kr. 349.900 - verð áður 459.000
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JIMMY CHOO er löngu orðinn heimsþekktur fyrir skóhönnun sína. Hann sagði
nýlega frá því að hann þakki föður sínum velgengni sína en faðir Choo var skógerðarmaður í Malasíu og Jimmy var aðeins 11 ára þegar hann smíðaði fyrsta skóinn.

Tískuvika í Japan.
Loftkenndur kjóll
eftir Eri Matsui.

Tískuvika í
Portúgal. Flík frá
Storytailors.

Tískuvika í
Mexíkó. Þjóðleg
hönnun eftir
Cesar Arellanes.

Tískuvikur um
heim allan
Tískuvikurnar í París, New York og Mílanó vekja
ávallt mikla athygli bæði í tískuheiminum og annars
staðar. Tískuvikur eru hins vegar haldnar víða um heim,
allt frá Rússlandi til Japans og Mexíkó. Hvert land
setur sitt mark á hátíðirnar og víða má sjá
þjóðleg áhrif í klæðum hönnuðanna.

VOR 2010

Tískuvika á
Indlandi. Flík
eftir indverska
hönnuðinn Manish Malhotra.

Volvo-tískuvikan í Moskvu.
Kjóll eftir rússneska hönnuðinn Valentin Yudashkin.
Eikjuvogur 29, 104 Rvk.

Auglýsingasími

Tískuvika í Úkraínu.
Sérstakur frakki eftir Elenu
Burenina.

Allt sem þú þarft…

KRINGÓMA

Ný tækni . Betra verð . Fagleg þjónusta
Nýju ReSound heyrnartækin endurvekja tilfinningu fyrir
hljóðum sem berast úr hvaða átt sem er á svipaðan hátt
og þegar skipt er úr einföldum steríótækjum með
tveimur hátölurum í kringóma (surround) heimabíó með
hátalara til allra átta.

ReSound heyrnartækin setja mann í miðpunkt
hljóðheimsins sem maður hrærist í. Þegar maður getur
fylgst betur með hljóðum sem berast úr öllum áttum
nýtur maður góðs hljóms mun betur. Auðveldara er að
átta sig á hvaðan hljóðið berst og maður getur notið
þess að tala við fólk þó hávaði sé í umhverfinu.

Frí ráðgjöf í mars og apríl
SURROUND

HEYRNARÞJÓNUSTA
Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur -www.heyrn.is

Tímapantanir
534 9600
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ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR

www.jsb.is

Bergþór Bjarnason skrifar frá París

T

ískublöð og ritstjórar
hafa gríðarleg áhrif í
tískuheiminum. Þau
geta skipt sköpum fyrir
afkomu tískuhúsanna og hreinlega skipt öllu máli fyrir nýjan
hönnuð sem stígur sín fyrstu
skref í bransanum. Þeim er mikilvægt að fá jákvæða umfjöllun
í tískupressunni þegar þeir eru
að byrja og reyndar geta gamlir
hundar stundum átt erfitt uppdráttar eftir neikvæða umfjöllun
tískuskríbentanna. Samband
blaðamanna og tískuiðnaðarins
er langt frá því að vera gegnsætt
og heilbrigt því tískuhúsin eru
mikilvægir auglýsendur hvort
sem um er að ræða blöð, tímarit
eða jafnvel sjónvarp. Líklegt að
blaðamenn og ritstjórar fari sér
hægt í að skrifa illa um mikilvæga viðskiptavini þegar auglýsingar eru annars vegar.
Á tískuvikunni í byrjun marsmánaðar fréttist að einn af frægari ritstjórum tískupressunni,
Carine Roitfeld, ritstjóri franska
Vogue, hafði ekki fengið boðskort á tískusýningu Balenciaga
og var hreinlega bannað að koma
á tískusýninguna. Carine Roitfeld er áhrifamikil í tískunni,
minnir á hina óviðjafnanlegu
Önnu Wintour, ritstjóra bandaríska Vogue, sem var fyrirmynd
aðalpersónu bókarinnar Djöfullinn klæðist Prada og Merill
Streep gerði ódauðlega á hvíta
tjaldinu. Fyrir suma hönnuði
hefur hún skipt öllu máli á ferlinum. En tískuhús Balenciaga
kunni illa að meta að Carine

Roitfeld hvíslaði í eyra eins samkeppnisaðila nokkrum hugmyndum sem reyndust komnar frá
tískuhúsinu. Tískuritstjórarnir
eru nefnilega ekki aðeins í blaðamennsku heldur selja sömuleiðis
ráðgjöf til tískuhúsanna, ritstjórarnir skrifa svo aftur um tískuhúsin og markaðsdeildirnar selja
tískuhúsunum auglýsingar. Samkvæmt tískuráðgjafa sem hefur
gert þetta vafasama samband
tískuhúsa og tískublaðamanna að
umtalsefni getur þessi ráðgjöf
kostað 50.000 evrur á dag og
jafnvel 10.000 evrur á tímann!
Svo eru selja þeir ritstjórar sem
eru gráðugastir ráðgjöf sína til
fleiri en eins aðila á sama tíma,
því mikið vill meira. Að auki
hafa þessir tískuritstjórar og
blaðamenn oftast 30 prósenta
afslátt hjá tískuhúsunum og fá
að auki boð á einkaútsölur, svona
rétt til að liðka aðeins meira
fyrir „jákvæðum og góðum samskiptum“. Spurning hvort ekki
sé hreinlega hægt að tala um
mútur, í það minnsta afskaplega
óljós og óskilgreind tengsl svo
ekki sé meira sagt.
Stundum dugir þó ekki til að
hafa ástir Önnu Wintour til að
slá í gegn. Olivier Theyskens
naut taumlauss stuðnings hennar við að endurreisa hið gamla
tískuhús Ninu Ricci án þess að
nokkuð gengi. Á endanum gafst
Theyskens upp. Nú hefur Peter
Chopping tekið við hjá Ninu
Ricci og síðan leikur allt í lyndi á
þeim bænum.

EFLIR al m an n ate ng s l / H N OTS KÓ GUR gr a
físk hönnun

Að dæma lifendur og dauða

Innritun hafin! Sími 581 3730
Vornámskeið
8. apríl - 6. maí 2010

Í form fyrir sumarið
4 vikna vikna JAZZDANS og PÚL námskeið fyrir þá sem
elska að dansa og hafa áhuga á að koma sér í gott form.
• Kennt er á mánudögum kl.20:00
og ﬁmmtudögum kl.19:30
• Tímar eru fyrir byrjendur og lengra komna
• Hver tími er 75 mínútur, áhersla á styrk,
liðleika og dansþjálfun.
• Kennarar eru Irma Gunnarsdóttir og Þórdís Schram

Vertu með! Skráning í síma 5813730 og á jsb@jsb.is
Verð: 8.900 kr.
Innifalinn er frjáls aðgangur að tækjasal meðan
á námskeiði stendur.

¨ Nýtt!
STUDIOKORT er árskort sem gildir á öll dansnámskeið í
Dansstudioi JSB á tímabilinu. Fjölbreytt námskeið í boði
allan ársins hring. Kortið veitir einnig frjálsan aðgang
að tækjasal JSB.
Verð: 56.900 kr.
Danslistarskóli JSB er samstarfsaðili að
Frístundakorti Reykjavíkurborgar.

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

bergb75@free.fr

Hönnuðir heiðraðir
Óskar tískunnar er á næsta leiti
og voru tilnefningarnar kunngjörðar fyrir skemmstu.
CFDA-verðlaunin (Council of Fashion Designers
of America awards), sem
má kalla Óskarsverðlaun
tískuiðnaðarins, verða
veitt hinn 7. júní næstkomandi. Tilnefningar voru kunngjörðar á mánudag og
í k venfata f lok k i
mátti heyra nöfnin
Marc Jacobs, Donnu
Karan og Alexander Wang. Í karlmannsfataflokki
voru það hins vegar
Tom Ford, Michael
Bastian og Marcus Wainwright &
David Neville fyrir
Rag & Bone sem
hlutu tilnefningar.
Marc Jacobs hlaut

einnig tilnefningu í fylgihlutaflokki ásamt Alexis Bittar og Lazaro Hernandez og Jack McCollough sem hanna fyrir Proenza
Schouler.
Verðlaunanefndin hefur
þegar gefið út að Alexander McQueen, sem lést fyrr
á þessu ári, muni hljóta
sérstaka heiðursviðurkenningu fyrir framlag
sitt til tískuiðnaðarins
auk þess sem bandaríski fatahönnuðurinn Michael Kors fær
verðlaun fyrir ævistarfið en hann hefur
starfað við tískuiðnaðinn í þrjátíu ár. Þá
munu ungir og efnilegir hönnuðir hljóta
sérstök hvatningarverðlaun í öllum
flokkum.
- ve

THE DAZZLING RADIANCE
O F C R Y S TA L F O R Y O U R C O M P L E X I O N

Fatahönnuðurinn
Donna Karan er
tilnefnd í kvenfataflokki.

Tísku- og lífsstílstímaritið
Vogue var stofnað í Bandaríkjunum árið 1892 og hefur
verið lífseigasta og farsælasta tískutímaritið allar götur
síðar. Stofnandi þess var
Arthur Baldwin Turnure.
Tímaritið er gefið út í átján
löndum. Það heldur einnig
úti síðunni www.style.com
wikipedia.org

20% afsláttur af GUERLAIN á kynningardögum 25.–31. mars í snyrtivöruverslun
Lyfja & heilsu kringlunni. Sérfræðingar GUERLAIN verða á staðnum og veita faglega ráðgjöf. Kynnum nýja farðann frá
Guerlain, Parure Aqua, Parure Extreme og Parure Gold. Farði sem dregur fram ljóma húðarinnar, gefur henni raka og fallega áferð.

Kringlunni

4
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Berglind Sigurðardóttir kom heim úr námi í fyrrasumar. Hún ákvað að sækja um að fá að stofna fatahönnunarskóla þar sem
bæði yrði kennd hönnun og saumaskapur.
FRÉTTABALÐIÐ/VALLI

5ûZLUKPUN
HMZ\UKMH[UHóP
RVTPU
Bæjarlind 6 Eddufelli 2
Sími 554-7030
Sími 557-1730

www.rita.is

&R¹B¾RAR VÎRUR

^^^LPYILYNPZ 
:[}YOMóH

BETRA VERÈ

!PËTEK VERSLANIR &JARÈARKAUP ¶ÅN 6ERSLUN 3PAR
$REIÙNGARAÈILI 3 'UNNBJÎRNSSON EHF

Fyrsti fatahönnunarskóli
landsins hefst í haust
Berglind Sigurðardóttir fatahönnuður vinnur nú að stofnun fatahönnunarskóla sem mun að öllum líkindum verða opnaður í Bankastræti 5 í haust. Þar munu nemendur læra bæði að hanna og sauma föt.
„Hér heima á Íslandi er aðeins
hægt að læra klæðskera- og kjólasaum í Iðnskólanum en enga hönnun og í Listaháskóla Íslands er
aðeins kennd fatahönnun en enginn saumur. Mér fannst því vanta
skóla í flóruna þar sem kennd
væri bæði hönnun og saumur,“
segir Berglind Sigurðardóttir
fatahönnuður. Hún hefur fengið
leyfi frá menntamálaráðuneyti,
Lánasjóði íslenskra námsmanna
og fagráði í fatahönnun til að opna
fatahönnunarskóla.
Berglind sneri heim síðasta
sumar eftir tveggja ára fatahönnunarnám við Margrete-skólann í
Danmörku. „Ég kom aðallega heim
út af blessuðu kreppunni enda

erfitt að vera námsmaður erlendis í þessu árferði. Þá fór ég að spá
í hvað ég gæti gert sem væri öðruvísi en allir aðrir hönnuðir væru
að gera,“ segir hún og datt þá niður
á þá hugmynd að opna skóla.
Hún komst að því hjá LÍN að um
fjörutíu stúlkur fara utan á hverju
ári til að nema fatahönnun. Hún
taldi því ljóst að markaður væri
fyrir slíkan skóla hér á landi.
Umsókn Berglindar til menntamálaráðuneytisins velktist um
tíma í kerfinu en nú hafa fengist
jákvæð svör þaðan og frá LÍN sem
hefur dæmt námið lánshæft diplómanám. „Þá fór umsóknin einnig fyrir fagráð í fatahönnun og
þaðan fékk ég góð meðmæli,“ segir

GALLADAGAR
Í FLASH

.¹KV¾MAR ÅSLENSKAR LEIÈBEININGAR ¹ WWW4RINDCOM
²TSÎLUSTAÈIR !PËTEK OG SNYRTIVÎRUVERSLANIR

12 kg

Þvottavél
og þurrkari
· Tekur 12 Kg · Hljóðlát
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Sparneytin

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

Gallabuxur

Gallapils

Gallajakkar

háar í mittið,
s.t 34-48
áður 8.990

margar gerðir
áður 7990

áður 9990

Nú 6.990,-

Nú 5.990,-

Nú 7.990,-

Berglind sem er búin að útbúa fullkomna námskrá og hefur einnig fengið Helgu Björnsson fatahönnuð til liðs við sig við stjórnun
skólans.
Næsta skref er síðan að auglýsa
eftir kennurum og nemendum.
Berglind er ekki komin með nafn á
skólann en hefur þegar tryggt sér
húsnæði. Ef allt fer að óskum hefst
skólahald í Bankastræti 5, í gamla
verslunarbankanum, í haust. Hún
reiknar með að taka inn tuttugu
nemendur á ári.
Berglind, sem rekur eigið verkstæði á Skólavörðustíg, tekur við
ábendingum í síma 844-0930 eða
á netfangið berglind@berglindsig.
is.
solveig@frettabladid.is

Strigaskór
Sérblað | Fimmtudagur 25. mars
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Nike Lunarglide+ (herra)
St:42–46
Verð 29.990 kr.

● UMHIRÐA Með góðri umhirðu geta strigaskórnir enst lengi. Á vef Leiðbeiningastöðvar
heimilanna er að finna góð ráð um meðferð á skófatnaði og yfirleitt er þvottaleiðbeiningar að
finna innan í strigaskónum.
Flesta strigaskó má þvo í vél en þá er gott að setja þá inn í koddaver eða þvottaskjóðu
og þvo á mildu kerfi. Strigaskó sem ekki mega fara í vélina má þvo með teppasjampói
og svörtum röndum má ná af með kveikjarabensíni. Grasgrænu má ná af strigaskóm með
uppþvottalegi og volgu vatni og sniðugt er að nota lítinn bursta eins og tann- eða naglabursta við verkið.
Bera skal feiti á skó úr gerviefni og þurrka með mjúkum klút svo þeir haldi lengur fallegu
útliti. Í skó sem lykta illa, eins og íþróttaskó, má reyna að strá vel af matarsóda og láta
standa yfir nótt. Matarsódanum er svo hellt úr eða ryksugaður úr skónum áður en farið er í
þá. Eins má setja skóna í plastpoka og frysta til að losna við óværu sem veldur vondri lykt.
Það skiptir máli að ganga vel frá skóm sem ekki eru í notkun. Geyma í skóhillum eða
jafnvel í skókössum sem anda. Skældum og illa gengnum skóm borgar sig að henda, þeir
fara illa með fæturna.

(grár/grænn)

Nike Lunarglide+ (dömu)
St: 37–42
Verð 29.990 kr.
(grár/bleikur)

Rut Arnardóttir er vörustjóri skódeildar Útilífs. Hún segir liti á skóm endurspegla litatísku íþróttafatnaðar, þannig að skór séu í
stíl við fatnaðinn. Nú eru bleikir litir allsráðandi í dömutískunni og bláir og skærgrænir í herralínunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hlaupið um í loftköstum
Útilíf er þekkt fyrir afbragðs
úrval af fallegum, hágæða
hlaupaskóm frá bestu vörumerkjum heims.

Under Armor Apparition II (Dömu)
St: 37–42
Verð 23.590 kr.
(hvítur/gulur)

Under Armor Spectre II (Herra)
St: 42–46
Verð 19.990 kr.
(svart/blátt)

„Útilíf hefur alltaf verið með
ríkulegt úrval af hlaupaskóm
og er úrvalið nú meira en vanalega, enda áhugi landsmanna á
hlaupum alltaf að aukast og við
að koma til móts við aukna eftirspurn,“ segir Rut Arnardóttir, vörustjóri skódeildar Útilífs,
sem rekur fjórar verslanir á höfuðborgarsvæðinu í Holtagörðum,
Kringlunni, Glæsibæ og Smáralind en verslanir Útilífs leitast við að bjóða upp á íþróttaog útivistarfatnað, skó og aðrar
íþróttavörur í hæsta gæðaflokki,

ásamt því að hafa úrval í helstu
verðflokkum.
Útilíf tók á haustdögum inn
nýja íþróttavörumerkið Under
Armour, en því hefur verið tekið
fagnandi, ekki síst af dömum,
segir Rut.
„Under Armour er nýtt merki
á heimsvísu og framleiðir hágæða hlaupaskó sem sameinar
topphönnun og fyrsta flokks skóvísindi. Þá njóta Asics og Adidas
samfelldra vinsælda meðal hlaupara, sem og Nike-hlaupaskór sem
nú hefur sett fram nýju Lunarlínuna sem er afar flott skótau
og dálítið speisað í útliti. Lunar
mótast vel að fætinum með spánýrri tækni og eru einstaklega léttir og góðir fyrir lengri hlaup,“
segir Rut og útskýrir að nýjungar

berist nánast með hverri nýrri
sendingu af hlaupaskóm.
„Tækninni fleygir stöðugt fram
í hlaupaskógerð og ýmist að nýir
eiginleikar bætast við í flóruna
eða að eiginleikar sem fyrir voru
séu betrumbættir. Hlauparar leita
líka sífellt vandaðri skófatnaðar og
á það jafnt við um íþróttafólk sem
og áhugafólk.“
Rut segir úrvalið af hlaupaskóm
svo fjölbreytt að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi í Útilífi.
„Byrjendur kaupa sér oft einfaldari skó í byrjun, en finna fljótlega
að þeir þurfa vandaðri skó með
góðri dempun. Dempunin hefur
mikið að segja um álag á hné og
virkar almennt þægilegri fyrir líkamann, en þannig fer hlauparinn
nánast um í léttum loftköstum.“

● MEÐ FYRSTU AUGLÝSINGUNUM Ein fyrsta
auglýsing um strigaskó birtist árið 1890 í Ísafold þar
sem strigaskór, eða „touristasko“ voru auglýstir á 7
krónur hjá Lárusi G. Lúðvígssyni á Skólavörðustíg.
Fjórum áður síðar, árið 1894, birtist auglýsing
í Austra þar sem Andrés Rasmussen á Seyðisfirði
auglýsir til sölu strigaskó fyrir drengi á 1,50-6 krónur
og í klausunni er um leið minnt á að hjá Rasmussen sé
hægt að fá „morgunskó í þrem litum“ og „mjög sterka
kvenskó“.
Átján árum eftir að skóverslun Lárusar auglýsti
strigaskó á sjö krónur auglýsti verslunin aftur strigaskó
til sölu, árið 1908, í Þjóðólfi. Í greininni eru strigaskórnir sagðir ýmist reimaðir, með spennum eða fjöðrum
og í brúnum, gráum, svörtum og rauðbrúnum lit.

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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● TIL SKRAUTS Vor er í lofti og þeir sem vilja vera sportlegir í klæðaburði verða að eiga strigaskó til að bregða sér í. Þeir sem vilja vera
enn skrautlegri en aðrir í sínum strigaskóm lita þá gyllta
og líma á þá pallíettur.
Svo má líka smeygja punti upp á reimarnar eins
og perlum, pallíettum eða skrautsteinum. Þeir allra
frumlegustu hekla pínulitlar dúllur og enn aðrir finna
sér eitthvað í skúffunum, til dæmis parta úr eyrnalokkum.

Wmns Nike Dunk Hi Premium
Verð 24.990 kr.
Fást í Skór.is

Starfsmenn Nike-umboðsins á Íslandi, Anna Margrét Gunnarsdóttir og Þórunn Ingjaldsdóttir, með úrval af Nike Dunk skóm.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Alls kyns gerðir og litir
Nike Sportswear kallast tískuvörur Nike þar sem uppistaða
línunnar er klassískar íþróttavörur sem þróast hafa út í
að verða flottar og vinsælar
tískuvörur.
Anna Margrét Gunnarsdóttir ber
ábyrgð á Sportswear-línunni hér á
landi og segir Nike Dunk-skóna sem
tilheyra henni hafa náð miklum vinsældum. „Nike notar sér þá tækni
sem er til staðar í íþróttafötum og
-skóm og nýtir einnig í tískuvörur sínar. Þannig eru efnin léttari,
anda vel og slíkt þannig að fötin eru
ekki síður þægileg en að vera hátískuvara,“ segir Anna Margrét og
segir sögu Nike Dunk-skónna vera
forvitnilega.

„Þessir skór voru upphaflega
hannaðir til að vera körfuboltaskór
og komu á markað sem slíkir árið
1985. Michael Jordan byrjaði að
nota þá og úr því varð sérlína, Jordan I, hjá Nike. Nike Dunk-skórnir ollu byltingu innan háskólakörfuboltans í Bandaríkjunum því þeir
voru þeir fyrstu sem hægt var að fá
í öðrum litum en þeim hefðbundnu,
svörtum og hvítum og skórnir komu
út í litum háskólaliðanna sjálfra,
bláum, appelsínugulum og grænum
sem gerði þá strax afar vinsæla.“
Eftir langt tímabil vinsælda
fóru Dunk-skórnir að fara á útsölumarkaði og urðu um tíma ódýrir en Nike hætti að framleiða þá í
bili í kringum 1990. „Hjólabrettaiðkendur gerðu þá skóna að sínum
eftirlætisskóm og fyrir tilstilli

Wmns Nike Dunk High
Verð 19.990 kr.
Fást í skór.is

hjólabrettahópanna urðu þeir aftur
vinsælir en skórnir þóttu henta
afar vel þar sem þeir voru sterkir og á góðu verði. Árið 1998 var
eftirspurnin orðin svo mikil að
Nike byrjaði að framleiða þá aftur
og þá bæði klassísku útgáfuna en
einnig nýjar útgáfur svo sem sérstaka hjólabrettatýpu og kvenlega útgáfu,“ segir Anna Margrét
og bætir við að kvenskórnir séu
fíngerðari, þynnri og með fleiri
smáatriðum.
„Skórnir fást í dag í öllum regnbogans litum og eru mjög léttir og
þægilegir. Allir ættu að geta fundið sér skó, bæði þeir sem vilja grófkenndari skó og svo þeir sem vilja
tískuskó til daglegra nota. Vinsældir skónna aukast bara með
árunum.“

Nike Dunk High
Verð 19.990 kr.
Fást í skór.is

Langar vaktaðar biðraðir
Strigaskó gat á áratugum áður
vantað í verslanir hér í bæ og
þegar sendingar komu í skóbúðir
varð oft handagangur í öskjunni
þegar fólk reyndi að tryggja sér
eitt par.
Í Alþýðublaðinu frá 22. júlí 1949
má lesa grein þar sem sagt er frá
löngum biðröðum sem mynduðust
í Bankastræti daginn áður fyrir
utan Skóverslun Lárusar G. Lúðvíkssonar, en strigaskór höfðu
komið í verslunina þann sama dag.
„Ösin varð svo mikil, að raðirnar
náðu alla leið niður undir Lækjartorg og upp að Ingólfsstræti,“ segir
í blaðinu og jafnframt er þess getið
að tveir lögregluþjónar hafi haldið sig í grennd við dyrnar og gætt
þess að ásókn fólksins að dyrunum
yrði ekki óhæfileg mikil.
- jma

Nike Dunk High
Verð 19.990 kr.
Fást í skór.is

Skóverslun Lárusar G. Lúðvíkssonar var í marga áratugi stærsta skóbúð Íslendinga
en hún var í Bankastræti 5.

4 ● fréttablaðið ● strigaskór

25. MARS 2010 FIMMTUDAGUR

„Íþróttavörufyrirtæki úti ráða aðallega til sín menn sem eru með reynslu af hönnun
íþróttavara. Ég kem auðvitað úr allt annarri átt með mína menntun frá Listaháskólanum sem var bara skemmtilegt,“ segir Sindri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Úr tískuhönnun í
stoðtækjagerð
Þeir eru ekki margir hérlendis sem geta státað af því að hafa
lært hönnun og gerð strigaskóa.
Það getur Sindri Páll Sigurðarson
hins vegar gert en hann starfaði
sem lærlingur hjá þekktu íþróttavörufyrirtæki í München í Þýskalandi á síðasta ári.
„Ég sá auglýst eftir lærlingi í
einhverju blaði og ákvað að sækja
um á netinu og fékk svo starfið,“
rifjar Sindri upp. Fyrirtækið sem
hann starfaði hjá kallast K1X og
sérhæfir sig aðallega í framleiðslu
á vörum fyrir körfubolta. Sindri
fékk það verkefni að hanna liti inn
í eldri skólínu frá fyrirtækinu og
bjó að auki til nýja línu frá grunni
sem lítur dagsins ljós í haust.
„Það sem heillaði mig einna
helst við starfið var þessi nýsköpun og tilraunir til að bæta afkastagetu íþróttamanna með
betri skóm,“ segir Sindri og
bætir við að þar hafi
bæði komið
að góðum
notum
nám í
vöruhönnun við Listaháskóla Íslands og starfsreynsla
hjá Össuri stoðtækni. „Maður var
náttúrlega á fullu í hugmyndasköpun í skólanum og hjá Össuri öðlaðist ég reynslu í framleiðslu.“
Sindri lætur vel af reynslunni
hjá K1X. „Andrúmsloftið þarna

var mjög afslappað. Starfsmennirnir fóru alltaf í körfubolta í loks
hvers vinnudags og stundum var
horft á úrslitaleikina í NBA-deildinni langt fram á nótt. Þá var bara
byrjað aðeins seinna daginn eftir.
Þetta var því alls ekki í takt við
þær hugmyndir sem ég hafði um
þýskt fyrirtæki,“ viðurkennir
hann og hlær.
Sindri starfaði hjá fyrirtækinu í
hálft ár og eftir það lá leiðin aftur
til Össurar þar sem hann unir nú
hag sínum vel. „Hjá Össuri fæst ég
við þá hluta hönnunar sem heilluðu
mig mest úti, það er þessi nýsköpun og eins ýmsar viðbætur til að
bæta afköst og koma í veg fyrir
meiðsli notenda. Áður sneru þessar pælingar að skóm en nú hanna
ég allt frá spelkum upp í heilu fæturna.“
- rve

Boy George er
þekktur fyrir
furðulegt útlit.

