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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

FÖSTUDAGUR
Í úrslitum Gettu
betur og Útsvars
Elías Karl Guðmundsson er stjarna spurningakeppnanna.
FÓLK 34

Næsti!
„Ég minnist þess sem krakki að
hafa staðið í einhverri hálftómri
verslun og lesið reglugerð um
forgang í biðröðum,“ skrifar
Pawel Bartoszek.
UMRÆÐAN 18

Vinna.is tíu ára
Enn er skortur á
fólki í verslunar- og
þjónustustörf.
TÍMAMÓT 20

Sannfærandi
sigrar

3
VÍÐA BJART Í dag verða víðast
norðaustan 8-13 m/s en 13-18 við
austurströndina. Bjart sunnan og
vestan til annars skýjað og dálítil
snjókoma eystra. Hiti um frostmark
norðan til en allt að 5 stig syðra.
VEÐUR 4

HALTU ÞIG
á mottunni
OG LEGGÐU

GÓÐU

málefni lið

SAMFÉLAGSMÁL Fimm karlmenn
munu heyja harða baráttu um
titilinn Mottumeistari Krabbameinsfélags Íslands í kvöld.
Mottukeppnin er liður í söfnunarátakinu Karlmenn og krabbamein sem staðið hefur yfir allan
mánuðinn en lýkur með formlegum hætti í kvöld.
Bein útsending verður á Stöð
2 í tilefni keppninnar og munu
þjóðþekktir einstaklingar leggja
málefninu lið.
- Sjá síðu 27

Besti flokkurinn fær tvo borgarfulltrúa samkvæmt könnun Fréttablaðsins.
Framsókn og Frjálslyndir tapa sínum fulltrúum en aðrir flokkar halda kjörfylgi. Hanna Birna Kristjánsdóttir nýtur mests stuðnings í stól borgarstjóra.
KÖNNUN Besti flokkurinn fengi 12,7

prósenta fylgi og tvo borgarfulltrúa yrði kosið til borgarstjórnar
Reykjavíkur í dag samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins sem gerð
var í gærkvöldi.
Sjálfstæðisflokkur, Samfylking
og Vinstri græn halda óbreyttum
fjölda borgarfulltrúa samkvæmt
niðurstöðu könnunarinnar. Bæði
Framsóknarflokkur og Frjálslyndir
og óháðir, sem eru með einn borgarfulltrúa hvor, missa fulltrúa sína.
Sjálfstæðisflokkurinn nýtur
stuðnings 39,4 prósenta kjósenda og
fengi sjö borgarfulltrúa yrðu þetta
niðurstöður kosninga. Samfylkingin mælist með 26,3 prósenta fylgi
og fjóra borgarfulltrúa. Vinstri
græn fengju 14,2 prósenta fylgi og
tvo borgarfulltrúa.
Framsóknarflokkurinn nýtur
samkvæmt könnuninni stuðnings
5,6 prósenta, og 1,5 prósent styðja

Frjálslynda flokkinn. Nýtt framboð óháðra, undir forystu Ólafs
F. Magnússonar borgarfulltrúa,
mælist með stuðning 0,4 prósenta
Reykvíkinga. Ekkert þessara framboða kæmi manni að samkvæmt
könnuninni.
„Mér finnst þetta mjög gleðilegt,“
segir Jón Gnarr. „Ég hafði samt
alveg búist við þessu. Við stefnum
að því að ná fjórum mönnum inn. En
þegar svona langt er til kosninga er
bara mjög ánægjulegt að nýr flokkur fái þetta mikið fylgi. Líka af því
þetta er yfirlýst grínframboð. Ég
held að grínframboð hafi aldrei
fengið meira en eitt prósent.“
Flestir vilja sjá Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur í stóli borgarstjóra
að kosningunum loknum, samkvæmt könnuninni. Af þeim sem
tóku afstöðu vilja 48,2 prósent að
hún verði borgarstjóri áfram.
- bj , gb / sjá síðu 6
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ÚR IÐRUM JARÐAR Mannskepnan er ansi smá í samanburði við höfuðskepnurnar og sjaldan sést það jafnvel og þegar eldurinn í iðrum jarðar teygir sig upp á yfirborðið.
Þessir göngumenn virtu gosið og sjónarspil eldsumbrotanna fyrir sér í návígi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

5,9
5,6

KR og Keflavík unnu
fyrstu leikina í úrslitakeppni Iceland
Express-deildar karla
í gær.