Hinn virðulegi
Paul McCartney nýtir hinn
frjálslega
skóbúnað við
jakkaföt.

Rapparinn
JayZ á vafalaust ófáa
strigaskó.

Jared Leto í
strigaskóm á
rauða dreglinum.

Strigaskór
við öll
tækifæri
Fína og fræga fólkið í Hollywood
gengur í strigaskóm til jafns við
almúgann.

Hér
má sjá
afrakstur
Sindra hjá
K1X, skórnir sem
hann hannaði frá grunni
og kallast H1ke Sport.

Strigaskór eru orðnir viðurkenndur skóbúnaður við allflest tækifæri. Þótt þeir séu sjaldséðir á rauða dreglinum kemur það þó fyrir
að þeir slæðist þangað inn enda eru Hollywood-leikarar og ekki síst rappstjörnur Bandaríkjanna sérlegt áhugafólk um flotta strigaskó.
Enda geta strigaskór verið æði dýrir og hannaðir af víðfrægum tískuhönnuðum sem gerir þá
enn eftirsóknarverðari fyrir hégómagjarnar
stjörnur.
- sg
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Strigaskór
henta
vel stíl
Samönthu
Ronson.
Kanye West mætti í
strigaskóm á tískusýningu Lanvin í París.

● HLUTI AF HIP HOP-MENNINGU Strigaskór
hafa verið órjúfanlegur hluti af hip hop-menningunni allt frá því á áttunda áratugnum. Nú til dags
er algengt að rapparar undirriti margra milljóna
samninga við fyrirtæki á borð við Nike, Adidas
og Puma um að klæðast skóm frá þeim. Þeir sem
safna strigaskóm er kallaðir Sneakerheads upp á
ensku, sem mætti í lauslegri þýðingu kalla Strigaskóahausar, og skónum klæðast þeir eins og hverri annarri
tískuvöru. Venjulegir strigaskór eins og Air Force One
frá Nike og Superstar frá
Adidas eru hátt skrifaðir í
dægurmenningu samtímans og strigaskór sem hafa
verið betrumbættir hafa
selst fyrir allt að 500
dollara, eða 64.545
krónur.
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Hver

Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir og Sigþór Árnason sölumenn hjá Tótem, umboðsaðila Puma á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Puma sækir í gamla
hefð í nýjum skóm
Vörumerkið Puma er að senda
frá sér nýja skó á markaðinn.
Skórinn er nýkominn í búðirnar á Íslandi í hressandi litum
fyrir sumarið.
„Þessir skór heita First Round Safari og eru úr Puma Archive-línunni
en Archive-línan sækir innblástur
sinn til upphafsára Puma,“ útskýrir Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir, sölumaður hjá Tótem, umboðsaðila Puma. „Puma sækir reglulega í
eldri hönnun. Þeir byggja á langri
hefð allt frá árinu 1948 og hafa því
af nógu að taka.“
First Round Safari-skórinn er
tískuíþróttaskór, upphár, reimaður
úr striga. Hann hefur áður komið

fram í Archive-línu Puma en nú
er hann í nýrri útfærslu og nýjum
litum.
„Skórinn er í svörtu, hvítu, túrkisbláu, fjólubláu og gulu og er ferlega flottur. Við reiknum með að
hann verði vinsælastur hjá stelpunum, kannski á fermingaraldrinum
og upp úr.“
P uma-vörumerkið er bæði
íþrótta- og lífsstílsmerki. Ragnhildur segir fólk hafa tilhneigingu til
að líta á Puma eingöngu sem tískumerki en metnaður fyrirtækisins
undanfarin ár hafi verið sá að sýna
fram á að Puma sé alvöru íþróttamerki sniðið að þörfum alvöru
íþróttamanna.
„Usain Bolt og allt frjálsíþróttalið Jamaíka keppir í Puma. Nýjasti

kylfingurinn í röðum Puma, Rickie Fowler, hefur verið að stimpla
sig inn í golfheiminn undanfarið. Þá er landslið Ítalíu, ríkjandi
heimsmeistara, og Egyptalands,
núverandi Afríkumeistara, einnig í Puma. Puma hefur frá upphafi
verið í fararbroddi í framleiðslu
á íþróttavörum og kom til dæmis
með fyrsta fótboltaskóinn á markaðinn með skrúfutökkum. Vörurnar hjá okkur spanna allt sviðið
en við erum heildsala og þjónustum verslanir um allt land. Við hjá
Tótem erum einnig með söluskrifstofu þar sem við þjónustum félagslið og einstaklinga. Eins bjóðum við upp á mikið úrval af annarri
vöru til íþróttaiðkunar hvort sem
er fatnaður eða fylgihlutir.“

er

þinn

litur?

Uppáhaldsskórnir í viðgerð
Þorsteinn Einarsson, skóari í
Kringlunni, er að bæta strigaskó í saumavélinni þegar hann er
truflaður. Sá skór er með röndum
og gylltum kósum. „Það er alltaf eitthvað um að fólk komi með
uppáhaldsstrigaskóna sína í viðgerð því allir eiga svoleiðis,“ segir
hann og segir skóinn sem hann er
að meðhöndla dæmi um tískuna í
dag. „Ég var að koma af sýningu
úti í Wiesbaden í Þýskalandi og sá
þar alls konar skraut á strigaskó
og pantaði marglitar reimar sem
koma bráðum. Svo var hægt að
fá skraut til að þræða upp á reimarnar, til dæmis skrautsteina og
fána allra liðanna sem keppa á
heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Veit ekki hvort það hentar hér í
slabbinu en reimarnar eru mjög
vinsælar úti í Evrópu.“
Límingarnar meðfram sólanum er það sem helst vill bila, að
sögn Þorsteins, og líka tauið rétt
við samskeyti þess og gúmmísins.“ Það eru engar vélar notaðar
í sambandi við hliðarlímingar en

Puma First Round Safari
Flottur strigaskór með gamla laginu.
Töff, gamaldags hönnun færð í nútímalegan stíl.
„Límingarnar meðfram sólanum er það sem helst gefur sig á strigaskónum að sögn
Þorsteins, skóara í Kringlunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ef þarf að gera við sólana sjálfa
þá nota ég pressur. Við erum með
gúmmí í svona sóla,“ segir hann.
Einnig rifnar stundum út úr götunum sem reimarnar eru þræddar í
og þá er bætt og saumað en kósur
eru sjaldan settar í nema þær séu
til staðar áður. Hælfóðrið vill líka
trosna enda yfirleitt úr þunnu og

mjúku efni. „Það kemur fyrir að
við setjum leðurklæðningu þar inn
í,“ lýsir skóarinn.
Eitt heilræði leggur Þorsteinn
til að lokum. „Það er gott að skipta
stundum um leppana inni í strigaskónum og endurnýja þá, því bæði
lýjast þeir og svo safnast í þá
svitalykt.“
- gun

Verð: Kr. 15.990.-

Puma First Round Safari fást hjá okkur:

Útilíf - Skór.is - Fjölsport - Borgarsport - Blómsturvellir - Hafnarbúðin - Sportver
Tákn - Fjarðasport - Veiðiflugan - K-sport - Axel Ó - Sportbær
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Skemmtilegar staðreyndir um strigaskó
■ Kvikmyndin Sneakers með Robert Redford og River Phoenix í
aðalhlutverkum hafði ekkert með
strigaskó að gera, þrátt fyrir nafngiftina.
■ Adidas heitir eftir skapara
sínum Adolf „Adi“ Dassleer. Rudolf Dassler, bróðir Adis, stofnaði
svo fyrirtækið árið 1948.
■ Kurt Cobain var í svörtum Converse One Stars-rúskinnsskóm
þegar hann fyrirfór sér.
■ Skechers og L.A. Gear eru hugarfóstur Roberts Greenberg, og
óhætt að telja hann moldríkan.
■ Converse All-Stars-strigaskórnir fengust bara í svörtu og hvítu til
ársins 1966.
■ Vöfflusóli Nike var upphaflega kallaður geirvörtusólinn af skapara sínum,
Bill Bowerman.
■ Diadora rekur sögusafn
sinna strigaskóa í kjallara
verslunar sinnar í Flórens
á Ítalíu.
■ Rendurnar þrjár
í merki Adidas eru
sagðar tákna þrjá
syni Adis Dasslers, stofnanda Adidas.
■ Michael Jordan
vildi samning við

Adidas 1984. Hann er yfirlýstur Adidas-aðdáandi.
■ Rocky Balboa gekk
um í Converse-skóm
og eru skref hans
bronsuð í steypu
listasafnsins í
Philadelphiu.
■ Jerry Seinfeld á yfir 500
pör af hvítum
strigaskóm.

Brynja með hluta af strigaskóa-safninu sínu. „Þetta er úti um allt í íbúðinni, í geymslunni, anddyrinu og úti um allt og er fyrir
okkur alls staðar. Ég veit samt um fólk sem á mun fleiri pör en ég,“ segir Brynja.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Myndi aldrei henda pari
Brynja Pétursdóttir, dansari
og danskennari, er forfallinn
aðdáandi strigaskóa og hefur
safnað slíkum í mörg ár.
„Ég hugsa að fólk verði rosalega
erfitt þegar það er á kafi í svona
skósöfnun. Mikið til eru þetta bara
stælar, en ég held líka að við séum
flest mjög stolt af þessari áráttu,“
segir Brynja Pétursdóttir, dansari
og danskennari, sem hefur safnað
strigaskóm í fjölda ára og á orðið
hið myndarlegasta safn. Hún segist
eiga erfitt með að tilgreina hversu
mörg pör af strigaskóm safnið telur,
því hún hefur ekki talið þá nýlega,
en slumpar á að þau séu í kringum
fimmtíu talsins.
Að sögn Brynju má rekja upphaf
söfnunarinnar til þess þegar hún
hóf að starfa sem dansari. „Lengi
einbeitti ég mér aðallega

að hip-hop dansi og tengingin við
strigaskó er rosalega sterk í báðum
þessum menningarkimum. Eftir
því sem árin líða og fjölgar í safninu hef ég í auknum mæli gripið til
þeirrar afsökunar að ég sé dansari, og dansarar þurfa einfaldlega
að líta vel út,“ segir hún og skellir upp úr. „Ég er líka alltaf hlaupandi úti um allt og þarf því að vera
í góðum skóm. Og flottum,“ bætir
hún við.
Brynja segist örlítið hafa slakað
á í strigaskóasöfnun síðustu ár.
„Fyrst þegar ég byrjaði að safna
fylgdist ég gríðarlega vel með
allri þróun og hönnun á strigaskóm, las allar bloggsíður því tengt
og svo framvegis. Þegar ég fer til
útlanda, til dæmis til New York,
kaupi ég eingöngu skó í ákveðnum búðum sem selja „exclusive“
pör sem fást ekki í þessum hefðbundnari skóbúðum,“ segir

Brynja og rifjar upp þegar hún fann
ákveðna gerð af Nike-strigaskóm í
New York fyrir nokkrum árum, svokallaða Mork and Mindy-skó sem
ætlað var að líkja eftir skóm sem
leikarinn Robin Williams klæddist í
gömlum sjónvarpsþáttum. Skömmu
síðar komst Brynja að því að eins
skór fengust í versluninni Smash
hér á landi. „Þetta var hræðilegt
því ég fæ grænar bólur þegar ég sé
fólk í alveg eins strigaskóm og ég.
Ég hætti alveg að nota skóna og hef
geymt þá uppi á hillu síðan,“ segir
hún.
Dansarinn hneykslast þegar
blaðamaður spyr hvort hún hafi
nokkurn tíma hent skópari. „Ertu
að grínast? Nei, það myndi ég aldrei
gera. Mér þykir vænt um öll skópörin mín og á eflaust eftir að glápa á
flotta strigaskó alla ævi,“ segir
Brynja.
- kg

Hlaupari hannar gulllínu
Usain Bolt, spretthlauparinn frá
Jamaíku, hefur verið kallaður hraðskreiðasti maður heims. Hann á
heimsmetið í hundrað metra og tvö
hundruð metra hlaupi. Auk þess
sem hann á heimsmetið í fjórum
sinnum hundrað metra boðhlaupi
ásamt félögum sínum í landsliði
Jamaíku. Hann hefur einnig fengið
Ólympíugull í sömu þremur greinunum. Á Ólympíuleikunum í Peking árið 2008 varð hann fyrsti maðurinn til að sigra í þremur spretthlaupsgreinum síðan Carl Lewis
gerði það árið 1984 og fyrsti maðurinn til að setja heimsmet í þremur
greinum á einum Ólympíuleikum.

Usain Bolt er
sannkallaður
gullhlaupari.

Usain Bolt hefur einnig orðið
þekktur fyrir að keppa í Pumaskóm og í kjölfar Ólympíuleikanna hóf hann samstarf við
Puma-fyrirtækið og hannaði sérstaka gulllínu sem
seld var í vefverslun
Puma.
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Skóveisla frá Hummel
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Verð eru leiðbeinandi útsöluverð

Söluaðilar. Reykjavík: Skór.is - Útilíf. Hafnarfjörður: Fjölsport. Akranes: Verslunin Nína. Akureyri: Sportver, Toppmenn og Sport. Egilsstaðir: Sentrum. Neskaupstaður: System. Vestm.eyjar: Axel Ó. Selfoss: Skóbúð Selfoss. Höfn: Blóm & Bróderí.

• FRÁBÆR VERÐ Á FLOTTUM MERKJUM •

SUNDFATADAGAR

20%

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM SPEEDO SUNDFÖTUM
Verðdæmi:
Sundskýla herra
Sundbolur dömu
Sundbolur stelpu
Sundskýla drengja

Fullt verð
6.990.11.990.6.990.4.990.-

Outlet verð
3.990.6.990.3.990.2.990.-

m. 20% afsl.
3.192.5.592.3.192.2.392.-
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PUMA SOKKUM
ÚRVAL AF GÖTUSKÓM
OG FÓTBOLTASKÓM
FRÁ PUMA

VALDAR VÖRUR

Á 990 KR.
Í TILBOÐSHORNI

Vínlandsleið 6-8 113 Reykjavík
Opið: Virka daga kl. 11-18
Laugardaga kl. 11-16

MATUR OG GISTING
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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

VEITINGASTAÐUR - VERSLUN - TAKEAWAY
Suðurlandsbraut 12 - Sími 557 5880 - www.kruska.is

Opið alla virka daga frá 11:00 til 20:00

Stefán í setustofunni. Viðarklæddir veggir hennar skapa hlýlegan blæ og gegnum sjónauka er auðvelt að fylgjast með fuglalífi
Elliðavatns.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Allt byrjaði með bruna
Þótt Kríunes við Elliðavatn geti varla talist vel geymt leyndarmál lengur vegna vinsælda sinna, þá er það
enn rómantískur og heillandi staður utan skarkala borgarlífsins. Þar er bæði gisting og matur í boði.
„Upphaflega var opnuð hér heimagisting fyrir fimmtán árum og þá
vorum við langt fyrir utan þéttbýlið,“ segir Stefán Ágústsson, rekstrarstjóri gistiheimilisins Kríuness.
„Björn Ingi, sonur minn, byggði hér
einbýlishús en fyrir var timburhús
sem hann hafði keypt og var farinn að leigja út. Svo kviknaði óvart
í hjá leigjandanum og húsið brann
en tryggingarnar vildu ekkert
borga nema byggt yrði upp aftur
svo strákurinn byggði hús með
fjórum tveggja manna herbergjum og fjölskyldan gerðist þátttakandi í Ferðaþjónustu bænda. Síðan
hefur reksturinn undið upp á sig og
meðal þess sem bæst hefur við eru
þrír misstórir fundarsalir.“
Húsakynni Kríuness eru vel búin
og hlýleg. Í setustofunni er auðvelt
að láta fara vel um sig í þægilegum húsgögnum við arininn. Ekki
spillir útsýnið yfir Elliðavatnið,
rammað inn af Akrafjalli, Esjunni
og Bláfjöllunum. Öll herbergin
eru með baði og auk tíu tveggja
eða þriggja manna herbergja eru
þarna tvær svítur. Morgunverðarhlaðborð bíður næturgesta og
einnig er hægt að panta hádegisog kvöldverð. „Við reynum að hafa
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Úr annarri svítunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Borðsalurinn í Kríunesi hefur mexíkóskt
yfirbragð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ekki of mikinn veitingahúsabrag á
matnum, heldur hafa hann á heimilislegum nótum,“ segir Stefán. Að
hans sögn eru ráðstefnur, fundir
eða námskeið nánast á hverjum
degi yfir veturinn. „Fyrirtækjum
á höfuðborgarsvæðinu þykir það
dálítið spennandi kostur að geta
fundað á friðsælum stað og vera

þó ekki nema fimmtán mínútur á
leiðinni þangað.“
Stefán segir markmiðið að halda
svæðinu í kring sem náttúrulegustu. „Við erum landvörslumenn,“
segir hann „Meðal annars reynum
við að vernda þetta litla kríuvarp
sem nesið ber nafn sitt af.“

Búið er að byggja við oftar en einu sinni frá byrjun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

gun@frettabladid.is

Stefán og Helga Björnsdóttir, eiginkona hans, búa í Kríunesi.
Hér er Helga í eldhúsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Upplýsingar á www.einarben.is og á www.smakkarinn.is

5

6

25. mars 2010 FIMMTUDAGUR

BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 90 46“. Árgerð
1997, ekinn 155 þ.km, diesel, 5 gíra
Þetta er hrikalega vel breyttur fjallajeppi! Verð 4.480.000. #281410 - Bíllinn
er á staðnum tilbúinn í jeppatúr!
M.Benz 200K Avantgarde Árgerð
11/2005, ekinn 71þ.km, ssk, sóllúga,
nýkominn úr þjónustu hjá Öskju.
Stórglæsilegt eintak! Tilboð 2.890.000kr,
ásett 3.290.000kr, rnr 130431. Sjá nánar
á www.stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið bráðvantar okkur allar gerðir
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

NISSAN NAVARA 35“. Árgerð 2009,
ekinn 400 km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
5.800 þús. Skipti á ódýrara/dýrara
Rnr.128719

TEC TRB 410. Árgerð 2008. KOJUHÚS
Verð 2.190þ möguleiki á allt að 70% fjármögnun Er á staðnum Rnr.129857 VEGNA
MIKILLAR SÖLU OG EFTIRSPURNAR
AÐ UNDANFÖRNU ÓSKUM VIÐ EFTIR
FLEIRI HJÓLHÝSUM OG ÖÐRUM
FERÐAVÖGNUM Á SÖLUSKRÁ OKKAR.
WWW.HOFDABILAR.IS

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM. Árgerð
1980, ekinn 51 þ.mílur, Hrikalega fallegur bíll sem alla bílaáhugamenn langar
í! Raunhæft tilboð óskast #281487
- Bíllinn er í salnum í góðum hópi
glæsivagna, líttu við!

Óskum eftir öllum tegundum af ferðavögnum á staðinn og á skrá.. Kostar
ekkert og erum á allra besta staðnum
með mestu umferðina. A.t.h mikil og
góð eftirspurn eftir öllu.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is
VW Golf Trendline 1.6 Árgerð 05/2005,
ekinn 57þ.km, ssk, ný tímareim! Mjög
gott eintak! Verð 1.790.000kr rnr
140356. Sjá nánar á www.stora.is.
Vegna góðrar sölu undanfarið bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá
bílinn hjá okkur.

M.Benz A140 11/2001 ekinn 75 þ.km
beinskiptur, ótrúlega gott eintak. Ásett
verð 950.000.- skipti skoðuð

BMW 730D. Árgerð 2006, ekinn 59
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Gríðalega mikið
útbúin bíll á góða verðinu , EIÐSLA 9
lítrar innanbæjar Staðgreiðsluverð 8.9.
millj rétt verð ásett 15 Millj Rnr.101937

HOBBY 560 PRESTIGE UKF Árg 2005
Kojuhús, Eins og nýtt!!!. Verð 2.890þ
Er á staðnum Rnr.151388 VEGNA
MIKILLAR SÖLU OG EFTIRSPURNAR
AÐ UNDANFÖRNU ÓSKUM VIÐ EFTIR
FLEIRI HJÓLHÝSUM OG ÖÐRUM
FERÐAVÖGNUM Á SÖLUSKRÁ OKKAR.
WWW.HOFDABILAR.IS

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Ford Econline Club Wagon 15 manna,
árg.‘94, bensín, ekinn 220þús., sk.‘11,
100% lánað, verð kr. 780.000,- 821-6292

Vantar allar gerðir af bílum á skrá og á
staðinn vegna góðrar sölu. Það er frítt
að skrá bílinn hjá okkur og það kostar
heldur ekkert að láta hann standa
hjá okkur. Erum með myndeftirlit á
planinu. Höfum kaupendur af M.Benz
E200K 2002-2003 Vantar einnig BMW
52x 2002-2004

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

TEC TRAVEL KING 690 TKM KOJUHÚS
Árgerð 2006, Verð 3.690Þ áhvl. 2.470þ
afb. 61þ Er á staðnum Rnr.129944 VEGNA
MIKILLAR SÖLU OG EFTIRSPURNAR
AÐ UNDANFÖRNU ÓSKUM VIÐ EFTIR
FLEIRI HJÓLHÝSUM OG ÖÐRUM
FERÐAVÖGNUM Á SÖLUSKRÁ OKKAR.
WWW.HOFDABILAR.IS

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

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

HONDA CIVIC HYBRID árg 2007. E.
12þús. Einn eigandi og reyklaus. Góður
stgrafsl. S. 843 9008

S: 525 8000
Ford Transit Minibus diesel, 15 manna,
árg.2002, ekinn 210þús.km., sk.‘11, bíll í
topplagi, verð kr. 1.890.000,- 821-6292

Til sölu

Ekinn 121 þús km. Einn eigandi frá
upphafi Nýskoðaður. Ekkert áhv. Ásett
890 þús - staðgr. 690 þús. Uppl. í s.
665 8052.

Bílar til sölu

Nissan Pathfinder LE 4.0 árgerð 2006
(nyskr 2008) ek 51 þ.km 7 manna,
sjálfskiptur leður, ofl verð 3,9 mil ath
skipti (jafnvel á 2 bílum) eftir lokun
864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Bílar til sölu

Hyundai Accent 2005

MM L-200 pick-up árgerð 2000, diesel,
4dyra, sjálfsk., einn eigandi, þjónustubók, ekinn 145 þús., sk.‘11, 100 %
lánað, verð kr. 850.000,- 821-6292.

Mazda 6 Exclusive 02/2005 , sjálfskiptur, Bose sound, leður, lúga ofl, flottur
bíll !! Verð 1950 ath skipti á ódyrari. eftir
lokun 864 8989.

Glæsilegt plan - Frábær staðsetning
- Skráðu bílinn þinn hjá okkur frítt eða
kondu með hann til okkar á staðinn.

Toyota HiAce diesel árgerð 2003, 4x4, 9
manna, ekinn aðeins 30 þús.km., einn eigandi, sk.‘11, verð kr. 2.490.000,- 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

OPEL ASTRA ENJOY
Nýskr: 01/2007, 1600cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn
73.000 þ.
Verð: 1.830.000
Tilboðsverð: 1.480.000
OT-005
AUDI A3
Nýskr: 03/2003, 1600cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkblár,
Ekinn 49.000 þ.
Verð: 1.080.000
NY-261
HONDA ACCORD SPORT
Nýskr: 03/2005, 2000cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrænn,
Ekinn 93.000 þ.
Verð: 1.980.000
JY-258

LAND ROVER DISCOVERY 3
Nýskr: 10/2007, 2700cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn
36.000 þ.
Verð: 7.480.000
BP-M18
SKODA OCTAVIA 4X4
Nýskr: 06/2004, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn
111.000 þ.
Verð: 1.250.000
DZ-618

ISUZU D-MAX
Nýskr: 06/2006, 3000cc
4 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn
32.000 þ.
Verð: 2.180.000
Tilboðsverð: 1.880.000
KX-363
LEXUS RX300
Nýskr: 10/2002, 3000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn
109.000 þ.
Verð: 2.380.000
YX-156

SUZUKI GRAND VITARA
Nýskr: 05/2005, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn,
Ekinn 82.000 þ.
Verð: 1.620.000
BD-305
TOYOTA COROLLA VERSO
Nýskr: 04/2005, 1800cc
5 dyra, Beinskiptur, Dökkrauður,
Ekinn 89.000 þ.
Verð: 1.850.000
Tilboðsverð: 1.480.000
TO-385
BMW 118I
Nýskr: 10/2005, 2000cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
25.000 km.
Verð: 2.560.000
JL-432
CITROEN C5
Nýskr: 02/2005, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn,
Ekinn 100.000 km.
Verð: 1.840.000
Tilboðsverð: 1.280.000
DN-988
HYUNDAI GETZ
Nýskr: 08/2008, 1400cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Dökkgrár,
Ekinn 12.000 km.
Verð: 1.690.000
MB-Z01

OPEL ZAFIRA ENJOY
DIESEL
Nýskr: 09/2006, 1900cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn
31.000 þ.
Verð: 3.380.000
UM-975

HYUNDAI SANTA FE II
Nýskr: 12/2006, 2200cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Blár, Ekinn
125.000 km.
Verð: 3.590.000
YR-959
MERCEDES C- 240
Nýskr: 08/1997, 2400cc

4 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
183.000 km.
Verð: 990.000
MJ-134
NISSAN X-TRAIL SPORT
Nýskr: 01/2007, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn,
Ekinn 61.000 km.
Verð: 2.980.000
ON-395
OPEL ASTRA OPC
Nýskr:06/2007, 2000cc
2 dyra, Beinskiptur, Svartur, Ekinn
32.000 km.
Verð: 2.690.000
OG-321

TEC TRB410 HJÓLHÝSI
Nýskr: 06/2007, 4 Manna
Kojur, WC, Truma miðstöð
Verð: 1.950.000
RZ-602
VOLKSWAGEN GOLF
Nýskr: 11/2002, 1600cc
3 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn
131.000 km.
Verð: 750.000
VM-027
VOLVO C30
Nýskr: 05/2007, 2000cc
3 dyra, Beinskiptur, Svartur, Ekinn
46.000 km.
Verð: 2.970.000
UV-824

Líttu við að Sævarhöfða 2 eða Fossháls 1 - Allar tegundir bíla - bilaland.is
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!!! 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.
Opel Vectra B Caravan árg. ‚01 ek. 132þ.
ssk. Nýsk. ‚11. Ásett verð 550þ. Fæst á
475þ. S. 659 8277.