B

D

F

H

S

V

Æ

0

7

0

0

4

2

2

Samkvæmt könnun Fréttablaðsins 25. mars

Allt fyrir
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Mikil flugumferð er við gosið á Fimmvörðuhálsi og flugmenn vara við árekstri:

Engin stjórn á flugumferð yfir gosinu
Gunnar, hefur þingið margar
skuggahliðar?
„Skuggarnir leynast víða en við viljum fá þjóðina til að kveikja ljósið.“
Gunnar Grímsson heldur úti vefnum
skuggathing.is, þar sem meðal annars má
gefa ræðum þingmanna einkunnir.

ELDGOS Mikill áhugi er á gosinu á Fimmvörðuhálsi og þeir sem hafa yfir loftförum að ráða
leggja leið sína að gosinu. Stundum hefur
mikið kraðak myndast í loftinu þegar tugir
véla og þyrlna sveima kringum gíginn og einn
flugmaður líkti því við villta vestrið. Engin
stjórn er á flugleiðum einstakra flugvéla.
Hörður Vignir Arilíusson, varðstjóri í
flugstjórn, sagði í samtali við Fréttablaðið að engin stjórn væri á flugi einstakra véla
undir ákveðinni hæð. Reglurnar eru þannig
að þegar sjónflug er flogið tilkynna flugmenn
sig þegar þeir fara í loftið og hvenær þeir
áætla að lenda. Fylgst er með því hvort sú
áætlun stenst, en að öðru leyti ráða flugmenn
sjálfir leið sinni. Þetta á ekki við um alla flug-

velli, sumir eru utan stjórnar, til dæmis flugvöllurinn í Þórsmörk.
Hörður segir að mikil umferð sé fyrir austan, allt að tuttugu vélar séu stundum í loftinu
í einu. Fjölmargir hafi nýtt sér góða veðrið
í gær til að skoða eldgosið. Verði gott veður
um helgina, eins og búast má við, megi reikna
með mikilli umferð.
Hörður segir enga árekstra hafa orðið; flugmenn séu upp til hópa skynsamir menn og
fari varlega.
- kóp
MIKIÐ SJÓNARSPIL Mikill áhugi er á jarðeldunum á Fimmvörðuhálsi og fjöldi flugvéla og
þyrlna hefur verið í loftinu við gíginn í einu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bæjarstjórinn farinn frá:

Meirihlutinn
sprakk í Ölfusi
STJÓRNMÁL Meirihlutinn í Ölfusi
er fallinn og nýr tekinn við. Tveir
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, sem var við völd, gengu í
gær til liðs við
minnihlutann
og mynduðu
nýjan meirihluta. Ólafi Áka
Ragnarssyni
bæjarstjóra var
sagt upp störfum.
BæjarfullÓLAFUR ÁKI
trúarnir eru
RAGNARSSON
Birna Borg Sigurgeirsdóttir og Stefán Jónsson.
Ólafur Áki, sagði í samtali við
Vísi, að þetta hefði verið að gerjast fyrir jól. Hann bar fyrrverandi félögum sínum illa söguna
og sagði þá fasta í framsóknarhjólförum. Hann boðar nýtt framboð. „Þetta verður óháður listi og
það eru allir velkomnir.“
- kóp

ESB-aðild Íslands:

Þýska þingið
vill viðræður
ÞÝSKALAND Allir flokkar á þýska
þjóðþinginu hafa lýst yfir eindregnum stuðningi við að Evrópusambandið hefji aðildarviðræður við Ísland sem allra fyrst.
Báðir þingflokkar þýsku
hægristjórnarinnar hafa lagt
fram á þýska þinginu tillögu að
þingsályktun um málið og þingflokkar stjórnarandstöðunnar
hafa einnig lýst yfir stuðningi
sínum.
Meðal annars hafði Vinstriflokkurinn hvatt til þess að málið
yrði afgreitt strax á leiðtogafundi
Evrópusambandsins, sem hófst í
Brussel í gær og lýkur í dag.
Fjallað var um málið á fundi
Evrópunefndar þýska þingsins á
miðvikudag.
- gb

ÍSLENSKA LIÐIÐ Friðrik varð fyrir

sprengjuárás þegar hann var staddur í
verslun með nokkrum félögum sínum í
friðargæslunni.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Sjálfsmorðsárás í Afganistan:
SÓÐALEGT Brunarústirnar hafa staðið óhaggaðar í rúmt ár. Íbúar í næsta húsi losa sig gjarnan við sorp í húsgrunninn og af því

leggur ólykt. Þá telja íbúar í nágrenninu að rústirnar skapi slysahættu fyrir börn sem þar leika sér.

FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

Ólykt og slysagildrur
í ársgömlum rústum
Óþef leggur frá sorphaugi í ársgömlum brunarústum við Klapparstíg. Íbúar
hafa ítrekað kvartað og telja rústirnar slysagildru fyrir börn. „Óþolandi ástand,“
segir byggingarfulltrúi, sem hefur hótað dagsektum. Beðið eftir byggingarleyfi.
UMHVERFISMÁL Brunarústir við

Klapparstíg 17 hafa staðið óhreyfðar og óvarðar í rúmlega ár. Íbúar í
nálægu húsi nota ónýtan húsgrunninn sem sorphaug og börn leika sér á
svæðinu. Íbúar hafa ítrekað kvartað
til borgaryfirvalda vegna málsins.
Húsið á lóðinni, timburhús á
steyptum kjallara, stórskemmdist í
bruna 16. janúar í fyrra. Strax í kjölfarið var timburvirkið rifið vegna
almannahættu, en kjallarinn stendur enn, ríflega ári síðar. Hann blasir
við úr öllum áttum og börn hafa að
honum greitt aðgengi. Leikvöllur er
nokkra metra frá lóðinni.
„Mér finnst ekki hægt að bjóða
fólki upp á þennan subbuskap,“
segir Jóna Jónsdóttir, sem býr gegnt

brunareitnum. Hún hefur kvartað
margoft yfir umgengninni og furðar
sig á því að kjallarinn standi enn
óhreyfður, rúmu ári eftir brunann.
„Kvartanir íbúanna eru réttmætar,“ segir Magnús Sædal, byggingarfulltrúi Reykjavíkur. „Þetta er
óþolandi ástand. Það leggur af þessu
ólykt og þarna er sóðaskapur.“
Embætti byggingarfulltrúa lagði
til í byrjun febrúar að beitt yrði dagsektum til að knýja á um að kjallarinn yrði fjarlægður, lóðin jöfnuð og
tyrfð og girt af.
Í ljós kom að eigendur lóðarinnar höfðu þá sótt um byggingarleyfi
á reitnum til skipulagsyfirvalda.
Magnús segir að búið sé að gera
athugasemdir við fyrirliggjandi

teikningar. Hann búist við að málið
sé nú að leysast og að kjallarinn
hverfi á brott á næstu vikum. „Og
því verður fylgt eftir að rústirnar
fari þó svo að ekki verði af byggingu
strax,“ segir Magnús.
Í andmælum til byggingarfulltrúa
gagnrýna lóðareigendur hversu illa
hefur gengið að afla svara hjá borginni um framkvæmdareglur og tafirnar sem það hefur valdið þeim.
Þá benda þeir á að brunarústirnar séu sönnunargögn í dómsmáli
sem þeir standa í gegn tryggingafélögum, sem halda því fram að í
grunni hússins felist verðmæti. Þar
til niðurstaða fæst í málið geti þeir
ekki fjarlægt það sem enn stendur
eftir af húsinu.
stigur@frettabladid.is