Gott stgr. verð

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD,
ÁRGERÐ 1998, EKINN 187 Þ. KM., 2,0
L., BEINSKIPTUR, NÝ TÍMAREIM, NÝ
VATNSDÆLA, NÝ SKOÐAÐUR, NÝ DEKK,
NÝTT Í BREMSUM, SAMLÆSINGAR,
DRÁTTARKRÓKUR. ÁSETT VERÐ 550
ÞÚSUND. S. 895 8956.
Volvo XC70 (V-AWD) árg‘99,frábær
fjölskyldu bíll á góðu verði 820þ. S.
861 9939

Daihatsu Grand Move ‚98. Ekinn 90þús.
Sjálfsk. Ekta fjölskyldubíll. Verð 180þús.
S 699 1159
Til sölu lexus l árg‘02. Ek.120þ. Allur
yfirfarinn í góðu standi. Skipti möguleg
á ódýrari. Listaverð 1.650þ. Uppl í S.
696 7669

0-250 þús.
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

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

Mótorhjól

Kerrur

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu
20- 200 þús. Sími 615 1815.
Er með Jeep cherokee árg.‘95 + 200þ.
í pen. Vantar diesel pick up. Uppl. í s.
863 5699.

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

American Big Dog Pitbull

Ekið 3900 km. 10 ára afmælistípa. 1750
cc hardtail. Ásett verð 3,5 m.kr. Uppl. í
síma 665 8052.
Frábær kerra á frábæru verði, 800þ.Eins
og ný.S. 861 9939

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

SJÁLFSKIPTUR GÓÐUR
BÍLL!!!

MITSUBISHI GALANT 2,5 V6 ssk.árg‘98
ek.170 þús,ný skoðaður 2011,góður bíll
verð 400 þús s.841 8955

500-999 þús.

Hyundai SONATA 98 ek:153þ.km , nýleg
tímareim, dráttarkrókur verð:230þ.kr.
S:697 4589.

Vinnuvélar

Jeppar
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.
Vantar vanan sushikokk, hafa samband
í síma 6615425 eða sushi@epco.is
Til sölu Wolfswagen Golf árg 97 ekinn
96,5.þ 5 dyra. Sparneytinn verð 250þ.
uppl. S.6907455

250-499 þús.

Sendibílar
Sjálfskiptur á TILBOÐI

Til sölu renault kangoo árg. ‚08 1,6
bensín ek. 71þús, ssk, vetrardekk verð
1150 þús. ath. skipti ódýrari gsm 892
7852.

Toyota Corolla, árgerð 98. E. 170.000
kílóM. Nýskoðaður. V. 390.000 krónur.
S: 842 5642.

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

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

Corolla, Yaris eða Avensis
óskst

Toyota Corolla árg ‚98

Til sölu Yaris árg. ‚99 ek. 148 þús. Ný
heilsársd. Nýsk. Góður bíll. Fæst á 400
þús. kr. stgr. Uppl. í s. 895 6381.

Corolla árg. ‚98, ekinn 174þús. beinskiptur, ný skoðaður, sparneytinn og
góður bíll, tilboðsverð aðeins 320þús.
uppl. í s:659-9696.

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 8212545.
Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar,
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl í Síma
8966744

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

Fjórhjól

Til sölu Man sendibíll árg‘95 sem tekur
20‘‘ gám. skoða skipti. S. 860 0866

Óska eftir að kaupa sturtu-kerru. Uppl
í S. 697 8525

Vörubílar

Hjólbarðar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.
Er með Scaniu kranabíl í skiptum fyrir
Skotbómu lyftara. Uppl. í s. 863 5699.

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
Vorum að fá nýja sendingu af vönduðum Töskum á fjórhjól. Margar gerðir í
boði. Hagkaup Garðabæ. S: 563 5411.

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði

Bílar til sölu
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Lyftarar

Musso varahlutir.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

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

Stífluþjónusta

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Gler eða hurð í CONVECT gufuofn
óskast strax. Tilboð. Sími; 6952589 eða
gahj@simnet.is

Önnur þjónusta

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.

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

Körfubílaleigan.

Viðgerðir

Viðgerðir
Bókhald

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

TILKYNNINGAR

Bátar

Skattframtal 2010

Tölvur

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

Ýmislegt
Þeir sem vilja heyra marel1939 syngja
og spila á gítar á internetinu, þá er
slóðinn: www.youtube.com/user/marel1939#p/u

Einkamál
Handfærarúllur

BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf.
553 3311 www.sjo.is
Óska eftir 10-20 hp hestafla utanborðs
mótor. Uppl í S. 696 7669

Skattaframtal 2010

Spjalldömur 908 1616

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

Opið frá kl. 13:00 og frameftir á
virkum dögum. Opið allan sólahringin um helgar.

Varahlutir
Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

Garðyrkja
Trjáklippingar

Bílapartasala

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

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

Er öspin til ama ?

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

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

FRAMTAL 2010

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

Góð og traust þjónusta fyrir
einstaklinga og verktaka.
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta.
Sæki um viðbótarfrest fram í
Maí.

Nudd

Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19,
S: 533 1533.

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.
Whole body massage. S. 849 5247

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

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

Frábært nudd, góð þjónusta! Láttu
dekra við þig! S:6984105
NUDD NUDD NUDD. Whole body
massage. S.692 22126

Fjármál
Partahúsið - S. 555 6666

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

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.

Málarar

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.

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

partabílar.is 770-6400

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

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

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

Spádómar

Steinunn 908 6060

Til sölu

Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát
skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
Er leiðinlegt að ryksuga ?
- Takmarkað magn eftir -

Húsaviðgerðir

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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.

VISA - EURO - MASTER

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

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

Steingæði ehf viðhaldsþjónusta

Steingæði Uppl. í síma 899
2924

Japanskar Vélar
Varahlutasala

908 1616.

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

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

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

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

Málarameistari

Trjáklippingar og fellingar, laufahreinsun, stéttahreinsun, þökulagnir, girðingasmíði, jarðvegsvinna og margt
fleira. Garðar best ehf s. 698 9334
garðarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best

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

Húsaviðhald

Húsaviðgerðir

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Ryð og lekavarnir!

Varist kostnaðarsamar framkvæmdir,erum með frábæra lausn í þakviðgerðum.
Notumst við pace. S. 659 1509 Andri
Freyr. Löggiltur verktaki

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.
HB Flísar geta tekið að sér ýmiskonar
flísalagnir. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bryngeir 6599105
Múrverk, flísalagnir, smíðavinna, málingarvinna, parketvinna og margt fleira.
s. 771 6673.

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

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

Vatnsvirkinn auglýsir:
Vegna flutninga erum við að
selja nýlegt hillukerfi og brettarekka á miklum afslætti. Einnig
eru skrifstofu húsgögn og skápa
einingar til sölu.
Staðsetning: Ármúli 21 vestan
megin Hvenær: 9:00 til 17:00
virka daga.

Óskast keypt
KAUPUM GULL - J
ÓN & 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.
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Óskast keypt
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

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is
Óska eftir að kaupa notaðar doka plötur. Ca 100-200 fm. Uppl. í s. 894
3343.

Verslun

Árangur næst með
Herbalife

Húsnæði í boði

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

Leiguliðar ehf
Fossaleyni 16

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

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Vilt þú betra úthald? Meiri orku? jafnari
blóðsykur yfir daginn? Meiri brennslu?
Jen Fe hjálpar þér við þetta og margt
fleira 1L 8.000kr 60ml 500kr 849-0713

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.

Fasteignir

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

Hjalatabakki 2 - 110 fm
v. 14 millj Opið hús í
dag.

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð
á 3.hæð til sölu. Þarfnast endurnýjunar að innan.Suðursvalur. Laus. Ekkert
áhvíl. Engin skipti. Björn sýnir kt. 16.16.30 í dag . S: 771 9432.

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

Óska eftir svefnsófa með rúmfatageymslu (klikk klakk). Ódýrt/gefins, S
692 3625

Nudd
Til leigu 130 fm 5 herbergja björt og
vel skipulögð íbúð í nýju parhúsi í
Hveragerði, myndir og fleiri upplýsingar á www.stikluibudir.is sjón er sögu
ríkari. FORKAUPSRÉTTUR. Nánari upplýsingar í síma 824 5050.

Óska eftir hitablásara og fræsara eða
hníf til líminga á gólfdúkum. Ómar
Helgi 865 0811
Óska eftir að kaupa gamla mynt eða
seðla. Kaupi gullmynt og minnispeninga frá seðlabankanum. Sigurður 825
1016.

TANTRA MASSAGE

Til bygginga

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

NÝTT SPA - DREAM OASIS

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

Heilsuvörur

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

Fasteignir

Indverskur matur

Ef þú vilt elda indverskan mat fyrir
veislu og læra í leiðinni hafðu þá samband í S. 616 1056

Dýrahald

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

TILBOÐ Í DETOX OG
SVÆÐANUDD
fyrir 2 kr. 9000

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.

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

Kennsla

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

Til sölu svartur Labradorhvolpur, Skaftár
Igor. Ættb. HRFÍ. Foreldrar augnskoðaðir, mjaðma og olnbogamyndaðir, HDA
og EDA. Nánari uppl. 896-0028 og
555-4351

Atvinnuhúsnæði

NUDD

Til sölu nokkur atvinnupláss á frábæru verði
sem eru laus strax!

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

HÒS
/PIÈ

Leirkrúsin Helgarnámskeið

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

Sumarbústaðir

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

www.leiguherbergi.is

$%3*!+«2  +«0

Til sölu ca. 220 fm einbýlishús á einni
hæð. Húsið er laust til afhendingar.
Þarfnast frágangs að utan og smávægilega að innan. Frábært verð.Fyrstur
kemur fyrstur fær. Björn sýnir í dag kl.
16.50- 17.30. s: 771 9432.

Þrastahólar í landi
Búrfells Grímsnesi

Námskeið

/0)¨ (²3 ¥ $!' &2 +,  

Desjakór 3 - einbýli- v. 42
millj - Opið hús.

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Hreinræktaðir Chihuahua

Chihuahua
hvolpar
til
sölu.
Ættbókarfærðir og örmerktir. Blíðir
hundar með frábært skap. Upplýsingar
í síma 892 8778.

Tilkynningar

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

Tunguháls- heil húseign 1250 fmafmörkuð og girt lóð .v. 110 millj.
Smiðjuvegur- heil jarðhæð ( götuhæð) 560 fm.v. 52 millj. Bæjarlind
- skrifstofupláss -100 fm, v. 15 millj
Flatahraun- götuhæð 180 fm- v. 19
millj. Upplýsingar í s: 8952049

Geymsluhúsnæði
Dalvegur, leiguhúsnæði

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

geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

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

3ÕNUM Å DAG  FM EINBÕLI ¹ EINNI H¾È ÖAR AF  FM BÅLSKÒR  SVEFNHERBERGI STËR
STOFA MEÈ ARIN MASSÅFT PARKET SM¹ FR¹GANGUR EFTIR AÈ INNAN 3JËN ER SÎGU RÅKARI
&ALLEGT ÒTSÕNI &R¹B¾R KAUP 6ERÈ  MILLJ 5PPL VEITIR "¹RÈUR Å SÅMA  

)NGËLFUR 'ISSURARSON LGF
6ALHÎLL FASTEIGNASALA o 3ÅÈUMÒLA  o 3ÅMI 

Herbergi í 101 Rvk. til leigu. 30þús./
mán. Aðg. að sturtu + eldh., sér wc, frítt
net, engin gjöld. S. 661 5154.

FALLEGT EINBÝLISHÚS Á SELTJARNARNESI
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Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

www.buslodageymsla.is

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

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ R.vík.
Sérinng. 2.hæð. Langt.leiga. Laus. Leiga
kr. 125þ. með hússjóð. S: 898-3420

SKAMMTÍMALEIGU

SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í miðbænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is
næg bílast 2-10 manna íbúðir
Til leigu 180 fm raðhús í Grunarhverfi á
Kjalarnesi. Laust strax. V. 160 þús. Innif.
hiti og rafm. S. 660 3398.

Leigjendur, takið eftir!

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.

Húsnæði óskast
Reyklaus,reglusöm 32 ára kona óskar
eftir íbúð í Kópavogi eða nágrenni frá
1.maí. skilvísum greiðslum heitið. Edda
858 4356.
Ungt par óskar eftir 2-3herb íbúð til
leigu á höfuðborgarsv á 60-90þús pr
mán. S:694-6736
Óskum eftir 3 herb íbúð í Hafnarfirði
eða Garðabæ. Reyklaus, róleg og reglusöm. Björgvin Lúther matreiðslumaður
(8959959) og Marta Rós doktorsnemi
(8454256)

ATVINNA
Atvinna í boði
Starfskraftur óskast

Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði
Grafarvogs. S. 567 4468.
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LEIKKONAN SIMONE SIGNORET
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1921.

„Maður heldur ekki hjónabandi
saman með keðjum. Það eru
hundruð hárfínna þráða sem
sauma fólk saman eftir því sem
árin líða.“

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns
míns, föður okkar, stjúpföður og afa,

Hin franska Simone Signoret var
fyrst leikkvenna til að vinna Óskarsverðlaun sem besta leikkonan í
kvikmynd sem ekki var bandarísk,
það var breska myndin Room at
the Top árið 1959.

Þorsteins Geirssonar
ráðuneytisstjóra.

timamot@frettabladid.is

María Friðrika Haraldsdóttir
Sigurður Þorsteinsson
Þóra Björg Þorsteinsdóttir
Vala Rebekka Þorsteinsdóttir
Haraldur Geir Þorsteinsson
Sigurþór Smári Einarsson
og barnabörn.

Gerry Oliva Nastor
Sigurður Ómarsson

Kæru aðstandendur og vinir.
Okkar innilegustu þakkir fyrir kærleik
og stuðning vegna fráfalls

Garðars Eðvaldssonar
sem jarðsettur var í Eskifjarðarkirkjugarði þann 27.
febrúar sl.
Dagmar J. Óskarsdóttir
Hólmfríður Garðarsdóttir
Olga Lísa Garðarsdóttir
Arna Garðarsdóttir
Garðar Eðvald Garðarsson
Óskar Garðarsson,
tengdabörn og barnabörn.

Elskuleg frænka okkar,

Polly Svanlaug
Guðmundsdóttir
Bókhlöðustíg 2, Reykjavík.

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga,
fimmtudaginn 18. mars. Útförin fer fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.

GOAL Halldóra Anna Hagalín segir Íslendinga boltaóða og markaður
fyrir fjölbreytt knattspyrnutímarit sé vissulega fyrir hendi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Guðmundur Jóhannesson
Jónína Ögn Jóhannesdóttir
Árni Jóhannesson
Guðmann Sigurbjörnsson
Edda Ársælsdóttir

Bjarney G. Valdimarsdóttir
Birgir Jónsson
Anna Olsen
Kristín A. S. Aradóttir

Hjartkær frænka okkar,

Helga Guðjónsdóttir
Litlu Háeyri, Eyrarbakka,

verður jarðsungin frá Eyrarbakkakirkju laugardaginn
27. mars kl. 14.00.
Brynjólfur G. Brynjólfsson
Bára Brynjólfsdóttir
Auðbjörg Ögmundsdóttir
Valgerður K. Sigurðardóttir

HALLDÓRA ANNA HAGALÍN: RITSTÝRIR
TÍMARITI UM KNATTSPYRNU

Alvöru fótbolti
„Íslendingar eru boltaóðir og nær áhuginn til allra aldurshópa. Efnistök blaðsins taka mið af því. Þeir sem yngri eru
hafa gaman af því að skoða plakötin og myndirnar og hinir
eldri lesa viðtölin. Blaðið á því að höfða til allra,“ segir Halldóra Anna Hagalín, ritstjóri fótboltatímaritsins Goal. Fyrsta
tölublaðið kom út í síðustu viku á vegum Birtíngs.
Að sögn Halldóru Önnu er Goal alvöru fótboltatímarit sem
sinnir öllu því helsta sem gerist í knattspyrnuheiminum,
þar á meðal vinsælustu deildunum. „Aðalatriðið er að blaðið sé fjölbreytt. Í hverju tölublaði verðum við með alls kyns
umfjallanir, viðtöl og lista. Í fyrsta tölublaðinu erum við til
að mynda með viðtal við Lionel Messi í Barcelona, hinn unga
og geysiefnilega Ingólf Sigurðsson úr KR og fleira. Í næsta
blaði verður einkaviðtal við Carlos Tevez í Manchester City,
David Villa úr Valencia, lista yfir fimmtán bestu bakverðina
og svo mætti lengi telja,“ segir Halldóra Anna.
Nafnið á blaðinu hefur vakið athygli og hafa einhverjir lýst
vanþóknun sinni á því að íslenskt tímarit beri erlent nafn.
Halldóra Anna segir skýringuna að finna í því að Goal sé
alþjóðlegt vörumerki, en blaðið kemur út í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Tékklandi, Tyrklandi og á Íslandi.
Birtíngur tryggði sér útgáfuréttinn á tímaritinu hér á landi
og hluti efnisins í blaðinu er fenginn að utan.
Annað sem hefur vakið athygli í tengslum við útgáfu Goal
er að kona ritstýrir blaðinu. Halldóra Anna segist hafa fundið fyrir þessum vangaveltum, en hún ritstýrir einnig táningsstelpu-tímaritinu Júlíu. „Ég vil hafa fjölbreytni í því
sem ég geri og þetta eru skemmtilegar andstæður sem fara
vel saman,“ segir hún og hlær. Hún segist að sjálfsögðu hafa
áhuga á fótbolta þótt hún hafi aldrei æft íþróttina að staðaldri. Spurð hjá hvaða félögum hollusta hennar hvíli vill
Halldóra Anna sem minnst láta uppi um það. Hún lætur þó
draga upp úr sér að hún hafi alist upp í Kópavogi og þá fylgt
Breiðabliki að málum. „Starfið krefst þess að ég sé hlutlaus
í þessum efnum,“ segir Halldóra Anna Hagalín.
kjartan@frettabladid.is

Móðir mín, dóttir og systir,

Ingileif Thorlacius

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Jónsdóttir
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Magnea Haraldsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu að Vífilsstöðum þriðjudaginn 16. mars. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 26. mars kl. 13.00.
Jón G. Baldvinsson
Baldvin Baldvinsson
Ása Hildur Baldvinsdóttir
Vagn Boysen
Sigrún Baldvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og félagi,

Albert Eyþór Tómasson
fyrrverandi flugstjóri og trillukarl,
Háaleiti 5, 230 Reykjanesbæ,

Ásdís Thorlacius Óladóttir
Ásdís Kristinsdóttir
Kristján Thorlacius
Áslaug, Sigrún, Solveig og Sigríður.

lést á líknardeild Landakots laugardaginn 20. mars.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 26. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Samband íslenskra kristniboðsfélaga,
Grensásvegi 7, Reykjavík, sími 533-4900.
Jóhann Hjartarson
Bjarnfríður Jóhannsdóttir
Örn Bárður Jónsson
Jóhann Jóhannsson
Jóna Lúðvíksdóttir
Málfríður Jóhannsdóttir
Ragnar Snær Karlsson
Hjörtur Magni Jóhannsson Ebba Margrét Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

María Öen Magnússon
ljósmóðir, Hjúkrunarheimilinu
Eir, Reykjavík, áður til heimilis að
Bleikjukvísl 15, Reykjavík,

andaðist á líknardeild LSH Landakoti 21. mars.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík,
mánudaginn 29. mars, klukkan 15.00.

lést fimmtudaginn 18. mars. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni í Reykjavík, mánudaginn 29. mars
klukkan 15.00.

Tómas E. Albertsson
Margie Debie
Eric Tómasson
Susan Soltysinski
Bryndís R. Tómasson
Telma L. Tómasson
Karl Óskarsson
Tanja B. Hallvarðsdóttir
Mikael Karlsson
Kiffin Erik Tómasson
Kimberley Konsten
Sarah Konsten
Nicole Konsten
Theodora J. Tómasson-van der Valk

Rögnvald Ó. Erlingsson
Helena Kristjánsdóttir
Erling Elís Erlingsson
Ásdís Bjarnadóttir
Baldur P. Erlingsson
Bryndís Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

myndlistarmaður er látin.

Hún verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík
þriðjudag 30. mars klukkan 15.00.

frá Vatnsnesi í Keflavík,
Sólheimum 20, Reykjavík,
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Æviminning

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

Fréttablaðið býður nú upp
á birtingu æviminninga á
tímamótasíðum blaðsins.

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

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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Nú er það bannað
BAKÞANKAR
Ragnheiðar
Tryggvadóttur

VILTU VINNA
SJÓNVARP?
ÓNVARP?

S

trippdans hefur verið bannaður á
Íslandi. Þetta eru stórtíðindi út af fyrir
sig en áður höfðu kaup á vændi verið bönnuð. Ferskir vindar kynjajafnréttis blása um
Alþingi, var haft eftir þingmanni í blaðinu
í gær. Ég hlýt að gleðjast yfir þessum
áfanga, kvenremban sem ég er. Mér
hefur alltaf verið illa við útgerð á nöktum
stúlkum.

FÓLK hefur á þessu misjafnar skoðanir.
ræðir þetta sín á milli á kaffistofum eins
og gengur. Kynsystur mínar gleðjast flestar og einhverjir karlmenn líka. Ekki eru
þó allir sáttir. Alltaf eru einhverjir sem
trúa því að nektardansmeyjar séu hamingjusamar og stundi nektardans eins
og hverja aðra vinnu, til dæmis til
að safna fyrir háskólanámi! Þá segja
sumir nektardans tiltölulega saklaust
fyrirbæri, skemmtun sem óþarfi sé að
setja lög og reglur um. Líklega myndi
þeim hinum sömu þó ekki hugnast að dætur þeirra, mæður
eða systur væru gerðar út á
þennan hátt til afþreyingar
karlmönnum.

R
VER!
H
.
10 NNU
VI

MIG grunar að fæstir þeir
sem heimsækja nektardansstaði velti fyrir sér á hvaða
forsendum stúlkan á sviðinu
sé þarna stödd eða hvað fer í
gegnum huga hennar meðan á

sýningu stendur. Hvort henni finnist hún
niðurlægð eða henni ógnað. Eins vita allir,
þó það hafi ekki alltaf verið opinberlega
viðurkennt, að nektardansstöðum getur
fylgt önnur útgerð; vændi.

VÆNDI eru flestir sammála um að sé vont.
Fáir halda því fram að vændi sé eftirsóknarverð starfsgrein sem hamingjusamar
stúlkur flykkist í. Menn viðurkenna ekki
opinberlega að þeir kaupi sér kynlíf reglulega eða tala um það á kaffistofunni rétt
eins og þeir hafi farið í klippingu. Vændið
tilheyrir dökkum heimi sem enginn vill
láta bendla sig við.
Á ÍSLANDI fer fram vændi þó ólöglegt
sé. Og á kaffistofunum heyrast nú raddir
sem segja að með nýjum lögum um bann á
nektardansi hafi verið lokað eina opinbera
vettvanginum þar sem hægt var að fylgjast
með vændisstarfsemi og annarri útgerð á
stúlkum. Enda ólíklegt að starfsemin detti
upp fyrir þó búið sé að setja lög. Eftirspurnin verður áfram fyrir hendi.

ÉG GET þó ekki annað en verið fylgjandi
banninu. Við megum ekki sætta okkur við
að nektardans stúlkna og vændi sé sjálfsagður hlutur sem ekki verði hróflað við.
Það er eitthvað öfugsnúið við að leyfilegt
sé að gera dætur, systur og mæður út á
þennan hátt feðrum, bræðrum og sonum til
skemmtunar. Það er bannað.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Pondus!
Ánægjulegt!

Stóri-Stígur!

Rautt spjald
Nei! Ég
áður en
straujaði
leikurinn
línuvörð í
byrjaði? Er búningsklefþað met?
anum einu
sinni í yngri
flokkunum!
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■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það fyrsta sem
maður gerir er að
flokka fötin eftir
litum...

... hvítt, dökkt og
litir sitt í hverju
lagi.

Eða í þínu tilfelli,
sjúskað, slitið og
upplitað.

Ég mun kannski geta
ákveðið litinn á nokkrum
bolunum mínum þegar
það er búið að
þvo þá.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Frábært.
Rómverjarnir
verða
ánægðir að
heyra að...

■ Barnalán
Hvað
ertu að
gera?

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum
u.
skeytum. Þú færð 5 mínútur til að svara spurningu.
Leik lýkur 6. apríl kl. 23:59 2010. 149 kr/skeytið.
Vinningar eru afhentir í ELKO Lindum. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Gæta Lóu.

... þú hafir
klárað Turninn
í Pisa á undan
áætlun og
undir kostnaðaráætlun.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég er stóri bróðir hennar
svo það er mitt hlutverk að
gæta þess að ekkert hendi
hana...