Fær ekki bætur
DÓMSMÁL Íslenska ríkið var í
gær sýknað af kröfu Friðriks
Más Jónssonar um bætur vegna
heilsutjóns sem hann varð fyrir
þegar hann var við friðargæslustörf í Afganistan. Friðrik hefur
verið óvinnufær síðan hann varð
fyrir árásinni.
Hæstiréttur telur óumdeilt að
heilsutjón Friðriks megi rekja til
árásarinnar. Því var hins vegar
hafnað að vanmat á aðstæðum og
ófullnægjandi vernd væri um að
kenna. Friðrik var staddur, ásamt
fleiri friðargæsluliðum, í teppaverslun í Kabúl þegar varpað var
handsprengjum að þeim. Hæstiréttur telur ekkert benda til annars en að sprengjuárásin hafi
verið ófyrirséð og hending ráðið
því að íslensku friðargæsluliðarnir urðu fyrir henni.
- kóp

DANMÖRK
Litla hafmeyjan til Kína
Styttan af Litlu hafmeyjunni í
Kaupmannahöfn var í gær tekin upp
ásamt steininum sem hún situr á og
verður send af stað til Kína. þar sem
hún verður hluti af framlagi Dana á
Heimssýningunni, sem hefst þar í
byrjun maí.

Þotur E.C.A. Program þyrftu samþykki fyrir hverri einustu flugferð frá Íslandi:

Flugmálastjórn þyrfti að sérstaka deild fyrir E.C.A
SUÐURNES Ef pólitísk ákvörðun verður tekin um að
setja upp regluverk til að skrá orrustuþotur E.C.A.
Program í íslenska flugflotann þyrfti Flugmálastjórn,
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins, að koma upp
deild með sérfræðingum til að líta eftir starfseminni.
Þeir þyrftu fyrst að gangast undir eins árs þjálfun
erlendis, í ríki þar sem herþotur eru starfræktar.
Flugmálastjórn vinnur enn að skoðun á málum
E.C.A. Program fyrir samgönguráðherra. Fyrir liggur að skráning orrustuþotna í íslenska flugflotann
myndi ekki samræmast evrópskum flugreglum. Engin
fordæmi eru erlendis um skráningu orrustuþotna í
borgaralega flugflota, jafnvel þótt þær séu ekki búnar
vopnum.
„Það vantar regluverk fyrir slíka skráningu,“
sagði Valdís Ásta Valdimarsdóttir, upplýsingafulltrúi
Flugmálastjórnar, við Fréttablaðið. „Það er pólitísk
ákvörðun að setja slíkt regluverk.“
Ekki er þó talið útilokað að skrá vélarnar borgaralega ef pólitísk ákvörðun um það liggur fyrir.

E.C.A. Á heimasíðu fyrirtækisins eru birtar myndir frá Keflavíkurflugvelli þar sem það hefur áhuga á að setja upp viðhaldsog þjónustustöð.

Valdís sagði að ef af yrði fengju vélarnar sérstakt
lofthæfnivottorð hér á landi. Það þýðir að E.C.A.
þyrfti að afla sérstaks leyfis fyrir hverri flugferð þar
sem flogið væri um lofthelgi erlends ríkis og gæti
aðeins flogið um íslenska lofthelgi án sérstaks leyfis
hverju sinni.
- pg
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ÞAÐ VERÐUR
SKEGGGEGGJAAÐ

Í KVÖLD
SÖFNUN OG SKEMMTUN

Í BEINNI ÚTSENDINGU
og opinni útsendingu

KL. 20:00 Á STÖÐ 2
Haltu þig á mottunni.
Leggðu góðu málefni lið þú hefur gott og gaman að því

Jón Gnarr Pétur Jóhann
SÁLIN HANS JÓNS MÍNS HJÁLMAR

BAGGALÚTUR Egill Ólafsson

Fimm efstu Skeggjarnir í áheitakeppninni mæta í þáttinn.
Áheitin halda áfram í útsendingunni.
Hver verður MOTTUMARS-SKEGGINN 2010?