Ég skal gefa þér tíkall ef
þú reynir að klípa hana.
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Tuttugu verk eftir Mugg til sölu
Ath kl. 21 í Múlanum
Næstu tónleikar tónleikaraðar Jazzklúbbsins Múlans fara fram í kvöld.
Fram kemur Kvartett söngkonunnar
Maríu Magnúsdóttur. Meðreiðarsveinar
hennar eru gítarleikarinn Rafn Emilsson, á bassa leikur Valdimar Kolbeinn
Sigurjónsson og trommuleikarinn Scott
McLemore. Tónleikar Múlans í Jazzkjallaranum á Café Cultura, Hverfisgötu 18.

menning@frettabladid.is

Í dag verður opnuð, í Studio
Stafni Ingólfsstræti 6, sölusýning á tuttugu listaverkum
eftir Guðmund Thorsteinsson
„Mugg“. Verkin eru úr einkasafni
sem samanstendur af olíumálverkum, vatnslitamyndum,
litkrítarmyndum og blek- og
blýantsteikningum. Langt er
síðan jafn mörg verk eftir Mugg
hafa verið til sýnis í einu og leita
þarf allt aftur til yfirlitssýningar
Listasafns Íslands árið 1990 til
að finna fleiri verk eftir Mugg á
einni sýningu. Muggur vann sér
strax á unga aldri ást og aðdáun
hér á landi og reyndi fyrir sér á
mörgum sviðum en myndlist varð hans líf, og

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

17.03.10 - 23.03.10

1

Góða nótt, yndið mitt - Kilja
Dorothy Koomson

2

Póstkortamorðin - kilja
Liza Marklund/J. Patterson

3

Fíasól og litla ljónaránið
Kristín Helga Gunnarsdóttir

4

Veröld sem var - kilja
Stefan Zweig

5

Sálmabók
Skálholtsútgáfan

7

Bankster - kilja
Guðmundur Óskarsson

9

Þegar kóngur kom - kilja
Helgi Ingólfsson

6

Meiri hamingja
Tal Ben-Shahar

8

Loftkastalinn sem hrundi kilja - Stieg Larsson

10

Risasyrpa - Í grænum sjó
kilja - Walt Disney

þótt verkin væru sundruð og
dreifðust á marga staði þá bera
þau flest höfundareinkennin,
persónulega teikningu, fjölbreytt
svið viðfangsefna. Gefur þessi
sýning kjörið tækifæri til þess
að sjá verk hans, sem mörg hver
hafa ekki sést áður opinberlega.
Áhugasömum um verkasafn
hans gefst einstakt tækifæri til
að komast yfir verk eftir þennan
dáða myndlistarmann sem féll
frá í blóma lífsins.
Sýningin er opnuð kl. 20.00
fimmtudagskvöldið 25. mars og
stendur til 10. apríl. Opið verður
alla virka daga frá kl. 14.0017.00, nema mánudaga.

> Ekki missa af …
gestaleikjum á Akureyri um
páskana, Norðlendingar.
Hellisbúinn mætir í Sjallann
3. apríl og verður aðeins ein
sýning af þessum vinsæla
einleik. Þá er LA með gestaleik
í boði fyrir alla fjölskylduna,
Horn á höfði, sem frumsýnt
var í Grindavík í haust og
fékk frábæra dóma. Sýningar
hefjast í Rýminu 31. mars.
Sjá nánar á vef Leikfélagsins,
WWW.leikfelag.is.

Meðferðarúrræðin duga
Á laugardagskvöldið er
frumsýning í Borgarleikhúsinu á nýju íslensku
leikverki sem kallast Eilíf
óhamingja. Höfundarnir
eru þeir Andri Snær
Magnason og Þorleifur Arnarsson. Verkið er sjálfstætt
framhald verksins Eilíf
hamingja, sem hlaut mjög
góðar viðtökur gagnrýnenda sem og áhorfenda.
Í kynningartextum leikflokksins
Lifandi leikhúss, sem Þorleifur
Arnarsson stendur fyrir, segir svo
um erindi hópsins sem að sýningunni stendur: „Um hvað á að skrifa
leikverk á Íslandi í dag? Hvernig á
að skrifa dramatík þegar hún blasir alls staðar við? Hver vill fara í
leikhús til að upplifa aftur harmleik hversdagsins þegar embættismenn lofa skýrslum sem munu
láta karlmenn gráta?“ Verkið er
kallað samtímaleikrit enda sett
saman á síðustu mánuðum og þar
er reynt, reyndar í Góðum Íslendingum sem einnig var á fjölum
Litla sviðsins fyrr í vetur, að takast á við núið, það sem er að gerast, og ekki gerast, í samfélagi
okkar í dag. Hér og nú.
Andri Snær og Þorleifur segja
um sýninguna: „Það er skylda leikhússins að kryfja og rannsaka.“
Þeir hafa rætt við þúsund Íslendinga segja þeir og hlustuðu á fimm
þeirra og settu þá á svið: Við erum
stödd í óræðu herbergi. Fimm
manneskjur eru komnar saman.
Ólíkar manneskjur en samt allar
tengdar á einhvern hátt. Dr. Matthildur fær þetta fólk til meðferðar. Hún setur skýrar leikreglur.
Það er bannað að segja Ísland,
það er bannað að segja hrun. Það
er bannað að segja útrás, IceSave
og stjórnarskrá. Matthildur krefst
fullkomins heiðarleika, fullkomins gegnsæis. Allt verður að koma
fram – það má ekki leyna neinu.
Heimurinn fylgist með og vill læra
af okkur. Matthildur kemur af stað

LEIKLIST Átök í merðferðarprógramminu? Við bíðum og sjáum hvað setur: Orri og
Sara að slást.
MYND LIFANDI LEIKHÚS/GUÐMUNDUR RÚNAR KRISTJÁNSSON

uppgjöri og það kemst enginn út –
fyrr en allt liggur á borðinu!
Leikstjóri og annar höfundur,
Þorleifur Örn Arnarsson, var að
ljúka námi frá einum helsta leiklistarskóla Þýskalands, Ernst
Busch í Berlín. Á síðustu tveimur
árum hefur hann leikstýrt sýningum á stórum leiksviðum í Þýskalandi við góðan orðstír, nú síðast
með uppsetningu á Clockwork
Orange, og hefur hún hlotið mikið
lof áhorfenda og gagnrýnenda.
Andra Snæ Magnason þarf vart
að kynna enda löngu landsþekktur
fyrir verk sín og hugmyndaauðgi.
Andri Snær hlaut hin virtu Kairosverðlaun í Þýskalandi nýlega fyrir
framlag sitt til samfélagsumræðu

með verkum sínum. Verk hans
hafa verið gefin út eða sýnd í 22
löndum og þau hafa hlotið margvíslegar innlendar og alþjóðlegar
viðurkenningar.
Aðrir aðstandendur sýningarinnar eru þau Símon Örn Birgisson dramatúrg, leikmynd annast
Drífa Freyju-Ármannsdóttir, búninga gerir Judith Amalía Jóhannsdóttir, Kjartan Þórisson lýsir en
leikendur eru Atli Rafn Sigurðsson, Guðjón Þorsteinn Pálmason, Orri Huginn Ágústsson, Sara
Dögg Ásgeirsdóttir og Sólveig
Arnarsdóttir. Verkið er sett upp
í samstarfi við Leikfélag Reykjavíkur og Borgarleikhúsið.
pbb@frettabladid.is

Ævisaga Jónasar á ensku
Von er á góðum gesti hingað til
lands um næstu helgi. Dick Ringler, prófessor og Íslandsvinur,
er höfundur bókarinnar Bard of
Iceland sem kom út hjá Máli og
menningu í liðinni viku. Þar rekur
Ringler ævi Jónasar Hallgrímssonar og útlínur af sögu Íslands
fram að tíma hans en þorri bókarinnar, sem er 474 síður, eru
rómaðar þýðingar Dicks á ensku
á ljóðum og prósa eftir þetta höfuðskáld Íslendinga. Bard of Iceland er viðamesta og markverðasta bók sem út hefur komið um
íslenskt þjóðskáld á erlendu máli
og um leið afar áhugavert fræðirit
um ljóðaþýðingar.
Höfundurinn Dick Ringler,
prófessor emeritus í enskum miðaldabókmenntum og norrænum
fræðum við Wisconsin háskóla,
fjallar um Jónas af víðsýni og einstöku innsæi og birtir jafnframt

BÓKMENNTIR Loks opnast heimur

Jónasar enskum lesendum.

þýðingar sínar á lykilverkum
hans með ítarlegum skýringum.
Ringler hefur skrifað fjölda

bóka og ritgerða um íslenskar og
enskar bókmenntir og verið vinsæll kennari og fyrirlesari bæði
í heimalandinu og hér á landi um
áratugaskeið. Bard of Iceland
kom fyrst út í Bandaríkjunum
árið 2002 en er nú loksins fáanleg
hérlendis.
Í bókinni rekur Ringler sögu
Jónasar, kynnir landshætti hér
og í Danmörku og tengir skáldið
við strauma og stefnur síns tíma,
m.a. við skáldskap samtímamanna
hans í Evrópu. Einnig er í bókinni ítarleg umfjöllun um bragarhætti sem Jónas notar, íslenska og
erlenda.
Endurútgáfa þessi er styrkt af
sjálfseignarstofnuninni Hannesarholti (http://www.hannesarholt.
is/) og ætlunin er að halda upp á
hana í húsinu sem Hannes Hafstein byggði á Grundarstíg 10. Það
hús er nú verið að endurgera. - pbb
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 25. mars 2010
➜ Tónleikar
19.30 Sinfóníuhljómsveit Íslands

og Hamrahlíðarkórarnir undir stjórn
Þorgerðar Ingólfsdóttur, flytja verk
Pauls Hindemith og Maurice Ravel á
tónleikum sem fara fram í Háskólabíói
við Hagatorg. Nánari upplýsingar á
www.sinfonia.is.

20.00 í tilefni af 75 ára fæðingarafmæli Elvis Presley halda Friðrik Ómar
og hljómsveit tónleika í Salnum við
Hamraborg í Kópavogi.

20.00 Söngog leikkonan
Jana María
Guðmundsdóttir og Valmar
Valjaots flytja
tónlistardagskrá
tileinkaða Ingibjörgu Þorbergs,
söngkonu og
tónskáldi, í Samkomuhúsinu við
Hafnarstræti á
Akureyri.
20.30 Stórsveit Suðurlands heldur
tónleika í Iðnó við Vonarstræti. Á efnisskránni verða hefðbundin swinglög,
samba og funk. Sérstakur gestur tónleikanna er Raggi Bjarna.
21.00 Kvartett Maríu Magnúsdóttur
heldur tónleika í kjallara Cafe Cultura
við Hverfisgötu. Á efnisskránni verða
m.a. lög Billie Holiday, Ellu Fitzgerald,
Susönu Baca og Lhasa de Sela.
21.00 Hljómsveitin Árstíðir heldur
tónleika ásamt Myrru Rós á Kaffi Rósenberg við Klapparstíg.
➜ Opnanir
Dagbjört Matthíasardóttir og Magnús
Hannibal Traustason opna sýningu í
sýningarrýminu Boganum í Gerðubergi
(Gerðubergi 3-5) Sýningin verður opin
alla virka daga kl. 11-17 og um helgar
kl. 13-16.
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Miðasala hafin á ástarsögu
Á Listahátíð í Reykjavík í vor býðst
einstakt tækifæri til að sjá rómuðustu ástarsögu allra tíma, Rómeó
og Júlíu eftir William Shakespeare,
í stórbrotinni uppfærslu litháíska
leikstjórans Oskaras Koršunovas
á Stóra sviði Borgarleikhússins.
Forsala á þennan einstaka viðburð
hefst í dag kl.10 í miðasölu Borgarleikhússins, á www.listahatid.is og
www.miði.is. Þessi margverðlaunaða uppsetning hefur ferðast um
allan heim síðustu tíu ár og kemur
til Íslands í samvinnu Borgarleikhússins og Listahátíðar í Reykjavík. Um sannkallaðan hvalreka er
ræða fyrir leikhúsáhugafólk því

túlkun Koršunovas er einstök á
þessu verki.
Oskaras Koršunovas er einn
fremsti leikstjóri Evrópu í dag og
stýrir hann Borgarleikhúsi Vilnius.
Koršunovas hefur sett upp leikrit
víðs vegar um heiminn en undanfarin ár hefur hann reynt að einbeita
sér að OKT Borgarleikhúsinu í Vilnius. Hann hefur þó tekið frá tíma
til að leikstýra jólaleikriti Borgarleikhússins nú í ár. Hefur hann valið
annað Shakespeare-verk sem hann
vill takast á við með íslenska hópnum, Ofviðrið. Síðasta leikstjórnarverkefni Koršunovas var nú í mars
í Folkoperan í Stokkhómi. Þar vann

hann óperu Kurts Weill, Der Silversee eða Silfurhafið, sem var fyrst
frumsýnd árið 1933. Gagnrýnendur í Svíþjóð hafa lofað uppsetninguna einróma og gekk gagnrýnandi
Dagens Nyheter svo langt að kalla
uppsetninguna kraftaverk.
Koršunovas lætur Rómeó og
Júlíu gerast meðal bakara og berjast ættirnar tvær ekki bara um
völdin í Verónaborg heldur líka
um það hver bakar besta brauðið og sætustu kökurnar. Mikill
kraftur, húmor og magnað sjónarspil einkenna sýninguna. Sjálfur
segir Koršunovas um nálgun sína
að verkinu:

LEIKLIST Atriði úr rómaðri sviðsetningu
Koršunovas á Rómeó og Júlíu.
MYND/BORGARLEIKHÚSIÐ

„Rómeó og Júlía er þjóðfélagslegt
leikverk, þar sem ósköp venjuleg
ást dregst inn í harmrænar aðstæður og verður því að harmleik. Það
sem heillar mig mest er að ástin
kviknar og dafnar í hatursfullum
kringumstæðum stríðshrjáðrar
Verónu.
- pbb

LEIKHÚSVEISLA
Á AKUREYRI UM PÁSKANA!
MIÐASALA Í SÍMA

4600 200 TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

Sýnt í Rýminu

➜ Fundir
17.00 Borgarbókasafn Reykjavíkur

og Ljósmyndasafn Reykjavíkur efna
til kráarölts um miðbæinn um þar sem
staðir við Aðalstræti og Hafnarstræti
verða skoðaðir og saga þeirra rakin.
Leiðsögumenn eru Einar Ólafsson, Gísli
Helgason og Úlfhildur Dagsdóttir. Lagt
verður af stað frá Grófarhúsi kl. 20. Allir
eru velkomnir og enginn aðgangseyrir.

➜ Sýningar
Bóel Ísleifsdóttir og Anna Henriksdóttir
hafa opnað myndlistarsýningu á
veitingastaðnum Á næstu grösum við
Laugaveg 20b. Opið mán.-lau. kl.
11.30-22 og sun. kl. 17-22.
Á Listasafninu á Akureyri við Kaupvangsstræti hefur verið opnuð yfirlitssýning á verkum Tryggva Ólafssonar
sem spannar 40 ár af ferli hans. Opið
alla daga vikunnar nema mánudaga kl.
12 til 17.
í Sýningarsal Listasafns Reykjanesbæjar í Duushúsum, hefur verið opnuð
ljósmyndasýningin Spegilsýnir. Þeir
listamenn sem eiga verk á sýningunni
eru Bára Kristinsdóttir, Einar Falur
Ingólfsson, Jónatan Grétarsson, Katrín
Elvarsdóttir, Spessi og Þórdís Erla
Ágústsdóttir. Opið virka daga kl. 11-17
og um helgar kl. 13-17.

RK
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4 LEIKARAR

➜ Síðustu forvöð
Í Gallerí Fold við Rauðárstíg stendur
yfir sýning Hrafnhildar Ingu Sigurðardóttur en henni lýkur á sunnudag. Opið
mán.-fös. kl. 10-18, lau. kl. 11-16 og sun.
kl. 14-16.

GERIST BEST!
GAMANLEIKRIT EINS OG ÞAÐ

➜ Upplestur
17.15 Ritlistarhópur Kópavogs verð-

ur með upplestur í rýminu Kórnum á
Bókasafni Kópavogs við Hamraborg 6a.
Arngrímur Vídalín og Sigurlaug Bjarney
Gísladóttir lesa úr ljóðum sínum. Allir
velkomnir og enginn aðgangseyrir.

➜ Pub Quiz
20.00 Fótbolta-mottu

Quiz verður haldið á Enska
barnum við Austurstræti.
Allir sem mæta með
mottu fá frían bjór.
Barinn ætlar að
tvöfalda aðgangseyrinn og gefa til átaksins
„Karlmenn og Krabbamein”. Tveir í liði, 30
fótboltaspurningar,
mottuþema. Nánari
upplýsingar á www.
sammarinn.com.

➜ Leikrit
14.00 Leikfélagið Snúður og Snælda

verður með aukasýningu á leikverkinu
“Nakinn maður og annar í kjólfötum”
eftir Dario Fó í Iðnó við Vonarstræti.
Upplýsingar um viðburði sendist á

Þrjár fyndnustu leikkonur
Sýnt í Samkomuh
landsins
inu
saman á sviðús
inu!

Sýnt í Samkomuhús

inu

MIÐASALAN ER OPIN FRÁ 13:00-17:00
MIÐASALA Í SÍMA 4 600 200

Sýnt á Marina, Strandgötu

53

MIÐASALA Á NETINU: WWW.LEIKFELAG.IS
NETFANG: MIDASALA@LEIKFELAG.IS
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Menning á Akureyri
Margt er á seyði á Akureyri
næstu daga: Akureyrarakademían skipuleggur fyrirlestur í gamla
Húsmæðraskólanum í dag kl. 17.
Þóroddur Bjarnason, félagsfræðingur við Háskólann á Akureyri,
flytur þar erindi í fyrirlestraröð
Akademíunnar sem hann nefnir
„Ertu á förum? Framtíð búsetu
á norðanverðum Tröllaskaga“.
Erindið er öllum opið og aðgangur
ókeypis.
Í kvöld er dagskrá í Sigurhæðum kl. 20. Þórunn Valdimarsdóttir hefur skrifað sögu Matthíasar Jochumssonar. Hún þekkir
því vel sögu fátæka drengsins úr
Þorskafirði sem varð eitt ástsæl-

asta skáld þjóðarinnar. Hún rýnir
einnig í ljóð sem fundust á Sigurhæðum en höfðu ekki birst í ljóðabókum Matthíasar. Stofutónleikar
verða að loknum fyrirlestri, Lára
Sóley Jóhannsdóttir fiðla og Matti
Tapani Saarinen gítar leika.
Á morgun verða tónleikar í
Ketilhúsinu kl. 20. Kór Menntaskólans í Reykjavík er kominn
norður og syngur þar kirkjuleg
og veraldleg verk, bæði íslensk
og erlend. Þar er að finna útsetningar úr íslenskum söngarfi eftir
Róbert A. Ottósson, Smára Ólason,
Hjálmar H. Ragnarsson og Árna
Harðarson. Stjórnandi kórsins er
Guðlaugur Viktorsson.

LEIKLIST Höfundurinn Kristín Helga, Lára Sveinsdóttir í hlutverki Fíusólar og leikstjórinn Vigdís Jakobsdóttir.
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Vissir þú... að í Gerðubergi er frábær aðstaða
fyrir veislur, fundi, ráðstefnur og námskeið?
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Leikmynd og tíkarspenar
Leikhús ★★
Fíasól
Eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur
Leikarar: Lára Sveinsdóttir, María
Pálsdóttir, Sindri Birgisson Tónlist:
Ingó í Veðurguðunum Leikmynd:
Högni Sigurþórsson Búningar:
Leila Arge Lýsing: Jóhann Bjarni
Pálmasson Hárgreiðsla: Þóra
Björg Benediktsdóttir Leikgerð:
Kristín Helga Gunnarsdóttir og
Vigdís Jakobsdóttir Leikstjórn:
Vigdís Jakobsdóttir

Litskrúðugt krakkaherbergi tekur
á móti óþreyjufullum ungum áhorfendum. Herbergið er heillandi og
bjart og því gersamlega út í hött að
kalla það ruslahaug þó svo að dótinu
sé ekki raðað spikk og span. Fíasól er heima ásamt vini sínum Ingólfi þar sem hún er lasin og af og til
kemur mamma hennar hóstandi og
segir frá því að hún sé með flensu.
Í hlutverki Fíusólar sjáum við Láru
Sveinsdóttur sem því miður lék á
frekju-, geiflu- og gargnótum mestmegnis þó svo að henni hafi tekist
að slaka á inn á milli. Maríu systur hennar og tiltektarkarlinn, sem
heillaði alla krakka þegar hann
kom með skrítnu ryksuguna sína,

lék María Pálsdóttir, sem hvíldi
betur í sínum hlutverkum. Ingólf, vininn með húfuna, lék Sindri
Birgisson og var hann góður í
sínu hlutverki þótt atkvæðalítill
væri. Fíasól byggist sem kunnugt
er á samnefndum bókum og höfðu
margir áhorfendur greinilega
kynnst henni í ýmsum myndum og
því var eðlilegt að ákveðinnar vonsvikni gætti hjá þeim áhorfendum,
þar sem svo óskaplega lítið gerðist.
Það var beðið eftir ævintýri en það
lét standa á sér.
Ein níu ára gretti sig lítillega
þegar sýningu lauk og sagðist oft
hafa séð skemmtilegri leikrit en
þetta, fyrir utan að Fíasól er ekki í
raun og veru svona asnaleg. Þetta
voru kannski orð að sönnu, hún
var gerð of asnaleg. Það að geifla
sig og hoppa í rúminu sínu með tíu
tíkarspena er ekki nóg til þess að
skemmta, fræða, hræða og ala upp
vitsmunaverur af yngstu kynslóðinni. Sumum finnst það uppeldislega skemmtilegt að tala um kúk
og piss og velta sér upp úr myndlíkingum um þau fyrirbæri. Persónulega finnst mér það ódýr leið
að ungum hjörtum.
Leikmyndin var heillandi og litirnir vöktu gleði og áhuga en tónlistaratriðin voru of hvöss einhvern
veginn fyrir utan að bein þátttaka
áhorfenda sem áttu þó að sitja inni

í herbergi Fíusólar varð engin. Um
síðustu helgi sýndu leikarar Möguleikhússins Langafa prakkara, leikverk sem alla jafna er sýnt á leikskólum en var nú tyllt upp á svið
þar efra í Breiðholti, Gerðubergi.
Þar segir frá lítilli stelpu sem er
í pössun hjá langafa sínum sem er
blindur og mjög uppátektarsamur.
Það má segja, ef verkin eru borin
saman, að prakkarinn hafi lifnað
við og verið skilgreindur hjá Langafa meðan Fíasól var bara með
látalæti.
Lítið er ungs manns gaman
og það er mikilvægt að halda
ungu kynslóðinni að leikhúsinu snemma, en það verður líka
að gera sér grein fyrir að börnin
eru vitsmunaverur og það verður að hafa nokkur grunnatriði í
huga við gerð sýninga fyrir börn,
nefnilega uppeldisþáttinn, og að
hræða, fræða og skemmta. Besti
bútur sýningarinnar uppfyllti
þessa þætti, nefnilega hið örstutta
augnablik meðan draugarnir undir
rúminu fengu að leika lausum hala.
Leikmyndin var eftirminnilegust,
veröld sem margir krakkar hefðu
viljað staldra aðeins við í.
Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Illa nýtt tækifæri til að
búa til leiksýningu eftir vinsælum
barnabókum.
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„Hörkustuð á fjölum Borgarleikhússins...
Gauragangur er þéttur og skemmtilegur
söngleikur sem höfðar jafnt
til ungra sem aldinna.“

„Það var dúndurstuð
í Borgarleikhúsinu...“
E.B. Fbl.

I.Þ. Mbl.
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„Frábær skemmtun frá upphaﬁ til
enda... Já, það er óhætt að mæla
með þessari kröftugu sýningu.“
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H.V.H. midjan.is

„Guðjón Davíð er stjarna
kvöldsins... vinnur leiksigur
í aðalhlutverkinu...
Það blómstrar ﬂest í
höndunum á Magnúsi Geir.“

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti
örfá sæti

J.V.J. DV

„Gauragangur lýsir af mannkærleika og lífsgleði sem smitar
út frá sér... Enda er það aðall
þessarar sýningar, hversu allir
eru einbeittir og samstilltir.
Metnaðurinn skín
úr hverju andliti.“

Tryggðu þér miða strax!

F í t o n / S Í A

– B.S. pressan.is

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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Kóngar á alnetinu
PLANTS AND ANIMALS

GOLDFRAPP

> Í SPILARANUM
Plants And Animals - La La Land
Stafrænn Hákon - Sanitas
Ellie Goulding - Lights
Kasper Björke - Standing On Top Of Utopia
Goldfrapp - Head First

tonlist@frettabladid.is

Bandaríska rokksveitin
Kings of Leon heldur
áfram að gera það gott
í Bretlandi. Strákarnir
frá Nashville hafa löngum notið mikilla vinsælda
þar í landi og það sést vel
á nýbirtum tölum yfir rafræna plötusölu. Only By
the Night, fjórða plata
sveitarinnar sem kom út í
september árið 2008, hefur
selst í 250 þúsund eintökum á Netinu í Bretlandi.
Það gerir hana að söluhæstu plötunni á rafrænu KINGS OF LEON Nashville-strákarnir sem
formi frá upphafi.
Bretarnir dá.

Lady GaGa er önnur í
röðinni en hún hefur ekki
enn rofið 200 þúsund eintaka múrinn. Florence and
the Machine er í þriðja
sæti með plötuna Lungs.
Þrátt fyrir að vera söluhæsta sveitin á Netinu í
Bretlandi hefur bróðurpartur platna Kings of
Leon selst upp á gamla
mátann. 2,4 milljónir eintaka hafa selst af Only By
the Night þar í landi. Það
er ríflega þriðjungur af
heildarsölu plötunnar um
allan heim.