Karlakórinn Fóstbræður
LOGI BERGMANN GUNNAR HANSSON

Ný dönsk Villi Naglbítur
Jóhannes Haukur Hannes Óli

karlmennogkrabbamein.is
Styrktaraðilar

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 25.03.2010

Hugmyndir framsóknarmanna um endurreisn íslensks efnahagslífs:

Milliríkjadeila um litla eyju:

Eyjan sökk og
deilunni lokið

Bandaríkjadalur

129,24

129,86

Sterlingspund

193,31

194,25

Segja Seðlabankann pólitískan

Evra

172,47

173,43

STJÓRNMÁL Framsóknarflokkurinn

Dönsk króna

23,175

23,311

Norsk króna

21,358

21,484

Sænsk króna

17,834

17,938

Japanskt jen

1,4043

1,4125

SDR

195,62

196,78

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
229,1083
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Sameining sveitarfélaga:

segir fulltrúa annarra flokka hafa
tekið vel í tillögur þingmanna flokksins um endurreisn íslensks efnahagslífs sem þeir kynntu þeim í gær.
Almenn skuldaleiðrétting og rífleg vaxtalækkun er meðal þess
sem þingmenn Framsóknarflokksins vilja ná samstöðu um. Þeir vilja
einnig endurskoða samstarfsáætlun
Íslands og AGS.
Til þess að knýja fram vaxtalækkun telja þingmenn flokksins nauðsynlegt að Alþingi geri breytingar
á peningamálastefnu og vaxtastigi

Seðlabankans.
„Sjálfstæði
ba n k a ns va r
va r pað fy r i r
róða í kjölfar
efnahagshrunsins auk þess sem
sú stefna sem nú
er rekin í peningamálastjórnSIGMUNDUR DAVÍÐ
un bankans er á
GUNNLAUGSSON
margan hátt pólitísk,“ segir í tillögum þingmanna
flokksins um þjóðarsátt, sem þeir
kynntu í vikunni.

Tillögurnar eru í tíu liðum og
yfirskrift þeirra er „Þjóðarsátt 2010
– samstaða um endurreisn“.
Í tillögunum er enn fremur lögð
áhersla á sátt um stöðugt verðlag, að
farið verði út í framkvæmdir strax,
áhættu verði skipt milli lánveitenda
og lántaka, gjaldþrotalögum verði
breytt og settar verði reglur um
meðferð rekstrarfélaga í bönkum.
Einnig er lagt til að sérfræðiráðgjöf verði betur nýtt og gerð verði
langtímaáætlun um útgjöld ríkisins.

INDLAND, AP Indland hefur áratugum saman átt í deilum við
Bangladess um eignarhald á lítilli
klettaeyju í Bengalflóa. Eyjan er
nú sokkin og deilan þar með úr
sögunni.
„Það sem þessum tveimur
löndum hefur ekki tekist í viðræðum árum saman hefur hlýnun jarðar nú leyst,“ segir Sugota
Hazra, haffræðingur sem staðfestir að Nýja Moore-eyja sé ekki
lengur sjáanleg, hvorki á gervihnattarmyndum né þegar siglt er
á staðinn.
- gb

- gb

Vilja stagbrú yfir Ölfusána

Hörgárbyggð
og Arnarneshreppur í eitt

Vegagerðin hefur sett fram tillögu um nýja veglínu Suðurlandsvegar. Óvissa er um brúarstæði en bæjaryfirvöld vilja stagbrú með stólpa í eyju í miðri ánni. Er dýrari kostur en bogabrú með einum boga.

SVEITARFÉLÖG Tvö sveitarfélög við
Eyjafjörð, Hörgárbyggð og Arnarneshreppur, munu sameinast í
framhaldi af sveitarstjórnarkosningum, 29. maí.
Þetta var samþykkt í íbúakosningu síðastliðinn laugardag.
Alls búa 606 í sveitarfélögunum
tveimur: 429 í Hörgárbyggð en 177
í Arnarneshreppi. Af þeim sem
kusu um sameininguna í Hörgárbyggð voru 92 prósent henni fylgjandi. Í Arnarneshreppi voru 57
prósent kjósenda fylgjandi sameiningu.
- kóþ

Tölvuþrjótur handsamaður:

Sendi skilaboð í
nafni Obama
PARÍS, AP Tuttugu og fimm ára
tölvuþrjótur er í haldi frönsku
lögreglunnar sakaður um að hafa
brotist inn á Twitter-síður vel
þekktra einstaklinga á borð við
Britney Spears og Barack Obama
Bandaríkjaforseta.
Hinn grunaði var gómaður á
þriðjudag í aðgerð frönsku lögreglunnar og alríkislögreglu
Bandaríkjanna. Við yfirheyrslur
hélt maðurinn því fram að tiltækið hafi verið hans eigin ákvörðun og hann hafi ekki brotist inn á
síðurnar fyrir peninga.
Twitter-síðan hefur orðið fyrir
þónokkrum árásum tölvuþrjóta
sem hafa birt upplýsingar á
síðum annarra einstaklinga eða
sent skilaboð í þeirra nafni. - gág

LEIÐRÉTTING
Arkitekt sundlaugarinnar á Hofsósi
sem vígja á á laugardaginn heitir
Sigríður Sigþórsdóttir.

SAMGÖNGUMÁL Ný veglína Suðurlandsveg-

ar og tvær útfærslur brúarstæðis yfir Ölfusá er nú í umhverfismati. Vegurinn verður færður norður fyrir Selfoss og ný brú
byggð yfir Ölfusá. Tvær leiðir yfir ána
eru í skoðun og tvær mismunandi tegundir af brúm.
Bæjaryfirvöld í Árborg vilja að byggð
verð stagbrú með stólpa í Efri-Laugardælaeyju. Vegagerðin hefur haldið fram
bogabrú norðan við eyjuna, en þar má
byggja hana í einum boga yfir ána. Það er
ódýrasti kosturinn.
Ragnheiður Hergeirsdóttir bæjarstjóri
segir að nýjustu mælingar gefi til kynna
að ekki sé svo mikill verðmunur á kostunum tveimur. Hún vonast til þess að Vegagerðin fallist á sjónarmið bæjaryfirvalda,
enda hafi brú þar verið á skipulagi um
langa hríð; bæði hjá Árborg og eins hjá
Flóahreppi.
„Bæjarstjórn Árborgar hefur alveg
skýra afstöðu og við viljum sjá brúarstæðið yfir eyjuna. Þar viljum við sjá stagbrú,“
segir Ragnheiður. „Við höfum gert ráð
fyrir þessu brúarstæði í áratugi. Þar sem
hinn kosturinn er teiknaður er útivistarsvæðið okkar, ræktaður skógur og söguog náttúruminjar. Við teljum það of dýru
verði keypt að fórna því.“
Vegagerðin hefur sett fram hugmyndir um fjóra kosti, stag- eða bogabrú yfir
Efri-Laugardælaeyju og stag- eða bogabrú
norðan við eyna. Brú þar yrði í landi Laugardæla. Til eru hugmyndir um íbúðabyggð
þar, en óljóst er hvað af þeim verður.
Óvíst er hvenær af framkvæmdunum
verður, en þær eru hvorki á vegaáætlun
fyrir árið 2011 né 2012. Ragnheiður segir
mikilvægt að fara sem fyrst í þær, enda sé
um mikið öryggismál að ræða. Hún segist ekki óttast minni viðskipti í bænum við
það að vegurinn færist út fyrir hann.
„Gamla brúin verður áfram og sinnir þeirri umferð sem á erindi í bæinn. Öll
þungaumferðin fer fram hjá, en hún getur
fælt frá. Þá má búast við aukinni umferð
eftir að höfnin opnar í Bakkafjöru.“
kolbeinn@frettabladid.is

Allt til rafhitunar

TVEIR KOSTIR Undir liggja tvö brúarstæði með tveimur mismunandi brúm. Enn er óvíst hvað verður fyrir valinu.