> Plata vikunnar
Jón Tryggvi – Silkimjúk er
syndin

★★★
„Vel heppnuð frumraun
hjá Jóni Tryggva. Þægilegt
kassagítarpopp með ágætum
íslenskum textum.“
FB

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Árshátíð pönksenunnar
Í ár eru 30 ár liðin frá því að íslenska pönkið kom upp á yfirborðið með
tónlistarsprengjunni sem oft er kennd við Rokk í Reykjavík. Hljómsveitir eins og Fræbbblarnir og Snillingarnir höfðu verið starfandi í
einhvern tíma, en það var ekki fyrr en vorið 1980 sem þessi nýja rokkbylgja fór að vekja athygli að ráði.
Tónleikarnir Heilbrigð æska sem
haldnir voru í Kópavogsbíói 12.
apríl 1980, þar sem Fræbbblarnir,
Utangarðsmenn, Colossus og Dordinglar spiluðu, mörkuðu tímamót
og á næstu misserum spruttu nýjar
hljómsveitir upp eins og gorkúlur.
Næsta laugardag verða haldnir
tónleikar á Amsterdam þar sem
margir af tónlistarmönnum 1980senunnar koma saman og spila
lög frá þessum tíma. Þarna verða
PUNK 2010 Meðlimir úr Fræbbblunum,
Snillingunum (á mynd) og Tappa Tíkar- meðal annars meðlimir úr Fræbbrassi verða á meðal þeirra sem troða
blunum, Snillingunum, Taugadeildupp á laugardaginn.
inni, Tappa Tíkarrassi og Vonbrigðum og á dagskránni verða lög
eftir hljómsveitir eins og Sex Pistols, Clash, Jam, Buzzcocks, Undertones, Stranglers, Stiff Little Fingers, Television, Sham 69, Blondie,
Ruts og Magazine. Þetta er þriðja árið í röð sem pönk-hátíð af þessu
tagi er haldin í Reykjavík, en síðustu tvö ár fór gleðin fram á Grand
rokk og tókst í bæði skiptin mjög vel.
Uppbyggingin á Punk 2010 verður svipuð og áður, en lögin verða
fleiri, einhverjir tónlistarmenn hafa bæst í hópinn og svo verða nokkur íslensk lög frá þessum tíma líka flutt. Þessi árlegi viðburður hefur
þróast í að verða eins konar árshátíð pönksenunnar og meirihluti tónleikagesta er kunnugleg andlit frá tónleikum í Kópavogsbíói, Borginni
og Hafnarbíói. Nýársböll 68-kynslóðarinnar nutu mikilla vinsælda
fyrir nokkrum árum. Nú er röðin komin að pönk-kynslóðinni. Svona
líður tíminn. Áður en maður veit af verður krútt-kynslóðin farin að
hittast árlega til að telja í gömlu smellina á einhverri búllunni …

MGMT – ANDREW OG BEN Gera í því að tapa vinsældum með nýju plötunni.

UPPGJÖR VIÐ FRÆGÐINA
Dúettinn MGMT sló í gegn
árið 2007 með plötunni
Oracular Spectacular.
Þar var sleginn ferskur
og poppaður tónn sem nú
er tekinn og afmyndaður
á nýrri plötu, Congratulations. Platan er sett á
útgáfudag 13. apríl, en má
þegar heyra víða á Netinu.

Það voru popplög eins og Kids og
Time to pretend á Oracular Spectacular, sem vöktu athygli á bandinu
og urðu til þess að það sló í gegn.
Nú virðast sem MGMT-meðlimirnir Andrew Van Wyngarden og
Ben Goldwasser hafi snúið baki við
poppsmellagerð. Þess í stað hvetja
þeir útvarpsfólk og almenna hlustendur til að spila þau lög sem æpa
hæst á þá á plötunni.

Speisuð sýra
Congratulations er mikið ævintýraland þar sem uppskriftinni „erindi,
millikafli, viðlag“ er hent og gríðarlegt frjálsræði tekið upp í staðinn.
Í einu og sama laginu eru margir

kaflar sem líða áfram í beit. Platan
inniheldur níu lög þar sem áhrif frá
gamalli sækadelíu og útúrspeisuðu
geimrokki eru greinileg. Enda ekki
nema von því Peter Kember, Sonic
Boom úr sýrurokkbandinu Spacemen 3, er titlaður gúrú og pródúser
plötunnar. Það er greinlegt að músík
frá sjöunda og áttunda áratugnum
með sveitum eins og Pink Floyd,
The Zombies, T. Rex, The Kinks og
fleirum hefur áhrif. Að auki segja
meðlimir MGMT að platan sé undir
áhrifum frá surf-tónlist.
Þeir syngja óð til Brians Eno,
annan til Dans Treacy úr ensku
pönkhljómsveitinni Television
Personalities og svo er þarna hið
ósungna lag Lady Dada‘s Nightmare,
sem er óður til kynlífs með Lady
Gaga.
Verandi frægir fyrir hnyttna
poppsmelli er það vitaskuld djarfur
leikur að svissa alveg yfir í tyrfið
og sýrt gáfumannarokk. Þessi plata
mun áreiðanlega ekki auka vinsældir bandsins, en poppnördar fá mikið
fyrir sinn snúð. Lengsta lagið, Siberian break, er meira en 12 mínútur,
byrjar sem mjúkrokklumma frá
áttunda áratugnum, en endar sem
hljóðspor við tímaferðalag.

Eins og ringulreið
Það má jafnvel ganga svo langt
að segja að bandið geri í því að
tapa vinsældum sínum. „Platan
er svar við frægðinni og framanum,“ sagði Andrew Van Wyngarden nýlega í viðtali við MTV. „Hún
er afrakstur þess hugarfars sem
var ríkjandi á meðan við túruðum
í átján mánuði. Þessi tími var eins
og hvirfilbylur, við vissum eiginlega ekkert hvað var í gangi, svo
lögin sem við sömdum bera þess
merki. Þau fara um víðan völl, eru
eins og ringulreið. Platan fjallar
um það að missa vitið, að vera
alveg útkeyrður og það þegar allt
er að detta í sundur.“
Hann bætir við að viðtökurnar
við plötunni séu mjög blendnar,
annaðhvort elski fólk plötuna eða
hati. „Við héldum bara áfram að
púsla henni saman. Við vorum
paranojaðir á löngum tímabilum. Í
þessum bransa er mikið um jáfólk,
sem segir þér að allt sem þú gerir
sé frábært. Ég held að þess vegna
geri margir svona lélegar plötur,
út af öllu þessu jáfólki. Við vitum
eiginlega ekki sjálfir hvort þessi
plata sé góð eða vond!“
drgunni@frettabladid.ist

Ellefu bönd í úrslit Músíktilrauna
„Þessi árgangur er ágætur. Þetta er fjölbreytt í
ár og meira af „ekki-rokk-böndum“ en vanalega.
Maður finnur að það er að koma inn þessi breska
folk-bylgja í anda The XX, sem sló í gegn í fyrra,“
segir Kristján Kristjánsson, Kiddi Rokk hjá Smekkleysu, sem er í dómnefnd Músíktilrauna í sautjánda
skipti í ár.
Ellefu hljómsveitir eru komnar í úrslit og munu
keppa á laugardaginn. Þetta eru hljómsveitirnar
Husband (sýrutengt draumrokkpoppdjass frá Hafnarfirði), Vulgate (rokkband frá Kópavogi), Hydrophobic Starfish (rokkpopp frá Kefla- og Reykjavík),
Snjólugt (poppað síðrokk frá Álftanesi), Feeling
Blue (rafrokk frá tölvu- og gítardúett), The Assassin of a beautiful brunette (rokkband frá Selfossi),
Fimbulþul (proggmetall frá Akureyri), Of monsters
and men (draumkennt þjóðlagapopp frá Keflavík og
Garðabæ), Dólgarnir (ungir rokkstrákar frá Vestmannaeyjum), Lucky Bob (nýstofnað indírokkband í
ljúfari kantinum) og GÁVA (melódískt rokk með 15
ára fólki úr Háteigsskóla).
Sveitirnar munu berjast til úrslita með tvö frum-

HLJÓMSVEITIN GÁVA Ein þeirra ellefu sem eru komnar í úrslit

Músiktilrauna.

samin lög hver á úrslitakvöldinu, sem verður haldið
í Hafnarhúsinu á laugardaginn. Stuðið hefst kl. 17
og það kostar þúsund krónur inn.
- drg

Ljóð fyrir lífið
KVcYVÂVga_ÂVW¨`jgi^a[Zgb^c\Vg\_V[V

CÅ
i\{[V
A_Âc{bjhV[c

A_ÂVhV[c

Z[i^gH^\jgÂE{ahhdc

HiZ^chHiZ^cVgg

A_ÂVgkVa
?]VccZhVgg@iajb

yaaYV\h^ch\aÂ
ÄÅÂ^c\j<jÂWZg\h7Zg\hhdcVg

@k¨ÂVhV[c

A_ÂVhV[c

@k¨ÂVhV[c

ÃgVg^ch:aY_{gch

>c\^W_Vg\Vg
=VgVaYhYiijg

HcdggV=_VgiVghdcVg

G^ihV[c
ÃdghiZ^ch[g{=Vbg^

9kVa^Â]_{Y_ejkVic^
Z[i^gHiZ^ccHiZ^cVgg

25. mars 2010 FIMMTUDAGUR

40

Fræðsla, Róm og íslenskt hjólhýsahyski

> SMITH UNDIR FELD
Will Smith, peningamaskínan
frá Hollywood, liggur nú undir
feld og reynir að taka ákvörðun um hvort hann eigi að
leika í MIB 3 ( Men in Black
3) eða ævintýramyndinni The
City That Sailed. Á meðan bíða
framleiðendur og leikstjórar með
öndina í hálsinum.

Hún gæti ekki verið fjölbreyttari flóran
af kvikmyndum sem verða frumsýndar
um helgina í kvikmyndahúsum borgarinnar. Fyrsta ber að nefna kvikmyndina
Kóngavegur eftir Valdísi Óskarsdóttur
með Vesturports-leikhópnum í helstu
hlutverkum auk þýska stórstirnisins
Daniel Bruhl. Myndin segir frá uppgjafarlistamanninum sem snýr aftur
heim frá Þýskalandi eftir fremur tíðindalaus ár og kemst að því að allt
er breytt á gamla, góða Íslandi. Auk
Vesturports-hópsins og Daniels leika
Sigurður Sigurjónsson, Kristbjörg
Kjeld og Þröstur Leó Gunnarsson stór
hlutverk í myndinni.
George Clooney fer fyrir fríðum hópi

bio@frettabladid.is

KÓNGAVEGUR FRUMSÝNDUR Kvikmynd Valdísar

Óskarsdóttur, Kóngavegur, verður frumsýnd
um helgina. Vesturport og Daniel Bruhl leika
aðalhlutverkin.

leikara í kvikmyndinni The Men Who
Stare at Goats. Hún segir frá blaðamanni einum sem kemst á snoðir um
að sérsveitarhermenn í Írak hafi reynt

yfirnáttúrulegar aðferðir í stríðinu,
meðal annars hugarstjórnun og annað
slíkt. Meðal annarra leikara má nefna
nýbakaðan Óskarsverðlaunahafa, Jeff
Bridges. Rómantíska gamanmyndin
When in Rome skartar Kirsten Bell og
Josh Duhamel í aðalhlutverkum en hún
segir frá starfsmanni Guggenheimsafnsins sem trúir ekki á sanna ást.
Fjórða myndin sem verður síðan
frumsýnd er náttúrulífsmyndin Earth
þar sem BBC, Discovery og Disney
leiða saman hesta sína í ferðalagi um
lífríki jarðar. Aðalpersónur myndarinnar eru hvalir, ísbirnir og fílar en þulur
er James Earl Jones, sjálfur Svarthöfði.
- fgg

SUMAR SANDALA OG SVERÐA
Þótt enn sé tæpur mánuður
þangað til sumardagurinn
fyrsti verður haldinn hátíðlegur í kulda og trekki
eru menn þegar farnir
að setja upp sólgleraugun og bíða eftir
sumarsmellunum.
Poppvélar bíóhúsanna munu malla
þegar sumarsmellir Hollywood skella
á kvikmyndahúsum borgarinnar. Þótt ekkert Avatar-óveður sé í nánd eru þó
nokkrar kvikmyndir sem
gera tilkall til konungsdóms
í miðasölu.

ROBERT PATTINSON Komst í hann

krappan.

Innilokaður
á tökustað
Robert Pattinson, aðalleikarinn
úr vampírumyndunum Twilight,
var innilokaður á tökustað kvikmyndarinnar Remember Me í
New York. Pattinson bjóst við
náðugum dögum í stóra eplinu
en kvenkyns aðdáendur hans
gerðu honum lífið leitt. „Ég veit
ekki af hverju ég bjóst ekki við
þessu. Þetta átti bara að vera lítil
mynd en stundum var áreitið frá
ljósmyndurum og aðdáendum of
mikið,“ sagði Pattinson sem gerir
í því að reyna fara huldu höfði til
að sleppa við slíka ásókn.

Barnahetjur
Börnin verða dugleg við að teyma
foreldrana í bíó þetta sumarið því
Pixar-fyrirtækið dustar rykið af
tveimur þekktustu teiknimyndapersónum sögunnnar, Bósa Ljósár
og Vidda kúreka. Að þessu sinni
ákveður góðhjartaði eigandinn
þeirra, Addi, að losa sig við æskuvinina og gefa þau á leikskóla. Sérlunduðu leikföngin sætta sig auðvitað ekki við að vera lamin og
kreist á hverjum degi og undirbúa
magnaðan flótta. Önnur og ógnvænlegri persóna undirbýr einnig
endurkomu sína, sjálfur Skrekkur,
en fjórða myndin um græna tröllið
er sögð vera sú síðasta.

SMELLVÆNT SUMAR
Bósi Ljósár og Viddi snúa aftur í þriðju Leikfangasögunni og hún verður meira að segja í
þrívídd. Robert Downey birtist aftur sem Tony Stark í Iron Man og Gísli Örn Garðarsson leikur
stórt hlutverk í hugsanlegum smelli sumarsins, Prince of Persia.

Hrói og Prinsinn
Eiginkonur ættu ekki að láta sér
bregða þótt karlpeningurinn grafi
upp gamla trésverðið og skjöldinn
og fari að æfa gamla takta úti í
garði, því sverð og sandalar eru
meginþemað í sumar. Fyrsta ber
að nefna Clash of Titans, endurgerð frá 1981, þar sem Avatarstjarnan Sam Worthington leikur
Perseus, Sam Neil Seif og Ralph
Fiennes er Hades.
Þær tvær myndir sem margir spá að eigi eftir að berjast um
hylli sverðelskandi áhorfenda
eru hins vegar Robin Hood eftir
Ridley Scott með Russell Crowe
í hlutverki hjartgóða þjófsins og

L@QFSAQéÝNJTMMH
ÝdjjhqÞTkk`qsrt+Aike`mr,
a`qmhÜ+ik`rudhmhmmQdcc`+
cq`tfhmmEk`k`kk`+TqÜ`qank`+
ñqÜhdÜ`Uhkk`f`lk`q
Dritmmh>
érkdmrjsu½ss`s`kdeshq
æQM@AIQMRRNMdqdhmrs`js
tookßrhmf`qhstlrkdmrj`
gtkctu½ssh

Eqa½qaj
g`mrj`gkehÜ

svo Prince of Persia með Gísla
„okkar“ Garðarssyni í stóru hlutverki. Ef þær eru ekki meiri háttar klúður hala þær inn nokkrum
krónum.

Testesterón og stelpumyndir
En það er auðvitað ekki bara
drepið með sverðum. Því sjálfur Iron Man mætir aftur til leiks
með Robert Downey innanborðs.
Heill her af stjörnum prýðir
framhaldsmyndina en Mickey
Rourke er skúrkurinn, Testesterónið fær síðan óheft flæði í kvikmyndum á borð við The Expandables þar sem Sylvester Stallone
lætur ljós sitt skína og A-Team

en hún er gerð eftir samnefndum
sjónvarpsþáttum.
Kvenkynið lætur þetta yfir sig
ganga gegn loforðum um að unnustinn bjóði þeim annaðhvort á
Sex and the City 2 þar sem sjónvarpspersónurnar frægu glíma
við fylgifiska einkalífsins eða
The Twilight Saga: Eclipse þar
sem skjáþokki Robert Pattinson bræðir unglingsstúlkur og
siðvandar húsfreyjur. Vafalítið
verður Knight and Date með þeim
Tom Cruise og Cameron Diaz sú
mynd sem pör og skötuhjú geta
sanmælst um enda rómantísk
hasarmynd fyrir bæði kyn.
freyrgigja@frettabladid.is

Eru ekki með
Fjölmiðlafulltrúi skoska leikarans Ewan McGregor hefur
vísað því á bug að hann ætli
að leika í næstu kvikmynd
Madonnu. Fjölmiðlar birtu
fréttir af því að Ewan hygðist leika aðalhlutverkið í kvikmynd sem Madonna hefur hug
á að gera um breska konunginn
Játvarð áttunda, sem afsalaði
sér konungsdæminu til að giftast hinni fráskildu Wallis Simpson árið 1936. Fjölmiðlafulltrúinn vísaði þessi öllu á bug og
sagði Ewa n
ek k i vera
að íhuga
þetta hlutverk.

McGregor er ekki fyrsta
stjarnan sem þarf að lýsa því
yfir að hún sé ekki að leika í
einhverri kvikmynd. Fjölmiðlar greindu frá því að Freida
Pinto, stjarnan úr Slumdog
Millionaire, hefði skrifað undir
samning við aðstandendur nýjustu Bond-myndarinnar um að
leika Bond-gellu. Þetta virtist
allt saman gott og blessað þar
til fjölmiðlafulltrúi leikkonunnar sendi frá sér yfirlýsingu
um að Pinto hefði ekki skrifað undir neinn samning
sem fæli í sér
leik í næstu
my n d u m
leyniþjónustumann-

ERU EKKERT AÐ
LEIKA Ewan

Aukin og
endurbætt

McGregor
ætlar ekki að
leika fyrir
Madonnu
og Freida
Pinto er ekki
næsta Bondstúlkan.

Með hverri seldri tölvu fylgir Draumaegg frá Freyju

ALLTAF

BETRAVERÐ
FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

15,6”

Toshiba Satellite L500D-16M

2.0Ghz AMD Athlon II Dual Core Mobile M300 örgjörvi
t 4GB DDR2 800MHz minni t 320GB SATA diskur t
8xDVD±RW Dual Layer og CD skrifari t 15.6" WXGA
breiðskjár tVGA myndavél í skjá t 512MB ATI Radeon
HD4570 PCI-Express skjákort t Windows 7 Home Premium

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

VILDARVERÐ

VILDARVERÐ

Toshiba Satellite L500D-16N

114.990

2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500 örgjörvi t
4GB DDR2 800MHz minni t 500GB diskur t 8xDVD±RW
Dual Layer og CD skrifari t 15.6" WXGA breiðskjár tVGA
myndavél í skjá t 512MB ATI Radeon HD4570 PCI-Express
skjákort t Windows 7 Home Premium

FULLT VERÐ KR. 139.990

134.990
FULLT VERÐ KR. 159.990

LCD LEIKJASKJÁR

22”

22 Philips 220X1SW

22” LCD breiðskjár með
Ambilight baklýsingu, 1680
x 1050p upplausn, 30000:1
í dýnamískri skerpu, 16.7
milljónir lita, 2ms viðbragðstíma,
USB, D-Sub, DVI-D ofl.

MEÐ AMBILIGHT

Ambilight er tækni sem lýsir
upp ramma skjásins, með því
má auka upplifunina og draga
stórlega úr álagi á augun og
þreytu við langtíma notkun.

49.990

10 ára ábyrgð

USB2FLAKKARI
Toshiba StorE Art 1.5TB

USB 2 ferðahýsing með 3.5”
harðdisk, tilbúinn til notkunar.

TEIKNIBORÐ

MINNISLYKILL

Wacom Bamboo Pen A6

Corsair 16GB USB2

248x176x8,5 mm tölvuteikniborð með
penna. Windows og Mac OS X.

Flash Voyager minnislykill með USB tengi
sem er vel varið af gúmmihulstrinu.

27.990 14.990

9.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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> HÖFÐINGLEGUR MATT
Leikarinn Matt Damon skildi eftir bros á
andlitum starfsfólks veitingastaðarins Stanton Social í New York um helgina þegar
hann skildi eftir þjórfé upp á rúmar 50
þúsund krónur eftir að hann, eiginkonan
Luciana og nokkrir vinir höfðu snætt þar.
Matt Damon kemst þó ekki í hálfkvisti við Johnny Depp sem gaf
starfsfólki á veitingahúsi í Chicago tífalda þá upphæð í fyrra.

folk@frettabladid.is

Skjaldborg haldin í fjórða sinn
Hvítasunnuhelgina 21.–24. maí verður
Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildarmynda, haldin í fjórða sinn á Patreksfirði. Auk þess að frumsýna nýjar
íslenskar heimildarmyndir er
hátíðinni ætlað að vera tækifæri fyrir kvikmyndagerðarfólk og áhugamenn um
heimildarmyndir til að koma
saman. Í lok hátíðarinnar
verður besta heimildarmyndin á Skjaldborg 2010 valin af
áhorfendum.
„Þarna fjölmennir fólk,
bæði kvikmyndagerðarmenn
og áhugamenn. Það skapast
frábær stemning þegar menn

HAFSTEINN GUNNAR SIGURÐSSON Skjaldborgar-

hátíðin verður haldin í fjórða sinn á Patreksfirði
um hvítasunnuhelgina.

fara með þetta út úr bænum. Þetta er
skemmtilega einangrað og það skapast
mikil samkennd í hópnum,“ segir leik-

stjórinn Hafsteinn Gunnar Sigurðsson,
einn af skipuleggjendum hátíðarinnar.
Á Skjaldborgarhátíðinni í fyrra voru
frumsýndar hátt í þrjátíu heimildarmyndir og hlaut dagskráin mjög góðar
viðtökur. Mikil gróska er í heimildarmyndagerð hér á landi á sama tíma og
erfitt er að fá myndirnar sýndar í kvikmyndahúsum eða sjónvarpi. Skjaldborg
sýnir því heimildarmyndir sem annars
kæmu varla fyrir augu almennings.
Umsóknarfrestur til að senda mynd á
hátíðina er til 1. maí. Til að heimildarmynd teljist gjaldgeng á Skjaldborg má
hún hvorki hafa verið sýnd í sjónvarpi né
í kvikmyndahúsi. Nánari upplýsingar má
finna á Skjaldborgfilmfest.com.
- fb

Æskan er í genum þínum.
Virkjaðu þau með

SKIN VIVO

1) Frá Biotherm.

Fyrsta kreminu sem snýr við
öldrunarferli húðarinnar 1

Árangur:
Fyllir upp innan frá og dregur úr hrukkum.
Þéttari og stinnari húð. Einstakur ljómi.

NÝ TÆKNI
8 EINKALEYFI

DÝR SMÓKUR Damon Albarn gæti þurft

að borga hálfa milljón í sekt fyrir að
reykja á skemmtistað í Portsmouth.
NORDICPHOTOS/GETTY

Rándýr retta
hjá Damon
Damon Albarn, maðurinn á bak
við Gorillaz, gæti verið í vondum
málum eftir að hann kveikti sér í
sígarettu á tónleikum með sveitinni. Gorillaz-tónleikarnir voru
haldnir á reyklausum bar í Portsmouth. Damon verður að líkindum sektaður fyrir uppátækið og
gæti sektin numið allt að hálfri
milljón íslenskra króna.
Reykingar Damons hafa valdið
miklum usla meðal baráttuhópa
gegn reykingum. Einn úr þeirra
hópi sagði við Daily Mirror: „Það
er engin afsökun fyrir þessari
hegðun og lögin eru mjög skýr.
Ég býst við að yfirvöld grípi til
viðeigandi aðgerða. Verst eru
samt skilaboðin sem þetta sendir til aðdáenda. Þessi hegðun er
mjög óábyrg.“

SKIN VIVO næturkrem

*Gildir meðan birgðir endast á kynningunni. Gildir ekki með 2 deodorant.
Einn kaupauki á viðskiptavin.

BIOTHERM
BIOT
ERM DAGAR Í DEBENHAMS
FIMMTUDAGINN 25. MARS TIL MIÐVIKUDAGSINS 30.
30 MARS
Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 2 Biotherm vörur:

IGGY POP Rokkarinn sérstæði er kominn

- Andlitskrem 15 ml ferðastærð

í pásu frá sviðsdýfum eftir slæmt fall í
Carnegie Hall.

- Biocils augnfarðahreinsir 30 ml

Iggy hættur
sviðsdýfum

- Body lotion 30 ml
- Celluli laser gegn appelsínuhúð 40 ml
- Handlóð í ræktina
- Eau Pure ilmur 15 ml
Verðmæti kaupaukans er kr. 11.000
Einnig aðrar gerðir kaupauka.

Rokkarinn Iggy Pop er hættur
sviðsdýfum í bili eftir að hann
meiddist illa á tónleikum í Carnegie Hall í New York. Þar stökk
Iggy af sviðinu eins og svo oft
áður en í þetta sinn var enginn
til að grípa hann. „Þegar ég lenti
meiddi ég mig og ég áttaði mig á
því að Carnegie Hall er kannski
ekki rétti staðurinn fyrir sviðsdýfur,“ sagði Iggy sem er 62 ára.
„Áhorfendurnir föttuðu ekkert
hvað ég var að gera.“ Hljómsveit
hans, The Stooges, ætlar að taka
upp nýja plötu á næstunni eftir
að Raw Power-tónleikaferðinni
lýkur.
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Tekur grínið fram yfir pólitíkina

Flúði frá Skotlandi

„Ég hef engan tíma í þessa þvælu,“
segir Steindi Jr.
Fréttablaðið greindi frá því á
þriðjudag að grínistinn Steindi væri
kominn í framboð fyrir Vinstri
græna í Mosfellsbæ. Hann hefur
nú dregið framboð sitt baka af persónulegum ástæðum. „Það er nóg
að gera fyrir,“ segir Steindi, sem
var þó kominn með nokkur stefnumál. „Mig langaði að fá þetta fótboltamark aftur í Mosfellsbæ. Svo
langaði mig svolítið að hafa Wesley Snipes-viku sem myndi hefjast
á afmælisdegi hans 31. júlí. Þá yrðu
bæjarbúar skyldaðir til að horfa á
ræmur með honum. Loks ætlaði
ég að hafa Ritz-kexdag, útfærslan

Leikarinn og hjartaknúsarinn
Brad Pitt er ekkert alltof
spenntur fyrir því að heimsækja Skotland eftir að hann
lenti í vandræðum þar áður
en hann varð frægur. Pitt var
á ferðalagi um Skotland
og kynntist þar konu
í borginni Glasgow
sem átti brjálaðan
fyrrverandi kærasta.
„Ég fór til Skotlands
og ferðaðist þar um
fyrir mörgum árum.
Ég fór út um allt og
sá heilan helling. Edinborg og Glasgow voru
eftirminnilegir stað-

HÆTTUR VIÐ Steindi Jr. ætlaði í framboð.

á honum var enn þá í vinnslu – en
mér þykir kexið gott. Ég velti fyrir
mér hvort að framboð manns með
þessi stefnumál sé ekki hreinlega
skrumskæling á lýðræðinu. Svik
við kjósendur. Nei, ég segi svona.“

Í kjölfar frétta af framboði
Steinda veltu vefmiðlar fyrir sér
hvort Stöð 2 væri komin í kosningabaráttu, þar sem hann byrjar með nýjan grínþátt á stöðinni í
apríl. Steindi var kallaður á fund til
Pálma Guðmundssonar sjónvarpsstjóra, en þvertekur fyrir að Pálmi
hafi reynt að hafa áhrif á ákvörðun
sína. „Hann vildi bara vita hvað var
í gangi,“ segir Steindi. „Enda bæjarmálin í Mosfellsbæ eitthvað sem
fólk hefur litlar áhyggjur af, á ekki
eftir að spjalla meira við Gunnar í
Krossinum og Jónínu Ben?“
Steindi Jr. verður í viðtali um allt
annað en pólitík í POPPi, fylgiriti
Fréttablaðsins, á morgun.
- afb

ir og arkitektúrinn þarna er stórmerkilegur,“ sagði Pitt. „Þegar ég
var í Glasgow kynntist ég stelpu.
Svo illa vildi til að hún var
fyrrverandi kærasta einhvers
rudda. Á endanum þurfti ég að
flýja borgina vegna þess að
ég fékk slæmt augnaráð
frá náunga á bar,“ sagði
hann. Leikarinn útilokar
þó ekki að taka upp kvikmynd í Skotlandi ef hlutverk sem hann tekur að
sér krefst þess.
BRAD PITT Leikarinn á bæði
slæmar og góðar minningar frá
veru sinni í Skotlandi.

Ljónið er fast úti í
Hrísey í einangrun
Sirkus Ísland sýnir í Salnum í Kópavogi. Fyrsta sýning er á sunnudaginn og svo
á að sýna í dymbilvikunni
og um páskana, samtals
ellefu sýningar. Sýningin
er kölluð Sirkus Sóley.
„Í fyrra settum við upp sýninguna
Stórasti sirkus Íslands í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Við vorum með
fimm sýningar og það var alltaf
uppselt. Síðan þá höfum við verið
að leita að stað til að sýna á og
höfum verið að vinna hugmyndavinnu. Svo fór þetta allt í gang í
janúar þegar við gátum fest okkur
niður á leikhús,“ segir Kristín
Thor, einn meðlima sirkusins.
„Þetta eru allt ný atriði núna.
Að mörgu leyti er þetta hefðbundinn sirkus með öllu sem því fylgir, en við sleppum ljóninu. Það
er fast úti í Hrísey í einangrun,“
segir Kristín og hlær. Hún er með
mastersgráðu í dansi og segist
nota þá reynslu í sirkusnum. Allir
meðlimir sirkussins eru íslenskir nema Ástralinn Lee Nelson.
Hann og Kristín sýna loftfimleika
saman.
„Lee kom hingað fyrir fimm
árum, er kvæntur íslenskri konu
og er eiginlega orðinn hálfíslenskur. Hann hefur mikið komið fram
sem trúðurinn Wally og troðið upp
úti á götu. Það má eiginlega segja
að hann hafi kennt mér allt sem
ég kann í sirkus,“ segir Kristín.

SUMARÁÆTLUN HERJÓLFS 2010
KRISTÍN THOR OG LEE NELSON Eða
Hekla Katla Jökulsdóttir og Massimo.
Sirkus Sóley sýnir í Salnum frá og með
sunnudegi.

„Hann fékk leiða á því að hafa
ekki nóg að gera hérna svo hann
stofnaði sirkusinn árið 2007.“
Kristín segir að Salurinn sé fínn
staður fyrir sirkussýningar. „Fólkið á efri svölunum getur séð beint
framan í mann þegar maður er
kominn upp í fimm metrana. Ég
læt mömmu sitja þar svo ég nái
augnsambandi við hana.“
Og miðaverðið er hagstætt, 1.200
kr. á manninn. „Við hugsum þetta
þannig að fimm manna fjölskylda
geti komið og líka keypt nammi
og gos án þess að fara á hausinn,“
segir Kristín. Miðasala er hafin á
midi.is.
drgunni@frettabladid.is

Frá og með 1. júlí siglir Herjólfur frá Landeyjahöfn.

Áætlun gildir 1. júlí til 31. ágúst.
Mán., þri. og mið.
verða fjórar ferðir.
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Fargjöld án afsláttar verða eftirfarandi.

• Fullorðnir
• 12–15 ára
• Ellilífeyrisþegar

1.000
500
500

• Öryrkjar
• Fólksbílar 5 m og styttri
• Fólksbílar lengri en 5 m

500
1.500
2.000

Gert er ráð fyrir að hægt verði að byrja að bóka
vegna siglinga til og frá Landeyjahöfn frá 20. apríl.
Afsláttarkjör og þjóðhátíðaráætlun auglýst fljótlega.

Básaskersbryggju | 900 Vestmannaeyjar | Sími 481 2800 | Fax 481 2991 | www.eimskip.is | www.herjolfur.is
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Austin
kemur aftur

HEILSUHORN Sollu og Völu Matt
Jarðarberjaterta með súkkulaði
Hollustukokkurinn Solla Eiríks er í þættinum Íslandi
í dag í kvöld með uppskrift að ólýsanlega góðum
jarðarberja- og súkkulaðitertum, eða kökum sem
bráðna í munni og eru eins og allt sem hún gerir
óhemju hollt og lífrænt. Þessar kökur eru gráupplagðar í veisluna eða bara þegar við viljum gera
okkur dagamun og njóta gómsætrar hollustu. Þessi
er alveg lygilega góð!

Uppskrift
Botn:
150 g kókosmjöl
225 g döðlur
2 msk. kakóduft
Smá himalaya- eða sjávarsalt & cayenne
á hnífsoddi

Fylling:
2 dl kasjúhnetur, lagðar í bleyti í 2 klst.
(verða um 4 dl)
2 dl kókosmjólk
1-1½ dl agave-sýróp
1½ dl kaldpressuð kókosolía
smá himalayasalt
400 g frosin jarðarber
Súkkulaðikrem:
1 dl hreint kakóduft
½ dl agavesýróp
1 dl kaldpressuð kókosolía
fersk jarðarber til skrauts
Botn:
kókosmjöl + döðlur + kakóduft + salt + cayenne-

pipar í matvinnsluvél og blandið vel. Setjið 1 msk.
af botninum í hvert form og þjappið niður.
Fylling:
Til að bræða kókosolíuna, látið renna á krukkuna
heitt vatn (ekki yfir 45° C). Blandið saman hnetum
+ kókosmjólk + agavesýrópi + kókosolíu þar til það
er orðið silkimjúkt. Bætið þá restinni af uppskriftinni út í og blandið mjög vel saman. Setjið fyllinguna í botninn og geymið í 1 klst. í kæli eða ½ klst. í
frysti áður en súkkulaðið er sett á og borið fram.
Súkkulaðikrem:
Bræðið kókosolíuna á sama hátt og í fyllingunni,
setjið hana síðan í skál með agavesýrópi og hrærið
saman. Bætið kakóduftinu út í (gott er að sigta það
útí), hrærið þetta saman og hellið yfir kökuna.

Einkabarn kanadíska grínistans
Mike Myers, Austin Powers,
snýr aftur á hvíta tjaldið. Leikstjórinn Jay Roach hefur skrifað
undir samning um að leikstýra
fjórðu myndinni en væntanlega
vita fáir hvort þeir eiga að
gráta eða gleðjast yfir þeim
tíðindum. Myers hefur undanfarin ár misst „mojo-ið“ sitt ef
undanskilið er lítið hlutverk í
Inglorious Basterds.
Verne Troyer hvatti Mike
nýlega til að hraða skrifum
sínum því hann gæti ekki beðið
eftir því að byrja á fjórðu myndinni. Roach sagði síðan við fjölmiðla að Myers
væri byrjaður að
skrifa, allir væru
ákaflega spenntir
fyrir myndinni og
að númer fjögur
myndi fara
í ferðalag á
það framandi slóðir
að þær ættu
eftir að koma
öllum í opna
skjöldu. Nú er
bara að vona
að Myers finni
brandara-andann aftur.
AUSTIN NÚMER
FJÖGUR Mike Myers

er byrjaður að skrifa
handrit að fjórðu myndinni um þennan tannljóta
einkaspæjara.

REASON TO BELIEVE Vinnur að fyrstu

plötunni sinni.

Rokkþrenna á
Dillon í kvöld
Hljómsveitirnar Reason To Believe, We Made God og Nögl ætla
að troða upp á Dillon Rock Bar í
kvöld. Allar spila rokk. Reason
To Believe er lítt þekkt nafn en á
uppleið. Sveitin var valin hljómsveit fólksins á Rokkstokk 2010.
Strákarnir vinna nú að sinni
fyrstu plötu sem á að koma út á
árinu. Þeir spila melódískt rokk.
Nögl gáfu út sína fyrstu plötu
í september, I proudly present.
Bandið hefur verið með fjögur
lög í spilun á X-inu. We Made God
er hljómsveit sem hefur verið
starfandi í nokkur ár. Strákarnir
gáfu út sína fyrstu plötu árið
2008, As We Sleep. Þeir spila
seiðandi hugsunarrokk. Tónleikarnir byrja kl. 22. Það kostar 500
krónur inn og það er 18 ára aldurstakmark.

Ný mynd
Knightley
Breska leikkonan Keira
Knightley hefur skrifað undir samning um
að leika í kvikmyndinni Emperor’s Child.
Myndin er gerð eftir
samnefndri metsölubók Claire Messud
og segir frá örlögum
þriggja New Yorkbúa fyrir og eftir
árásirnar á Tvíburaturnana. Meðal
annarra leikara í
myndinni má nefna
Richard Gere og
Eric Bana. Leikstjóri er Noah Baumbach en myndin á að
vera tilbúin árið 2011.
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Bitlausar blóðsugur

Dekrað við Mezzofortemenn á Kastrup

Kvikmyndir ★
Daybreakers
Leikstjórar: Michael Spierig og
Peter Spierig
Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Sam
Neill, Willem Dafoe

Vampírur eru ódrepandi. Þær hafa
lifað góðu lífi í þjóðsögum í gegnum aldirnar og hafa haldið vinsældum sínum í poppkúltúrnum frá
því Bram Stoker kynnti Dracula til
leiks árið 1897. Blóðugurnar eru á
enn einu blómaskeiðinu þessi misserin með gríðarlegum vinsældum
Twilight-bókanna og bíómyndum
gerðum eftir þeim og bókunum um
Sookie Stackhouse og sjónvarpsþáttunum True Blood sem byggja
á þeim bókum.
Í Daybreakers hafa vampírurnar lagt heiminn undir sig en þessi
mynd er þó blóðsugum að öðru
leyti til lítils sóma. Tíu árum eftir
að vampírisminn varð að heimsfaraldri standa blóðsugurnar frammi
fyrir næringarskorti. Þær eru nánast búnar að drekka úr öllu fólki á
jörðinni og þær fáu manneskjur
sem eftir eru eru eltar uppi og blóðinu tappað af þeim í einhvers konar
mjólkurbúi sem rekið er af vondri
vampíru sem Sam Neill leikur.
Ethan Hawke er hins vegar góð
blóðsuga sem er ósátt við eðli sitt
og starfar hjá Neill við að búa til
gerviblóð til þess að leysa hungursneyðina.
Hawke kemst svo óvænt í
kynni við lítinn andspyrnuhóp
sem telur sig hafa fundið lækningu við vampírismanum. Willem
Dafoe fer fyrir þessu liði og hann
er ekki lengi að fá vampíruna til

liðs við sig en Sam Neill og félagar
ætla aldeilis ekki að leyfa þeim að
lækna vampírismann enda er sala
og dreifing blóðs góður bisness.
Grunnhugmyndin að myndinni er
ekki algalin en úrvinnslan er frekar dapurleg. Vampírurnar eru hér
sviptar öllum þeim sjarma sem einkennir fyrirbærið, aðallega vegna
þess að það fer vampírum ákaflega
illa að vera í meirihluta. Þær eiga
að vera svolítið einar og einmana í
myrkrinu. Það er svo rómó.
Myndin er líka ansi lengi í gang
og er eiginlega hvorki spennu- né
hryllingsmynd og maður þarf eiginlega að berjast við svefninn fram
að hléi. Maðurinn sem sat fyrir
aftan mig tapaði þeirri baráttu og
hraut hátt.

Willem Dafoe og Sam Neill
eru fínir í hlutverkum sínum
að vanda enda toppmenn. Þeir
eru hins vegar aldrei trygging
fyrir gæðum bíómynda þar sem
þeir hafa löngum verið ófeimnir við að taka að sér hlutverk í
alls konar rusli. Ethan Hawke er
svo jafn blæbrigðalaus og flatur og venjulega þannig að þessi
blóðlitla vampírumynd á aldrei
sjéns.
Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Máttlaus blóðsugumynd
sem nær hvorki upp almennilegri
spennu né hrolli en tekst ágætlega
að svipta vampírurnar öllum sínum
sjarma sem hefur tryggt þeim endalausar vinsældir í bíó og bókum.

„Án þess að við séum einhver
lúxusdýr var þægilegt að láta
fara vel um sig í smástund,“
segir Eyþór Gunnarsson, hljómborðsleikari Mezzoforte.
Eyþór og félagar hans, Óskar
Guðjónsson og Jóhann Ásmundsson, duttu í lukkupottinn á Kastrup -f lugvelli í Kaup mannahöfn á leið sinni
til Ungverjalands þar
sem þeir héldu tónleika síðasta
föstudag. Sænskur starfsmaður á flugvellinum varð uppnuminn er hann sá þá félaga og hikaði ekki við að koma þeim fyrir
á Business Class þeim að kostnaðarlausu. „Hann var á horfa
á DVD-diskinn með okkur um
morguninn. Kollegi hans sagðist reyndar eiga DVD-disk með
okkur líka,“ segir Eyþór og
brosir að þessu öllu saman. „Við
vorum ekkert að falast eftir
þessu en þeir færðu okkur upp
alveg óumbeðnir. Þetta voru
þægilegri sæti en þetta var svo
sem bara einn og hálfur tími
þetta flug.“ Í þakkarskyni fengu
aðdáendurnir eiginhandaráritanir frá Mezzoforte-þremenningunum á brottfararspjöldin þeirra.
Tónleikarnir í Ungverjalandi gengu mjög vel þar sem
Mezzoforte spilaði fyrir troðfullu 750 manna húsi. Næst spilar sveitin í Berlín á mánudaginn og því næst er
ferðinni heitið til
Suður-Afríku.
Þar spilar sveitin
á tvennum tónleikum
á stórri djasshátíð, eins
og Fréttablaðið hefur

MEZZOFORTE Þrír meðlimir Mezzoforte

fengu góðar móttökur á Kastrup-flugvelli í Kaupmannahöfn.

áður greint frá. Meðfram tónleikahaldi er Mezzoforte að undirbúa sína næstu plötu sem er
væntanleg í haust og stóðu upptökur yfir í Köln í Þýskalandi
fyrir skömmu með þarlendum
gítarleikara. Tónleikar í Vladivostok í Rússlandi hafa meðal
annars verið bókaðir til að fylgja
henni eftir.
Eyþór viðurkennir að uppákoman á Kastrup flugvelli hafi verið
óvænt ánægja. Hann segir þá ekki
lenda oft í því núorðið að aðdáendur spjalli við þá á erlendum
flugvöllum. „En við eigum mjög
trygga aðdáendur víða um heim.
Það ætlar einn að koma til Berlínar frá Englandi og einhverjir
ætla að keyra 1.100 kílómetra frá
Ítalíu. Við eigum aðdáendur af
ýmsu tagi sem eru tilbúnir til að
leggja ýmislegt á sig.“
- fb

airgreenland.com

Fetaðu í fótspor Eiríks rauða á Grænlandi
Uppgötvaðu Grænland. Skelltu þér í rannsóknarleiðangur um rústir Hvalseyjarkirkju, Bröttuhlíðar og Garða á hinu stórbrotna
og fallega Suður Grænlandi. Þú getur siglt milli bæja um fagra firði þar sem ísjakar fljóta um. Þú hefur val um að búa á hóteli í
bænum eða feta fjallastíga og gista í heimagistingu fjárhirða.

FLUG FRÁ KEFLAVÍK TIL NARSARSUAQ, ÖNNUR LEIÐIN FRÁ AÐEINS
Skattar og gjöld innifalin.

22.844,-

*955 DKK. Miðað við VISA kortagengi 16.03.10: 23.92 ISK = 1 DKK, með fyrirvara um breytingar á gengi ISK.

ISK*
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Galdurinn við Seabear
Tónlist ★★★★

Susan Sarandon Mark Wahlberg Stanley Tucci Rachel Weis

We Built A Fire
Seabear

킬킬킬킬
empire

ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:20

12

BOUNTY HUNTER
THE BLIND SIDE

kl. 8 - 10:20
kl. 5:20 - 8 - 10:40

10
L
L

kl. 8 - 10:20
kl. 10:20

BROTHERS

kl. 5:50

VALENTINE ‘S DAY
BJARNFREÐARSON

kl. 8
kl. 5:50

kl. 5:50D - 8:10D

THE BLIND SIDE

ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 5:40(3D)
ALICE IN WONDERLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE REBOUND
BROTHERS

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
KRINGLUNNI
12
THE LOVELY BONES
kl. 5:30 - 8 - 10:30

AKUREYRI
ALICE IN WONDERLAND - 3D kl. 8 (3D)
AVATAR - 3 D
kl 10:20 (3D)

L
12

SELFOSSI
kl. 8
kl. 10:20

L
12

10

ALICE IN WONDERLAND 3D
kl. 5:50(3D) - 8:10(3D) - 10:30(3D)
SHUTTER ISLAND
kl. 10:30
LEGION
SHUTTER ISLAND

16
16

L

BROTHERS

kl. 8

12

L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

kl. 10:20

14

1*(785¡)(1*,6 1,1
*$570$2*833/ 6,1*$580
0<1',5%+--

L
10

THE BLIND SIDE

kl. 8

10

INVICTUS

kl 10:20

L

STANLEY TUCCI
RACHEL WEISZ SUSAN SARANDON
BYGGÐ Á METSÖLUBÓKINNI

SVO F

FRÁ ÓSKARSVERÐLAUNALEIKSTJÓRANUM

PETER JACKSON

Þ.Þ. - Fbl
EMPIRE

ROGER EBERT

T.V. - kvikmyndir.is

★★★

★★★

Ó.H.T. - Rás-2

S.V. - MBL

SÍÐU
S
117.0TU SÝNIN
00 GE GAR
STIR

SÍMI 564 0000

BOUNTY HUNTER
BOUNTY HUNTER LÚXUS
THE GREEN ZONE

THE LIGHTNING THIEF
SHUTTER ISLAND
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2
AVATAR 3D

kl. 5.30 - 8 - 10.25
kl. 5.30 - 8 - 10.25
kl. 8 - 10.30
kl. 5.40
kl. 8
kl. 5 - 8
kl. 3.45 íslenskt tal
kl. 4.40 Síðustu sýningar

SÍMI 530 1919

7
7
12
10
16
14
L
10

LOVELY BONES

DAYBREAKERS
THE GOOD HEART
PRECIOUS
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

MAMMA GÓGÓ

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.15
kl. 5.50 - 8 - 10.30
kl. 5.30
kl. 10.10
kl. 6 Síðustu sýningar

12
16
10
12
14
L

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ,
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

BOUNTY HUNTER
THE GREEN ZONE
FROM PARIS WITH LOVE

kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 8 Síðasta sýning
kl. 6 Síðasta sýning

Niðurstaða: Eðalsveitin Seabear
klikkar ekki. We Built A Fire er enn þá
betri en síðasta plata.

Það var Hörður Guðlaugsson sem bar sigur úr
býtum í búningakeppni Big Lebowski-hátíðarinnar
sem var haldin í fjórða sinn í keilusalnum í Öskjuhlíðinni á dögunum. Þetta var annað árið í röð sem
Hörður sigrar í keppninni. Í fyrra var hann klæddur eins og persónan Walter Sobchak, sem John
Goodman túlkaði á eftirminnilegan hátt í hinni
samnefndu kvikmynd en í þetta sinn var hann eingöngu með bleiu, sem er tilvísun í eina setningu
í myndinni. Alls 65 aðdáendur The Big Lebowski
mættu í Öskjuhlíðina, sem er það mesta hingað til,
og skemmtu sér konunglega. Í öðru sæti í búningakeppninni var eftirherma hins húðlata The Dude
sem Jeff Bridges túlkaði og í því þriðja var eftirherma Walters.
- fb

EFSTU ÞRÍR Hörður í miðjunni ásamt helstu keppinautum
sínum í búningakeppni Big Lebowski-hátíðarinnar.

PÁSKASPRENGJA

-S.V., MBL

Ó.H.T. - Rás2

Trausti Júlíusson

Sigurvegarinn mætti í bleiu

NÝTT Í BÍÓ!

STA
VINSÆLA
MYNDIN
AG
ÍD

fram á sumar í Bandaríkjunum
og Evrópu. Og það er óhætt að
spá henni velgengni. We Built A
Fire er fínt framhald af síðustu
plötu, hún hefur alla kosti hennar, en er að auki heilsteyptari og
kraftmeiri.

DAYBREAKERS

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.15
kl. 6

7 THE GOOD HEART
12 FROM PARIS WITH LOVE
16 LEGION
NIKULÁS LITLI

16
10
16
16
L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

40%
60%
afsláttur
af skíðafatnaði,
snjóbrettafatnaði
og kuldafatnaði

Snjóbretta- og
skíðapakkar 30% afs,

(2%9&).' s +2!&452 s £.'*!

BOUNTY HUNTER

We Built A Fire er önnur plata
Seabear til að fá almenna dreifingu, þriðja ef hulduplatan I‘m
Me On Sundays sem var tekin upp
2002 er tekin með. Á síðustu plötu,
The Ghost That Carried Us Away,
var Seabear enn þá umfram allt
einstaklingsverkefni Sindra Más
Sigfússonar. Eftir útkomu hennar,
fyrst hér heima og svo á vegum
Morr Music á alþjóðlegum markaði, spilaði sveitin víða og upp úr
þeim tónleikaferðum þróaðist sú
sjö manna sveit sem samdi saman
og hljóðritaði We Built A Fire.
Seabear spilar melódískt og
hljómfagurt, folk-skotið indípopp
sem tilheyrir svipuðum menningarafkima og til dæmis tónlist Belle & Sebastian eða Sufjan
Stevens. Eins og á síðustu plötu

eru útsetningarnar á We Built A
Fire ótrúlega flottar. Fiðlur, píanó,
ukulele og margradda söngútsetningar eru áberandi, en svo bregður líka fyrir blásturshljóðfærum
og sög svo eitthvað sé nefnt. Lagasmíðarnar eru jafnari og betri en
á síðustu plötu og fjölbreytnin er
meiri. Það eru fleiri hröð lög og
rafmagnsgítarinn fær meira að
segja að njóta sín í lögum eins og
Softship og Warm Blood. Það er
líka einhvern veginn meira jafnvægi í útsetningunum, kannski
af því að hljómsveitin er búin að
spila sig saman. Það er einhver
galdur við tónlist Seabear sem
ekki er auðvelt að útskýra. Hún er
frábærlega unnin – eins og fullkomlega samsettur smíðahlutur.
Það er mjúk yfirvegun yfir henni,
en samt er hún tilþrifamikil.
Tónlist Seabear hefur mjög
alþjóðlega skírskotun, hún hljómar ekkert sérstaklega íslensk.
Seabear er smám saman að vekja
athygli erlendis og er stífbókuð

Allir með hjálma
um páskana!
Hjálmar 20% afs.
Skíðaskór 20% afs.

Í s le n s k u

TAKMARKAÐ MAGN!

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

BOUNTY HUNTER

kl. 5.45, 8 og 10.10

7

GREEN ZONE

kl. 5.45, 8 og 10.10

12

FROM PARIS WITH LOVE

kl. 8 og 10

16

IT’S COMPLICATED

kl. 5.45

12

ALPARNIR
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L’ABSOLU

CRÈME DE BRILLIANCE

SJÁANLEGA FYLLTAR OG GLANSANDI VARIR

LANCÔME KYNNING
Í HAGKAUP KRINGLUNNI, HOLTAGÖRÐUM,
SMÁRALIND, GARÐABÆ OG SPÖNG 25. – 30. MARS
Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 2 Lancôme vörur.
Lancôme krem 15 ml
Lancôme augnkrem 5 ml
L´Absolue Créme de Brilliance gloss
Hypnôse drama maskari ferðastærð
Bi-Facil augnhreinsir 30 ml
5 ml Rénergie Lifter serum

Verðmæti kaupaukans er 16.500 krónur
Einnig aðrar gerðir kaupauka

Vertu velkomin

* Gildir á kynningunni meðan birgðir endast. Gildir ekki með 2 Bocage eða blýöntum.

Lancôme taska
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KRISTJÁN GUÐMUNDSSON: TÍMABILIÐ HEFST HJÁ HB MEÐ BIKARLEIK GEGN B36 Á LAUGARDAG

> Danir koma í júní
Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ, staðfesti í
gær að íslenska landsliðið í handknattleik mætir Dönum
í tveimur vináttulandsleikjum hér á landi í júní. Danir eru
að undirbúa sig fyrir umspilsleiki til
að komast á HM en Ísland er þegar
komið þar inn, þökk sé frábærum
árangri á EM í Austurríki. Leikirnir í
sumar eru aftur á móti eina tækifæri
Íslands til þess að spila einhverja
leiki áður en liðið fer
að berjast fyrir þátttökurétti á næsta
EM. Þeir leikir verða í október.

sport@frettabladid.is

Ég er á skemmtilegum stað og hef það gott
Kristján Guðmundsson tók við þjálfun Færeyjameistara HB eftir
síðasta tímabil og líkar vel. „Aðbúnaðurinn er fínn og ég hef
það gott. Það er allt gert fyrir mann hérna. Ég er á flottum og
skemmtilegum stað,“ segir Kristján en fjölskylda hans býr þó
ekki með honum sem stendur.
„Stelpurnar mínar koma hérna á föstudaginn og verða yfir
páskana. Svo koma þær aftur í sumar og framhaldið verður
svo rætt á fjölskyldufundi. Ég vildi ekki taka þær úr skólanum þessa önn.“
HB vann titilinn meistarar meistaranna á dögunum en þó
hefur undirbúningstímabilið ekki gengið snurðulaust fyrir
sig. „Við höfum ekki náð að spila eins marga leiki og við
ætluðum. Það kom svakalegur vetur og margra sentimetra
lag af snjó yfir öllu í hálfan mánuð. Við höfum hvorki
knattspyrnuhöll né upphitað gervigras svo við gátum ekkert æft fótbolta. Það var aðeins hlaupið í snjónum meðan

hann var eins og púður en svo voru það styrktaræfingar innanhúss,“
segir Kristján.
Fyrsti deildarleikur HB er eftir viku en tímabilið hefst með
bikarleik gegn erkifjendunum í B36 á laugardag. „Eins og sást á
færeyska landsliðinu í Kórnum á sunnudag þá vantar leikæfinguna. Mér finnst óþægilegt að vera að fara í mótið og vita að
liðið er ekki alveg tilbúið. Það gæti vel verið svipuð staða
með hitt liðið.“
Kristján segir hóp sinn nokkuð góðan. Hann fékk
Simun Samuelsen frá Keflavík og einnig Þórð Steinar
Hreiðarsson frá Þrótti. Þórður finnur sig vel í Færeyjum. „Ég held að hann rokki feitt hérna. Ég held
að hann sé í gírnum og líki þetta mjög vel. Hann
þrammar fram og til baka um Þórshöfn með skeggið
sitt,“ segir Kristján, sem stefnir á að vinna alla titla
með liðinu og standa sig vel í Evrópukeppninni.