Tillögurnar eru í umhverfismati.

VAL BÆJARYFIRVALDA Bæjarstjórn Árborgar vill stagbrú með
stólpa í Efri-Laugardælaeyju. Það er dýrari kostur, en nýjar
rannsóknir benda til að hægt sé að lækka þann kostnað.

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

Olíufylltir rafmagnsofnar

KÓLNAR UM
HELGINA Veður
verður keimlíkt
um helgina en
það verður norðanátt með éljum
norðaustan til en
bjartviðri sunnanog vestanlands. Á
sunnudag verður
komið frost um
nánast allt land en
frostlaust við suð- -2
urströndina. Það
verður áfram kalt í
veðri.
Á MORGUN
5-10 m/s en stífari SA-til.
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veðurfréttamaður

Norskir hitakútar

HUGMYND VEGAGERÐARINNAR Bogabrú með einum
boga er ódýrasti kosturinn. Eystri endinn verður í landi
Laugardæla.

SUNNUDAGUR
8-13 m/s.
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Billund
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Frankfurt

15°

Friedrichshafen
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Gautaborg
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Kaupmannahöfn

11°

Las Palmas
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Mallorca

20°
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Orlando

27°
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París

12°

San Francisco

16°

Stokkhólmur
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is
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KJÖRKASSINN

Fjárhagsvandræði Grikkja rædd á leiðtogafundi Evrópusambandsins:

Áætlun um aðstoð við Grikki samþykkt
BRUSSEL, AP Evruríkin sextán komu sér í gær

Munt þú sakna þess að geta séð
nektardans á Íslandi?
Já

29,6%
70,4%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að hleypa Íslendingum fram
fyrir útlendinga við matvælaúthlutun?
Segðu skoðun þína á vísir.is

saman um að veita Grikklandi fjárhagsaðstoð,
ef önnur úrræði duga ekki. Önnur evrulönd,
sem eiga í alvarlegum fjárhagsvandræðum,
geta fengið aðstoð á sömu forsendum.
Frakkar og Þjóðverjar höfðu fyrir fundinn náð samkomulagi um áætlun til hjálpar
Grikkjum, sem felur í sér að þeim verði veitt
rúmlega 20 milljarða evra lán, en því aðeins
að aðrir lánamöguleikar á frjálsum markaði
lokist alveg.
Á aukafundi evruríkjanna í tengslum við
leiðtogafund Evrópusambandsins í Brussel í
gær var áætlunin samþykkt.
Samkvæmt samkomulaginu er gert ráð
fyrir að hluti lánsins komi frá Alþjóðagjald-

Á LEIÐTOGAFUNDI Nicolas Sarkozy frá Frakklandi, Jose

Luis Zapatero frá Spáni, George A. Papandreou frá
Grikklandi og Angela Merkel frá Þýskalandi.
NORDICPHOTOS/AFP

Fjölskylduhjálpin
gagnrýnd harkalega

Tilvalin
fermingagjöf

x8

Formaður velferðarráðs segir að ekki megi skipta fólki upp í hópa eftir þjóðerni
við úthlutun matvæla hjá Fjölskylduhjálp Íslands. Gagnrýni heyrist einnig frá
félagsmálaráðherra. Stofnskrá Hjálparstarfs kirkjunnar bannar mismunun.

Punktar gilda
áttfalt

SAMFÉLAG Fjölskylduhjálp Íslands

SAMSUNG
L700 FARSÍMI

3G farsími, 2 megapixla myndavél,
MP3 spilari og FM útvarpi.