Framarar misstu hausinn
og áttu ekki annað skilið
Formaður dómaranefndar HSÍ skilur ekki af hverju Fram kærði dómgæsluna
í Evrópuleik liðsins gegn Tatran Presov. Hann segir dómgæsluna í leiknum
frekar hafa verið Fram í hag og að leikmenn liðsins hafi hagað sér barnalega.
HANDBOLTI Guðjón L. Sigurðsson,

Á TOPPNUM Stór Meistaradeildarbónus

skaut Messi á toppinn.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Tekjulistinn í fótboltanum:

Messi græðir
meira en Becks
FÓTBOLTI Argentínumaðurinn
Lionel Messi er búinn að moka
David Beckham úr efsta sætinu
yfir þá knattspyrnumenn sem
hafa hæstar tekjur.
Messi fær tæplega 30 milljónir
punda í tekjur á ári en í þeirri
tölu eru laun, bónus og aðrar tekjur utan vallar. Beckham og Ronaldo koma rétt á eftir en þessir
þrír eru í algjörum sérflokki á
tekjulistanum.
Það var bónus upp á 3,6 milljónir punda sem lyfti Messi yfir
Beckham á listanum þetta árið.
Messi er í fjórða sæti yfir
tekjuhæstu íþróttamenn heims.
Hann er þar á eftir Tiger Woods,
Phil Mickelson og LeBron James.
- hbg

RÍKASTIR Í BOLTANUM
Leikmenn – tekjur í millj. punda
Lionel Messi
David Beckham
Cristiano Ronaldo
Kaká
Thierry Henry
Ronaldinho
Carlos Tevez
Zlatan Ibrahimovic
Frank Lampard
Samuel Eto´o
Þjálfarar – tekjur í millj. punda

29,6
27,3
27
16,9
16,1
15,5
13,8
13
12,8
12,4

José Mourinho
Roberto Mancini
Luiz Felipe Scolari
Jürgen Klinsmann
Fabio Capello
Guus Hiddink
Sir Alex Ferguson
Pep Guardiola
Arsene Wenger
Louis Van Gaal

11,7
10,8
8,5
8,1
7,5
7,1
6,5
5,8
5,7
5,4

formaður dómaranefndar HSÍ,
skilur ekkert í því af hverju Fram
kærði dómgæsluna í Evrópuleik
félagsins gegn Tatran Presov
sem tapaðist 38-17. Framarar
vildu meina að dómgæslan hefði
verið skelfileg og sökuðu dómara
um mútuþægni. Þeirri kæru var
vísað frá.
„Ég og Kjartan Steinbach [fyrrverandi formaður dómaranefndar IHF., innsk. blm.] fórum í gegnum þennan leik hvor í sínu lagi og
svo ræddum við saman. Okkar
sameiginlega niðurstaða var sú
að dómgæslan var 40-60, Fram í
hag,“ segir Guðjón L. við Fréttablaðið.
Framarar fóru mikinn í kjölfar
þessa taps og fannst gróflega brotið á sér. Á heimasíðu Fram birtist ansi grimmur pistill sem síðar
var fjarlægður. Þar stóð meðal
annars:
„Í kvöld klukkan sex að staðartíma í Slóvakíu urðum við Framstrákar vitni að einhverjum þeim
versta viðbjóði sem handboltasagan geymir, og vonandi á dvdmyndband eftir að sýna fleirum
þarna úti hvað gerðist! Ef ykkur
finnst ég harðorður þá er bara
eitt að gera – fá dvd-disk frá slóvakíska sjónvarpinu og horfa á
þennan hrylling í 60 mínútur,“
segir meðal annars í greininni og
síðan voru dómararnir sakaðir um
mútuþægni í pistlinum.
„Enginn maður dæmir svona
nema hafa fengið miklar fúlgur
fjár fyrir og gott fólk, ekki einu
sinni reyna að fordæma mig fyrir
þessu sterku orð.“
Viggó Sigurðsson, þáverandi
þjálfari liðsins, lét einnig til sín
taka í þessu máli og sagði við
þýskan fjölmiðil, ZDF, að hann
hefði séð dómarana, sem voru
frá Slóveníu, sitja að sumbli með
fulltrúa Tatran Presov og ungverskum fulltrúa Evrópska handknattleikssambandsins á hótelbar
kvöldið fyrir leik.
„Það var mikið magn af víni
sem flæddi þar,“ lýsti Viggó.
„Og síðar komu tvær laglegar
ungar konur og settust hjá þeim.
Þær fóru síðan á sama tíma og

DARRAÐARDANS Þau verða eflaust

mörg skrautleg tilþrifin á Ásvöllum í
kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fjórir leikir í N1-deild karla:

Stórleikur að
Ásvöllum
HANDBOLTI Heil umferð fer fram í

N1-deild karla í kvöld þar sem hæst
ber slag Íslandsmeistara Hauka
og Vals. Haukar eru á toppnum
en Valur fyrir utan úrslitakeppnina sem stendur og þarf sárlega á
sigri að halda.
Valsliðið hefur reyndar jafnmörg stig og liðið í fjórða sæti,
FH, og er aðeins stigi á eftir liðinu
í þriðja sæti, HK. FH á einnig erfitt verkefni fyrir höndum er Grótta
kemur í heimsókn en Seltirningar
gerðu sér lítið fyrir og lögðu FHinga er þeir komu síðast í Krikann.
Gróttumenn eru í hörðum botnslag
og þurfa því á stigunum að halda
rétt eins og FH.
Akureyri missteig sig gegn
Gróttu í síðustu umferð og fær
Fram í heimsókn í kvöld en Fram
hafði verið á mikilli siglingu þar
til liðið lá fyrir Haukum í síðustu
umferð. Fram er á botninum og
þarf mjög á sigri að halda en Akureyri er í öðru sæti deildarinnar.
Að lokum mætast Stjarnan og
HK í Mýrinni. Stjarnan vann
óvæntan sigur á FH í síðasta
leik og reif sig þar með upp úr
botnsætinu.
- hbg

Ribery óviss um framtíðina:
GRÓFAR ÁSAKANIR Viggó Sigurðsson, þáverandi þjálfari Fram, var með alvarlegar
ásakanir í garð dómaranna eftir leikinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

dómararnir.“ Fréttamaður ZDF
spurði þá Viggó hvort þetta hefðu
verið vændiskonur. „Þannig leit
þetta út,“ svaraði hann.
Framarar fengu meðal annars
að líta þrjú rauð spjöld í þessum
fræga leik en Guðjón L. segir það
allt eiga sínar eðlilegu skýringar.
„Framararnir misstu algjörlega
hausinn. Það er alveg augljóst á
þessum myndum. Þeir áttu ákaflega dapran dag og áttu í rauninni
ekki annað skilið en þessi úrslit.
Svo var ákveðin framkoma og
framferði í leiknum sem kostaði
þá þessar ákvarðanir sem voru

fyllilega réttmætar. Menn höguðu sér ákaflega barnalega og
sérstaklega undir lok leiksins,“
segir Guðjón L. en af hverju heldur hann að Fram hafi kært fyrst
ekki var hægt að setja út á dómgæsluna?
„Ég veit það ekki. Ég átta mig
engan veginn á því. Það hefði
verið skynsamlegt fyrir þá að vera
ekkert að minnast á þennan leik
og bara gleyma honum sem fyrst.
Evrópusambandið hefur rannsakað þetta mál og telur ekkert hæft
í ásökunum Framara. Ég er sammála því mati.“ henry@frettabladid.is

Fer ekki til
Englands
FÓTBOLTI Franski vængmaðurinn

hjá FC Bayern, Franck Ribery,
segir að ekki komi til greina að
fara frá félaginu yfir til Englands.
Ribery segist eingöngu vilja
fara til Barcelona eða Real Madrid ef hann á annað borð fer frá
Bayern.
„Ég er ekki búinn að taka
ákvörðun um framtíðina. Ég veit
ekki enn hvað er best fyrir mig
að gera. Ef ég aftur á móti fer frá
Bayern þá fer ég til Spánar,“ sagði
Ribery.
- hbg
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Marel Baldvinsson og Dennis Danry eru komnir í raðir Stjörnunnar og skrifuðu undir samning til eins árs:

ENSKI BOLTINN

Menn eru að bæta í frekar en draga úr

Enski bikarinn
Tottenham-Fulham

3-1

0-1 Bobby Zamora (17.), 1-1 David Bentley (47.),
2-1 Roman Pavlyuchenko (59.), 3-1 Eiður Smári
Guðjohnsen (66.).

Enska úrvalsdeildin
Manchester City-Everton

0-2

0-1 Tim Cahill (33.), 0-2 Mikel Arteta (85.)

Portsmouth-Chelsea

0-5

0-1 Didier Drogba (31.), 0-2 Florent Malouda
(50.), 0-3 Florent Malouda (60.), 0-4 Didier
Drogba (77.), 0-5 Frank Lampard (90.+4)

Aston Villa-Sunderland

1-1

0-1 Fraizer Campbell (21.), 1-1 John Carew (29.)

Blackburn-Birmingham

2-1

1-0 David Dunn (5.), 1-1 James McFadden (52.),
2-1 David Dunn (65.)
Staða efstu liða:

FÓTBOLTI „Ég tók ákvörðun með

hækkandi sólu um að taka slaginn,“ segir sóknarmaðurinn Marel
Baldvinsson sem geymdi skó sína
ekki lengi á hillunni og ætlar að
spila með Stjörnunni í sumar.
Liðið hefur einnig samið við hinn
danska Dennis Danry sem leikið
hefur með Þrótti síðustu ár.
„Með mér og Danry erum við að
fá ákveðna reynslu inn og skapa
góða blöndu. Það þarf reynslumeiri menn í bland við þá ungu og
fersku. Danry er nagli og flott að
fá hann,“ segir Marel
„Mér líst bara mjög vel á það

sem er í gangi í Garðabænum, það
er hugur í mönnum og þetta gæti
verið spennandi. Ég er spenntur
fyrir komandi tímabili. Lið hafa
oft lent í basli á öðru tímabili í
deildinni og menn eru meðvitaðir um það hér. Menn eru að bæta
í frekar en að draga úr. Það eru
margir léttleikandi og kraftmiklir strákar hér í þessu liði svo þetta
leggst vel í mig,“ segir Marel.
NÝ FRAMLÍNA? Ólafur Karl Finsen og
Marel Baldvinsson mátuðu Stjörnubúninginn í gær.

Hann segir það ekki hafa verið
neina fyrirstöðu að Stjarnan spili
á gervigrasi.
„Það er ekkert mál fyrir mig. Ég
hef spilað alla leiki á gervigrasi.
Þetta er bara bölvað væl í fólki alltaf. Það er aðeins öðruvísi fótbolti
sem er spilaður á þessu en þetta fer
ekkert verr með lappirnar. Það er
hægt að spila hraðan og góðan fótbolta á þessu, þetta er rennislétt.“
Stjarnan hefur einnig fengið
framherjann Ólaf Karl Finsen lánaðan út tímabilið frá AZ Alkmaar.
Ólafur er uppalinn hjá Stjörnunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

- egm

STAÐAN:
Man. United
Chelsea
Arsenal
Tottenham
Man. City
Liverpool
Aston Villa
Everton
Birmingham
Fulham
Blackburn

31 22 3 6 72-25
31 21 5 5 75-28
31 21 4 6 73-33
30 16 7 7 55-29
30 14 11 5 55-39
31 15 6 10 50-32
30 13 12 5 42-25
31 13 9 9 50-42
31 12 8 11 32-36
30 10 8 12 33-34
31 10 8 13 34-50

69
68
67
55
53
51
51
48
44
38
38

Enska b-deildin
Leicester-Reading

1-2

Gylfi Þór Sigurðsson spilaði allan leikinn og
tryggði Reading sigurinn á 90. mínútu. Brynjar
Björn Gunnarsson kom inn á sem varamaður
á 61. mínútu en Ívar Ingimarsson lék ekki með
vegna meiðsla.

Sheffield Wednesday-Watford

2-1

Heiðar Helguson lék allan leikinn.

West Bromwich-Coventry

1-0

Aron Einar Gunnarsson sat á bekknum.

FERÐAÆVINTÝRI
Í FERMINGARGJÖF
//

Mikið úrval af svefnpokum
Verð frá

14.990 kr.

Landsins mesta úrval af bakpokum
//

Dagpokar

Verð frá
//
aði sitt fyrsta mark á Whiter Hart Lane í
gær.
NORDICPHOTOS/AFP

//

Tottenham áfram í bikarnum:

Eiður Smári
skoraði aftur

14.990 kr.

Tjöld
Verð frá 9.990 kr.

Sjónaukar, göngustafir, áttavitar og margt fleira
Kíkið á spennandi fermingartilboð á www.utilif.is

ÏHA:CH@6 $ H>6#>H $ JI>).,-&%($&%

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen
skoraði í öðrum leiknum sínum í
röð þegar Tottenham tryggði sér
sæti í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar með 3-1 sigri á Fulham á White Hart Lane í kvöld.
Tottenham mætir Portsmouth í
undanúrslitaleiknum á Wembley
11. apríl næstkomandi.
Tottenham var 0-1 undir í hálfleik en sneri leiknum við á augabragði með því að skora þrjú
mörk á fyrstu tuttugu mínútunum í seinni hálfleik. Varamennirnir David Bentley og Roman
Pavlyuchenko komu Tottenham
í 2-1 en Eiður Smári innsiglaði
síðan sigurinn með flottu marki.
Mark Eiðs Smári kom á 66.
mínútu þegar hann lék á Mark
Schwarzer markvörð eftir að
hafa fengið sendingu frá Luka
Modric inn fyrir vörnina. Eiður
Smári batt þar enda á frábæra
sókn og sýndi mikið harðfylgi
þegar hann skoraði.
Tottenham mætir Portsmouth,
í undanúrslitaleiknum á Wembley
11. apríl næstkomandi og verður
því um Íslendingaslag að ræða
þar sem Hermann Hreiðarsson
leikur með Portsmouth.
- óój

Stærri bakpokar
Verð frá

EIÐUR SMÁRI FAGNAR Eiður Smári skor-

5.990 kr.

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

WWW.UTILIF.IS
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ÓGLEYMANLEGUR ODDALEIKUR Hápunktur frábærar úrslitakeppni í fyrra var oddaleikur KR og Grindavíkur um Íslandsmeistaratitilinn. Það stefnir í ekki síðri úrslitakeppni í ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sú jafnasta og flottasta
Bárður Eyþórsson, þjálfari Fjölnis, spáði í einvígin í átta liða úrslitum Iceland
Express-deildar karla í körfubolta. Veislan hefst í kvöld með tveimur leikjum.
KÖRFUBOLTI Úrslitakeppni Iceland

N1 Deildin
2009 - 2010

KARLAR
Fimmtudagur
Höllin
Kaplakriki
Ásvellir
Mýrin

Akureyri - Fram
FH - Grótta
Haukar - Valur
Stjarnan - HK

19:00
19:30
19:30
19:30

ÏBgWÂ^cc^ZgjVaaVg
b{ac^c\Vgkgjg{\Âj
kZgÂ^"VaaiV[

4.990 kr.

5.895 kr.

KR-ÍR 2-0
„ÍR-ingar eru með hörku mannskap en maður veit aldrei hvernig þeir mæta í leikina. Það er búið
að vera þeirra helsta vandamál í
vetur. Þeir eru klárlega með lið
sem getur strítt KR-ingunum verulega,“ segir Bárður.
„Ef KR-ingar koma tilbúnir í
leikina þá eiga þeir að slá þá út 20,“ segir Bárður um einvígi KR og
ÍR.
Keflavík-Tindastóll 2-0
„Ég held að Keflvíkingarnir séu
alltof sterkir fyrir Tindastól. Hörður Axel er búinn að spila mjög vel
í vetur og Keflvíkingar eru farn-

Deka Pro 4. Loft og
veggjamálning. 10 lítrar
Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

Express-deildar karla hefst í kvöld
með tveimur leikjum þar sem
deildarmeistarar KR taka á móti
ÍR í DHL-höllinni og Keflavík fær
Tindastól í heimsókn í Toyota-höllina. Á morgun fara síðan hin tvö
einvígin af stað þar sem Grindavík tekur á móti Snæfelli og Stjarnan fær Njarðvíkinga í heimsókn í
Garðabæ.
Fréttablaðið fékk Bárð Eyþórsson, þjálfara Fjölnis til að spá í einvígi átta liða úrslitanna. Bárður er
eins og margir aðrir spenntir fyrir
úrslitakeppninni sem hefur allt til
þess að bera að verða fyrsta flokks
þetta vorið.
„Ég held að þessi úrslitakeppni
í ár verði sú jafnasta og flottasta
sem hefur verið hingað til. Mér
fannst í mörgum leikjum, sem
maður spilaði sjálfur í eða horfði
á, að það væri kominn titringur í
menn. Þegar maður talaði við leikmenn og þjálfara þá var kominn
mjög snemma úrslitakeppnisbragur
á þetta,“ segir Bárður.

Það er komið aðeins meira jafnvægi í leik Grindvíkinga eftir
að Darrel Flake kom en ég held
að liðsheildin sé sterkari hjá
Snæfelli,“ segir Bárður.
Snæfellingar hafa ekki verið
neitt svakalega sterkir varnarlega
í vetur en ég held að hefðin fyrir
því að spila vörn í Hólminum sé
fyrir hendi og þeir lagi hana fyrir
úrslitakeppnina. Báðir leikirnir
vinnist samt með innan við fimm
stigum,“ segir Bárður um einvígi
Grindavíkur og Snæfells.

HANS TÍMI KOMINN Bárður Eyþórsson

segir að úrslitakeppnin sé tíminn hans
Nicks Bradford og það gæti hjálpað
Njarðvíkingum að komast aftur í gang.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ir að spila af meiri hörku eins og
sást í seinni hálfleik á móti KR,“
segir Bárður.
„Þeir eru farnir að sýna öðru
hvoru viðhorfið sem var hjá þeim
í gamla daga. Ég held bara að
Keflavíkingar séu of sterkir, þeir
vinna þá tiltölulega auðveldlega á
heimavelli en það gæti orðið erfiðara fyrir norðan,“ segir Bárður
um einvígi Keflavíkur og Tindastóls. Hann hefur trú á sínum
gömlu lærisveinum í Snæfelli á
móti Grindavík.

Grindavík-Snæfell 0-2
„Ég held að þetta fari 2-0 fyrir
Snæfell. Þeir eru með sterkari hóp
og þeir eru með Hlyn Bæringsson.

SPÁ ÞJÁLFARANNA
Trappa, 4 þrep

4.995
Aqua 25 innimálning
á böð 4 lítrar

3.995
@aZii]{ah^Gk`
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Stjarnan-Njarðvík 1-2
Bárður átti erfiðast með að spá
fyrir um einvígi Stjörnunnar og
Njarðvíkur. „Þetta verður rosalegt einvígi og þessi rimma fer 2-1
en ég á erfitt með að segja hverjir
fara áfram,“ segir Bárður.
„Ef ég á að hallast á annað hvort
liðið þá er það frekar á það að
Njarðvík vinni þetta 2-1, þar sem
úrslitakeppnin er tíminn hans
Nicks Bradford. Hann er flottur
gaur við þessar aðstæður, nýtur
sín vel og virðist ná mönnum upp
á tærnar,“ segir Bárður, sem telur
að Njarðvíkingar taki nú við sér.
„Njarðvíkingar tapa þessu ef
þeir halda áfram að spila eins og
þeir hafa verið að gera upp á síðkastið en ég hef ekki trú á því að
þeir geri það. Siggi kemur þeim í
gírinn og svo eru þeir með Bradford og heilmikla reynslu. Ég hef
trú á því að Njarðvíkingarnir fari
í gang og fari þeir í gang þá geta
þeir farið alla leið. Þeir þurfa samt
að fara í gang,“ segir Bárður.
Hér til hliðar má síðan sjá spá
þjálfara Hamars (Ágústs Björgvinssonar) og Breiðabliks (Sævalds Bjarnasonar) í samanburði
við spá Bárðar.
ooj@frettabladid.is

Páskaföndurkeppni í A4
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Auglýsingasími

Allir sem taka þátt fá páskaegg frá Nóa Síríus.
Myndavél og páskaegg í verðlaun fyrir skemmtilegustu
skreytinguna. Skilafrestur til og með 29. mars.
Sjá nánar á www.a4.is
Komdu og kíktu á lifandi
páskaunga hjá okkur
á Smáratorginu.

Hér fyrir neðan má sjá hvernig Bárður Eyþórsson, þjálfari Fjölnis (9. sæti),
Ágúst Björgvinsson, þjálfari Hamars
(10. sæti,) og Sævaldur Bjarnason,
þjálfari Breiðabliks (11. sæti) spá því
hvernig átta liða úrslitin fara. Þeirra
lið voru næst því að komast í úrslitakeppnina í ár.
Einvígi átta liða úrslitanna 2010
KR-ÍR

2-0
2-0
2-0

Keflavík-Tindastóll

Keflavík áfram

Bárður Eyþórsson
Ágúst Björgvinsson
Sævaldur Bjarnason

2-0
2-0
2-0

Grindavík-Snæfell
Bárður Eyþórsson
Ágúst Björgvinsson
Sævaldur Bjarnason
Stjarnan-Njarðvík

Allt sem þú þarft…

Smáratorgi 1, Kópavogi + Sími: 580-0000 + sala@a4.is + www.a4.is
Gleráreyrum 2, Akureyri + Sími: 580-0060 + akureyri@a4.is + www.a4.is

KR áfram

Bárður Eyþórsson
Ágúst Björgvinsson
Sævaldur Bjarnason

Bárður Eyþórsson
Ágúst Björgvinsson
Sævaldur Bjarnason

Snæfell áfram
0-2
2-1
1-2
Stjarnan áfram
1-2
2-1
2-1

MOTTU - SNYRTI - BÚÐIN ÞÍN
Sýnikennsla í notkun skeggsnyrta
frá fimmtudegi til laugardags

Gegn kr
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r af öllum mottusnyrtum og hárklippum
u
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á
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20
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20% af söluandvirði allra mottusnyrta rennur til styrktar
átakinu Karlmenn og krabbamein: MOTTUMARS
2EMINGTON SNYRTIR OG RAKVÁL
o
o
o
o
o
o

-¹ ÖVO Å VATNI M¹ NOTA Å STURTU
2AKHAUS FYLGIR MEÈ VÁLINNI
FASTUR KAMBUR SEM ER STILLANLEGUR
 LENGDARSTILLINGAR  MM
(LEÈSLAN DUGAR Å ALLT AÈ  MÅN
3NYRTITASKA FYLGIR VÁLINNI

2EMINGTON SNYRTIR MEÈ RAFHLÎÈU

2EMINGTON SNYRTIR $,# SNYRTIR

o 4ÅTANÅUM BLÎÈ
o  MISMUNANDI LEGDIR   p MM
o 'ENGUR FYRIR RAFHLÎÈUM  X !! FYLGJA MEÈ

o
o
o
o
o

$EMANTSHNÅFUR SEM ER  HARÈARI EN ST¹L
 MISMUNANDI LENGDIR   p MM
!UKA SKERI TIL AÈ GERA SKEGG LÅNUR
(LEÈSLAN DUGAR Å ALLT AÈ  MÅN
3NYRTITASKA FYLGIR MEÈ
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2EMINGTON SNYRTIR ).

"ABYLISS SNYRTIR OG RAKVÁL ).

"ABYLISS SNYRTIR SKOLANLEGUR

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

4ÅTANÅUM BLÎÈ
 MISMUNANDI RAKHAUSAR
3KEGG H¹R OG NEF FOIL RAKVÁL LÅTIL
 STËRIR KAMBAR
'ÒMÅ GRIP HALD
%NDURHLAÈANLEG
,JËS SEM SÕNIR HLEÈSLU
-¹ SKOLA Å VATNI
+AMBAR FYRIR SKEGG

3KIPTANLEGIR HAUSAR
(LEÈSLUBATTERÅ
 MM KAMB TIL AÈ SKYRTA SKEGGIÈ
 MM KAMB FYRIR H¹R OG LÅKAMSH¹R
 MM KAMB TIL AÈ SETJA LÅNURNAR OG SNYRTA
+AMB FYRIR RAKSTUR
.EFH¹RAKAMB
"URSTI OG OLÅA FYLGIR MEÈ

4ÅTANÅUM BLÎÈ
 STILLINGAMÎGULEIKAR  MM MM
!UKAKAMBUR TIL AÈ MËTA ÒTLÅNUR
-EÈ STILLINGARHJËLI TIL AÈ GERA STILLINGAR
.¹KV¾MARI
3TANDUR FYLGIR ÖAR SEM VÁLIN ER HLAÈIN
JA ¹RA ¹BYRGÈ
4VEGGJA HRAÈA MËTOR
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¶Ò SPARAR  KR
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VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR KANN AÐ META GÓÐAR ÁSTARSÖGUR

> Brian Cox

Sagan sem fær hörðustu karla til að gráta
Nú er kominn fimmtudagur og það þýðir bara eitt. Flestir eru
flognir inn í helgina í huganum, þótt þeir reyni að láta svo
líta út fyrir að þeir haldi athyglinni enn við hversdagsstörfin. Allar helgar marsmánaðar hafa verið undirlagðar í árshátíðum hjá mér. Næsta helgi verður engin
undantekning á þeirri gleðilegu reglu.
Ég er hins vegar með uppástungu fyrir þá sem eru í
fýlu yfir því að hafa ekkert að gera á laugardagskvöldið
– er ekki boðið í neitt partí, eiga engan sumarbústað
til að hverfa til eða garð til að dytta að, og heldur ekki
pening fyrir áskrift að Stöð 2 eða Skjá einum. Þeir geta
hlakkað til að húka heima í sófanum því á dagskrá Ríkissjónvarpsins er nefnilega dásamleg bíómynd.
Þetta er dramaástarsagan The Notebook sem
á sér stað í Bandaríkjunum einhvern tímann um
miðja síðustu öld. Fátækur sveitastrákur hittir ríka

FIMMTUDAGUR

SJÓNVARPIÐ
15.40 Kiljan (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hvaða Samantha? (Samantha
Who?) (21:35)

18.55

Getafe - Real Madrid,
STÖÐ 2 SPORT

▼

beint

17.55 Stundin okkar (e)
18.25 Loftslagsvinir (Klima nørd) (1:10)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Eli Stone (Eli Stone) (26:26)
Bandarísk þáttaröð um lögfræðinginn Eli
Stone í San Francisco sem verður fyrir ofskynjunum og túlkar þær sem skilaboð frá
æðri máttarvöldum.

21.00 Hrúturinn Hreinn (Shaun the
Sheep)

21.15 Aðþrengdar eiginkonur (Despe-

20.15

Eli Stone

SJÓNVARPIÐ

20.35

Parks & Recreation SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli og
Lóa, Harry and Toto, Stuðboltastelpurnar og
Íkornastrákurinn.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Sjálfstætt fólk
10.55 Burn Notice (12:16)
11.50 Amazing Race (1:11)
12.35 Nágrannar
13.00 Extreme Makeover: Home Edition (3:25)

13.45 La Fea Más Bella (146:300)
14.30 La Fea Más Bella (147:300)
15.15 The O.C. (3:27)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 Háheimar,

16.40 Atvinnumennirnir okkar: Ólafur Stefánsson Að þessu sinni verður
Ólafur Stefánsson, heimsóttur til Ciudad Real
á Spáni.
17.15 Barcelona - Osasuna Útsending
frá leik í spænska boltanum.
18.55 Getafe - Real Madrid Bein útsending frá leik í spænska boltanum.

21.00 Mexíkó - Ísland Útsending frá vináttulandsleik Mexíkó og Íslands.
fyrir UFC 111 Countdown þangað sem margir af bestu bardagamönnum heims mæta til
leiks í þessari mögnuðu íþrótt.

23.00
00.00
00.40
00.50

Glæpurinn (Forbrydelsen 2) (e)
Kastljós (e)
Fréttir (e)
Dagskrárlok

Rómantískur gamanþáttur 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.

20.45 NCIS (12:25) Spennuþáttaröð um
sérsveit lögreglumanna sem starfa í Washington og rannsaka glæpi tengda hernum eða
hermönnum á einn eða annan hátt.

▼
08.00 Running with Scissors
10.00 Die Another Day
12.10 Grettir: bíómyndin
14.00 Running with Scissors
16.00 Die Another Day
18.10 Grettir: bíómyndin
20.00 Strictly Sinatra Spennandi og

Earth
STÖÐ 2

16.10 Bestu leikirnir: Breiðablik Keflavík 02.07.09

22.40 UFC 111 Countdown Hitað upp

22.00 Brokeback Mountain
00.10 Journey to the Center of the
NCIS

15.45 Inside the PGA Tour 2010 Árið
sem fram undan er skoðað gaumgæfilega og
komandi mót krufin til mergjar.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (16:23)
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 (10:19)
19.45 How I Met Your Mother (10:22)

dramatísk mynd um Sinatra-eftirhermu sem
flækist inn í hættulegan heim glæpaforingja.
Aðalhlutverk: Ian Hart, Brian Cox og Kelly
MacDonald.

20.45

14.50 PGA Tour Highlights Skyggnst á
bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi.

Stuðboltastelpurnar og Íkornastrákurinn.

brikkan Nýr íslenskur raunveruleikaþáttur.

Grey‘s Anatomy
STÖÐ 2 EXTRA

07.00 Mexíkó - Ísland Útsending frá vináttulandsleik Mexíkó og Íslands.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Herstöðvarlíf (Army Wives)

20.10 Simmi & Jói og Hamborgarafa-

21.50

SKJÁREINN

rate Housewives) (123:134)

(30:32) Bandarísk þáttaröð um eiginkonur
hermanna sem búa saman í herstöð og
leyndarmál þeirra. Aðalhlutverk: Kim Delaney, Catherine Bell, Sally Pressman, Brigid
Brannagh, Sterling K. Brown og Brian
McNamara.

NÝTT

STÖÐ 2

▼

Cox fer með hlutverk
í myndinni Strictly
Sinatra sem Stöð 2 Bíó
sýnir í kvöld kl. 20.00.

borgarstelpu, þau verða yfir sig ástfangin og ætla sér að
lifa hamingjusöm til æviloka. En foreldrar þeirrar ríku hafa
aðrar áætlanir fyrir litlu stelpuna sína og ástardúfunum
er stíað í sundur. En þá … Nei, nei, það er ekki hægt
að segja meira án þess að eyðileggja plottið.
Þegar The Notebook kom í bíó fyrir um það bil
fimm árum var hún á allra vörum. Karlar þóttust
með semingi láta konurnar sínar draga þá með
sér í bíó en í reynd kitlaði þá af eftirvæntingu. Og
þeir laumuðust til að taka vasaklút með sér til
að þerra hvarminn, svo þeir þyrftu ekki að koma
tárvotir út og missa þar með kúlið. Margar konur,
sem alla jafna eru ekki jafn bældar og karlar, grétu
með ekkasogum og fóru aftur í bíó með vinkonum
sínum til að upplifa tilfinninguna á ný. Ekki missa af
þessari!

02.00 Hot Fuzz
04.00 Brokeback Mountain

21.30 Southland (1:7) Nýir lögregluþættir
um líf og störf lögreglumanna í Los Angeles.
22.15 Breaking Bad (7:7) Spennuþáttur
um efnafræðikennara sem reynir að tryggja
fjárhag fjölskyldu sinnar með því að hefja
framleiðslu og sölu á eiturlyfjum.

23.05 Twenty Four (9:24)
23.50 Jesse Stone: Night Passage
01.15 The History Boys
03.05 Letters from Iwo Jima
05.20 Simmi & Jói og Hamborgarafa-

23.20 Getafe - Real Madrid Útsending
frá leik í spænska boltanum.

07.00 Man. City - Everton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

15.45 Blackburn - Birmingham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.25 Aston Villa - Sunderland Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
19.05 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.

20.00 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

21.00 PL Classic Matches: Liverpool Arsenal, 2001
21.30 Premier League Review Rennt
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
22.25 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu
mörkin og tilþrifin á einum stað.

00.35 Man. Utd. - Liverpool Útsending

Sendið myndirnar í síma: 696 POPP (696 7677) eða á popp@frettabladid.is

21.50 CSI. Miami (21:25) Lýtalæknir er
myrtur og Horatio kemst að því að gamall
fjandmaður hans, Ron Saris, er enn á lífi en
kominn með nýtt útlit.
22.40 Jay Leno
23.25 The Good Wife (11.23) (e)
00.15 The L Word (9:12) (e)
01.05 Fréttir (e)
01.20 King of Queens (4:25) (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

20.30 PL Classic Matches: Leeds Newcastle, 2001

05.50 Fréttir og Ísland í dag

Bestu myndirnar birtast í næsta tölublaði og höfundur bestu myndarinnar
fær tvo kassa af Doritos í verðlaun.

20.35 Parks & Recreation - NÝTT
(1:6) Gamansería með Amy Poehler í aðalhlutverki. Leslie Knope vinnur á bæjarskrifstofunni í Pawnee í Indiana. Almenningsgarðar og leiksvæði barna eru hennar sérsvið og hún tekur starfið mjög alvarlega.
sinni veikist alvarlega og Cameron fær
House til að rannsaka dularfull veikindi
hans.

22.55 Portsmouth - Chelsea Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

POPP er nýtt fylgirit Fréttablaðsins og kemur út mánaðarlega.
Við viljum að þið sendið okkur klikkuðustu símamyndirnar ykkar.

búinn að segja upp og á bara eftir að vinna
tveggja vikna uppsagnarfrest.

21.00 House (21:24) Öfgafullur umhverfis-

brikkan

Sendu okkur símamynd!

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 Nýtt útlit (4:11) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Innlit/ útlit (9:10) (e)
09.15 Pepsi MAX tónlist
12.00 Nýtt útlit (4:11) (e)
12.50 Innlit/ útlit (9:10) (e)
13.20 Pepsi MAX tónlist
15.20 Girlfriends (3:22) (e)
15.40 7th Heaven (5:22)
16.25 Djúpa laugin (6:10) (e)
17.25 Dr. Phil
18.05 Britain’s Next Top Model (e)
19.00 Game Tíví (9:17)
19.30 Fréttir
19.45 King of Queens (4:25) (e)
20.10 The Office (21:28) Michael er

▼

„Stór hluti af mér tilheyrir
nú kvikmyndum þannig að
ef ég stíg á leiksvið þá líður
mér eins og ég sé gestur
í heimsókn. Ég vil
gjarnan vinna meira
við sjálfstæðar og
óháðar kvikmyndir.“

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Hrafnaþing Hvernig verður kauphöllin reist úr öskustó? Gestur Ingva Hrafns
er Þórður Friðjónson.
21.00 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
fær góða gesti.
21.30 Birkir Jón Varaformaður Framsóknar er í essi sínu.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

FIMMTUDAGUR 25. mars 2010

STÖÐ 2 KL. 20.10
Simmi & Jói og
Hamborgarafabrikkan
Nýr íslenskur raunveruleikaþáttur með Simma og Jóa
sem hafa nú söðlað um og
ætla að opna veitingastaðinn
Hamborgarafabrikkuna. Að
mörgu þarf að huga og við
fylgjumst með þeim félögum
velja staðsetningu, vinna að
matseðlinum, ráða yfirkokk
auk þess sem þeir þurfa að
leysa ýmis ófyrirsjáanleg verkefni til þess að opnunin verði
að veruleika.

17.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál.

17.45 Gilmore Girls (11:22) Lorelai Gilmore er einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugsar vel um vini og vandamenn.

18.30 Seinfeld (19:24) Þegar Jerry fer að
sofa hjá heimilishjálpinni sinni hættir hún að
standa sig í vinnunni og Georg ákveður að
hann verði að koma sér upp góðu gælunafni.

▼

19.00 The Doctors
19.45 Gilmore Girls (11:22)
20.30 Seinfeld (19:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Grey‘s Anatomy (14:24) Sjötta
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á
skurðstofu á Grace- spítalanum í Seattle-borg
þar sem starfa ungir og bráðefnilegir skurðlæknar. Flókið einkalíf ungu læknanna á það
til að gera starfið ennþá erfiðara.

22.35 Ghost Whisperer (9:23) Jennifer
Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjáandans
Melindu Gordon í þessum dulræna spennuþætti sem notið hefur mikilla vinsælda.

23.20 Goldplated (1:8) Bresk þáttaröð
í anda Footballer‘s Wives og Mile High. Hér
er sagt frá skrautlegu lífi ungra glæsikvenna
sem hafa þau einu framtíðaráform að gifta
sig til fjár.
00.10 Sjáðu
00.35 Fréttir Stöðvar 2
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

12.20 Extras 12.50 My Hero 13.20 My Hero
13.50 Jonathan Creek 14.40 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 Lead Balloon 19.00 Saxondale
19.30 Spooks 20.20 Torchwood 21.10 Saxondale
21.40 Robin Hood 22.25 Jonathan Creek 23.15
Torchwood

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 13.00
Hvad er det værd? 13.30 Spise med Price 14.00
DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix
15.05 Family Guy 15.30 Substitutterne 15.55
Chiro 16.05 Tagkammerater 16.15 Den fortryllede
karrusel 16.30 Fandango 17.00 Aftenshowet 17.30
TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med
Vejret 18.30 Rabatten 19.00 Kongehuset indefra
19.30 Ønskehaven 20.00 TV Avisen 20.25 Jersild
Live 20.50 SportNyt med SAS liga 21.00 If Only
22.35 Krøniken 23.35 Boogie Mix

12.10 Urix 12.30 Mat med Anne 13.00 V-cup
skiskyting 14.30 Ut i naturen. Magasin 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
Schrödingers katt 19.15 Fotballkrigen 19.45 Glimt
av Norge 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen
21 20.30 Debatten 21.30 Nurse Jackie 22.00
Kveldsnytt 22.15 Spekter 23.00 Himmelblå 23.45
Skavlan

SVT 1
12.05 Andra Avenyn 13.05 Skidskytte. Världscupen
Khanty Mansiysk 14.30 Sverige! 15.00 Rapport
15.05 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 Antikrundan 20.00 Plus 20.30 Debatt 21.15
Konståkning. VM 22.15 Mästarnas mästare 23.15
Uppdrag Granskning

▼
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Southland - NÝTT
Stöð 2 kl. 21.30
Southland eru nýir lögregluþættir
sem fjalla um líf og störf lögreglumanna í Los Angeles þar sem
glæpatíðnin er með mesta móti og
morð nánast daglegt brauð. Það er
nýgræðingurinn Ben Sherman sem
kynnir okkur fyrir ísköldum raunveruleika lögreglumanna og hversu erfitt
og vandasamt starfið getur orðið.

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 Litla flugan
FM
FM
FM
FM
FM

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

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Andrarímur
14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Brúin á
Drinu
15.25 Mánafjöll

FM
FM
FM
FM
FM

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

16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.27 Sinfóníutónleikar
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Útvarpsperlur:
23.25 Bláar nótur í bland
00.05 Næturtónar
FM
FM
FM
FM

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

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

25. mars 2010 FIMMTUDAGUR

54

Björk syngur á plötu Ólafar Arnalds

„Ég horfi á Gossip Girl og
Desperate Housewives, þessa
týpísku stelpuþætti.
Elva Dögg Árnadóttir hönnuður.
2
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20
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LÁRÉTT 2. sælgæti, 6. fíngerð líkamshár, 8. fornafn, 9. bókstafur, 11. leita
að, 12. orðtak, 14. urga, 16. pípa, 17.
til viðbótar, 18. niður, 20. tveir eins,
21. nabbi.
LÓÐRÉTT 1. munnvatn, 3. umhverfis,
4. gróðrahyggja, 5. af, 7. ólaglegur,
10. framkoma, 13. gerast, 15. sál, 16.
egna, 19. tveir eins.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ló, 8. mér, 9. eff,
11. gá, 12. frasi, 14. ískra, 16. æð, 17.
enn, 18. suð, 20. dd, 21. arða.
LÓÐRÉTT: 1. slef, 3. um, 4. fégirnd,
5. frá, 7. ófríður, 10. fas, 13. ske, 15.
anda, 16. æsa, 19. ðð.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Batteríið.
2 Mínus.
3 Hamar og KR.

Rakarastofan
Klapparstíg

S: 551 3010

Björk Guðmundsdóttir syngur
dúett í einu lagi á væntanlegri
plötu Ólafar Arnalds. Lagið verður
eitt þriggja sem er sungið á ensku
á plötunni, hin eru á íslensku. Líkt
og á fyrstu plötu Ólafar, Við og
við sem kom út 2007, vann Kjartan Sveinsson (í Sigur Rós) plötuna með henni. Platan er tilbúin og heitir Innundir skinni, en
ekki er frágengið hvenær hún
kemur út. Það gæti verið í vor eða
í október. Útgefandinn, hið gamalgróna fyrirtæki Sykurmolanna og
Bjarkar, One Little Indian, gefur
plötuna út. OLI gaf Við og við út í
Bandaríkjunum í janúar.

unum. Þar er Ísland kynnt,
eins og venjan er þegar
íslenskir popparar fara
í viðtöl erlendis. Mest
púður fer þó vitaskuld
í að lýsa söng Ólafar.
Hann er sagður
framandi og dillandi og tónlistin er
sögð tímalaus og
áhrifamikil. Ólöf
kemur næst fram
á Íslandi á Aldrei
fór ég suður á
Ísafirði um
páskana.

ÓLÖF OG BJÖRK Syngja saman
í einu lagi á væntanlegri plötu
Ólafar, Innundir skinni.

NPR (National Public
Radio) útvarpsstöðvarinnar í Bandaríkj-

- drg

JÓHANNA GUÐRÚN: HORFIR TIL ÚTLANDA MEÐ NORSKUM UMBOÐSMANNI

Samstarfi Jóhönnu Guðrúnar og Maríu að ljúka
Tíu ára samstarfi söngkonunnar
Jóhönnu Guðrúnar Jónsdóttur og
umboðsmannsins Maríu Bjarkar Sverrisdóttur lýkur í sumar.
Norskur umboðsmaður tekur þá
við keflinu en söngkonan hyggst
fylgja eftir frábærri frammistöðu í Eurovision-keppninni fyrir
ári. María Björk staðfesti þetta í
samtali við Fréttablaðið í gær.
„Samningurinn milli mín og
Jóhönnu rennur út í sumar og þá
er þetta búið. Norski umboðsmaðurinn mun smátt og smátt taka
við henni,“ segir María Björk og
tekur fram að þetta hafi allt gerst
í mesta bróðerni, engum hurðum
hafi verið skellt. „Ég er með næg
járn í eldinum sem er ekki tímabært að segja frá og hef nóg á
minni könnu.“ María, sem hefur
um árabil rekið Söngskóla Maríu
Bjarkar, segir þessi tíu ár hafa
verið mikla rússíbanareið en hún
uppgötvaði sönghæfileika Jóhönnu
þegar söngkonan var aðeins níu
ára gömul. „Maður byrjaði náttúrlega með barn sem síðan varð
unglingur og nú er bara komið að
leiðarlokum hjá okkur og við taka
ný verkefni og nýir tímar,“ segir
María. Hún viðurkennir að ævintýrið í Moskvu hafi verið ákveðinn
hápunktur þar sem Jóhanna söng
sig inn í hug og hjörtu Evrópubúa
með Is it True? og hafnaði í öðru
sæti.
Jóhanna Guðrún segir að samstarfið hafi verið gott á meðan það
var og María hafi staðið sig ákaflega vel. „Enda sjaldgæft að svona
samstarf skuli vara svona lengi,“
segir Jóhanna. Nú hafi aftur á
móti verið rétti tímapunkturinn
að breyta til hjá þeim báðum og
halda áfram, hvor á sinni braut.
Jóhanna segir norska umboðsmanninn, Eyvind Brydoy, vera
feikilega virtan í sínu fagi, hann sé
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Þetta er fyrsti dúett Bjarkar á
plötu með íslenskum listamanni
síðan hún söng „Ó borg mín borg“
með KK í myndinni Sódóma
Reykjavík. Hún og Ólöf eru góðir
kunningjar. Í seinni tíð hefur Björk
meðal annars sungið dúetta með
Anthony Hegarty og Thom Yorke.
Björk hefur verið að kíkja á efni á
nýja plötu í hljóðverum vestanhafs,
en þó er ólíklegt að ný plata með
henni líti dagsins ljós á þessu ári.
Ólöf er nú á fullu við að kynna
sig og tónlist sína. Hún spilaði
á dögunum á SXSW-hátíðinni í
Austin og fékk mikla athygli. Viðtal við Ólöfu má nú sjá á forsíðu
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Endanleg útgáfa af íslenska Eurovision-laginu Je ne sais quoi verður
frumflutt í Kastljósinu í kvöld.
Heimildir Fréttablaðsins herma að
lagið sé talsvert breytt frá því að
Íslendingar heyrðu það fyrst í undankeppninni, en skömmu eftir að
lagið vann lýstu höfundarnir Hera Björk og
Örlygur Smári því yfir
að lagið yrði gert enn
þá sigurstranglegra.
Örlygur hefur legið
undir feldi undanfarið og leyfir þjóðinni að heyra
herlegheitin
í kvöld.
Heimildarmyndin Íslensk alþýða
hefur verið valin inn á hina virtu
heimildarmyndahátíð Hot Docs
í Toronto. Höfundur myndarinnar er
Þórunn Hafstað en
myndin fjallar um
verkamannabústaðina í vesturbæ
Reykjavíkur. Myndin verður sýnd
hinn 7. maí
næstkomandi.

Á GÓÐRI STUNDU Jóhanna Guðrún og María Björk á góðri stundu í Moskvu þar sem
stærsti sigur þeirra vannst. Tíu ára samstarfi þeirra lýkur í sumar og þá tekur norski
reynsluboltinn Eyvind Brydoy við.
FRÉTTABLAÐIÐ/ALMA

með á sínum snærum hljómsveitir
sem hafi verið að gera góða hluti í
Evrópu. „Auðvitað horfir maður til
útlanda þótt auðvitað geti brugðið til beggja vona í þeim bransa.
En þá skiptir máli að vera með góð

sambönd og tengslanetið í lagi þótt
ég sé ekki að segja að María hafi
ekki verið með það,“ segir Jóhanna
sem hefur þegar verið bókuð til að
koma fram á listahátíð í Finnlandi.

Anita Briem og kærastinn hennar,
Dean Paraskevopoulos, sóttu
glæsilega opnun skemmtistaðarins
Drai’s Hollywood. Anita og Dean
voru þar í fríðum
flokki stjarna því
meðal gesta voru
American Idolstjörnurnar Ryan
Seacrest og Randy
Jackson. Þess er nú
beðið að nýjasta
mynd Anitu, Dead
of Night, komi í
kvikmyndahús
en þar leikur
hún á móti
Ofurmenninu Brandon
Routh.
- afb, hdm, fgg

freyrgigja@frettabladid.is

Laug Lilju og Steinunnar vígð
Sundlaugin á Hofsósi sem athafnakonurnar Steinunn
Jónsdóttir og Lilja Pálmadóttir gáfu íbúum staðarins
2007 verður vígð á laugardaginn. Afrekskonan Ragnheiður Ragnarsdóttir tekur fyrsta sundsprettinn
ásamt grunnskólabörnum en mikil spenna ríkir
meðal íbúa Hofsóss fyrir því að geta loksins
skellt sér í sund. Lilja Pálmadóttir kvaðst ánægð
með að komið væri að þessum tímamótum en
tæp þrjú ár eru liðin frá því að þær Steinunn og
Lilja skrifuðu undir viljayfirlýsingu um verkefnið á kvenréttindadaginn 19. júní. „Þetta
er bara skemmtilegt og gaman að þetta
skuli vera búið. Nú er bara að vona að
fólk eigi eftir að njóta þess,“ segir Lilja.
Það var forsetafrúin Dorrit Moussaeiff sem tók fyrstu skóflustunguna að
sundlauginni í apríl 2008 en verktakafyrirtækið Sveinbjörn Sigurðsson sá
um að reisa sundlaugina sem er með
útsýni yfir til Drangeyjar. Arkitektinn Sigríður Steinþórsdóttir teiknaði
bygginguna en innifalið í gjöfinni var
vegleg þjónustumiðstöð. Upphaflega
stóð til að byggingu sundlaugarinnar
yrði lokið fyrir jól á síðasta ári en vegna
efnisskorts tafðist það aðeins. „Ég held að

KOMIÐ AÐ OPNUNARDEGINUM Afrekskonan
Ragnheiður Ragnarsdóttir mun vígja sundlaugina
ásamt grunnskólabörnum frá Hofsósi en það
eru athafnakonurnar Steinunn Jónsdóttir og Lilja
Pálmadóttir sem gáfu íbúunum hana.

krakkarnir hérna séu mest spenntir fyrir
þessu og þetta verður alveg hryllilega
skemmtilegt,“ segir Lilja.
- fgg
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LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

ORATORS
- félag laganema við
Háskóla Ísland

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Grátið með Indriða
Margir bíða þess að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um orsakir
og aðdraganda bankahrunsins komi
út, sem miðað við síðustu plön
verður eftir páska, 12. apríl. Ekkert
skal fullyrt um dramatískar hæðir
skýrslunnar en eins og menn muna
sagðist Tryggvi Gunnarsson, einn
starfsmanna rannsóknarnefndarinnar, hafa verið gráti nær yfir efni
hennar. Benedikt Jóhannesson,
ritstjóri Vísbendingar, mælti með því
á morgunverðarfundi Viðskiptaráðs
Íslands í gær, að fólk undirbúi sig
vel fyrir daginn stóra. Það megi
gera með lestri greinar Indriða
H. Þorlákssonar, aðstoðarmanns
fjármálaráðherra, um Icesave-málið
á netmiðlinum Smugan á mánudag. „Þar má lesa um
það hvernig fátækar
ekkjur í Bretlandi hafa
verið leiknar af íslensku
þjóðinni. Ég hvet alla til
að lesa pistilinn,“ sagði
Benedikt á fremur
léttum nótum.

Halla með Geira?
Vilhjálmur Guðjónsson
mun stjórna upptökum á
plötu Geirs Ólafssonar
og hljómsveitar Dons
Randi, fyrrum píanista
Franks Sinatra, hér á
landi dagana 11. og
12. ágúst. Eins og
fram kom í Fréttablaðinu á dögunum gengu tónleikar
Geirs og Dons í Los Angeles eins og
í sögu og í framhaldinu var honum
boðið að taka upp plötu hér á landi
með sveit hans. Vilhjálmur, sem er
margreyndur tónlistarmaður og upptökustjóri, er faðir leik- og söngkonunnar Höllu Vilhjálmsdótttur og
líklegt er að hún muni koma
við sögu á plötunni.
Halla hefur áður
sungið með Geir og
telst varla slæmt fyrir
ferilskrána að hafa
sungið með píanista
Franks Sinatra.
- fb

Mest lesið
1

Hrikalegur hraunfoss á
Fimmvörðuhálsi

2

Stórslys í Ósló

3

Ellismellir í vígahug

4

Bréfberi tapaði
skaðabótamáli eftir hundsbit

5

Þarf að borga þrjár milljónir
vegna ærumeiðandi ummæla

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

Endurgjaldslaus lögfræðiaðstoð
ﬁmmtudaga milli 19:30 – 22:00
í síma 551-1012.