Safnkortshafar borga aðeins

19.900 kr.
auk 1000 punkta
Fullt verð 27.900 kr.

N1 Meira í leiðinni

eyrissjóðnum, en megnið af upphæðinni
skiptist á milli hinna fimmtán evruríkjanna.
Jan Claude-Trichet, seðlabankastjóri Evrópusambandsins, styður einnig þessa áætlun.
Angela Merkel Þýskalandskanslari hafði
lagt mikla áherslu á að Grikkir fengju engin
lán frá Evrópusambandsríkjum nema aðrir
lánamöguleikar lokist. Hún náði þessari kröfu
sinni fram, en á móti kemur að Þjóðverjar
þyrftu líklega að greiða Grikkjum meira en
önnur ríki samkvæmt þessari áætlun.
- gb

WWW.N1.IS

Útivistarleikur
Homeblest & Maryland

DETTUR ÞÚ
Í LUKKUPOTTINN
Ef þú kaupir Homeblest eða
Maryland kexpakka gætir þú
unnið glæsilegan vinning.
3 x 50.000 kr. úttektir
48 x 15.000 kr. úttektir
frá Útilífi, Intersport eða Markinu.

var harðlega gagnrýnd í gær fyrir
fyrirkomulag hennar við úthlutun
matvæla á miðvikudag.
Í úthlutuninni var Íslendingum veittur forgangur umfram
útlendinga, eins og Ásgerður Jóna
Flosadóttir, framkvæmdastjóri
Fjölskylduhjálparinnar, staðfesti
í viðtali við blaðið í fyrradag.
Ásgerður vefengdi fréttina hins
vegar í tilkynningu í gær.
Spurð um þetta segist Ásgerður
sár og ósátt við fréttina: „Við töldum okkur vera að gera góða hluti
betri. Þetta var eingöngu gert til
þess.“
Að öðru leyti vill hún ekki svara
spurningum, svo sem um hvernig
fyrirkomulag Fjölskylduhjálpin
muni viðhafa í framtíðinni.
Ráða mátti af tilkynningu Fjölskylduhjálpar að mistök hefðu
verið gerð, sem yrðu ekki endurtekin.
Formaður velferðarráðs, Jórunn
Frímannsdóttir, segir að fundað
verði með forsvarsmönnum Fjölskylduhjálparinnar á næstu dögum
um hvernig verði bætt úr þessum
málum fyrir næstu úthlutun Fjölskylduhjálparinnar.
„Við verðum að vera fullviss
um að það verði ekki komið svona
fram við fólk í næstu úthlutun,“
segir hún.
Félagsmálaráðherra ræddi um
úthlutunina á Alþingi í gær og
sagði ekki hægt að sætta sig við
að gert sé upp á milli fólks eftir
uppruna.
Borgarráð og mannréttindaráð
ályktuðu einnig um málið í gær og
sögðu meðal annars að ekki væri
hægt að umbera að mannréttindastefna Reykjavíkurborgar væri
brotin. Móta ætti skýrari reglur
á vegum borgarinnar í samráði
við samtök sem hljóta styrki frá
henni.

Tóku alla Íslendinga fram fyrir

ÁSGERÐUR JÓNA FLOSADÓTTIR

Ásgerður Jóna Flosadóttir, framkvæmdastjóri Fjölskylduhjálpar Íslands, sendi
frá sér yfirlýsingu í gær vegna fréttar blaðsins þann dag.
Þar sagði hún að skjólstæðingar sínir hefðu ekki verið flokkaðir eftir þjóðerni hjá Fjölskylduhjálp. Mátti skilja á yfirlýsingunni að blaðamaður hefði
misskilið eitthvað í máli Ásgerðar.
Hér er brot úr viðtali við framkvæmdastjórann, en lengri útgáfu af viðtalinu má nálgast á Vísi:
„Við tókum Íslendingana fram fyrir, þetta var bæði töluvert um gamalt
fólk og síðan ungt fólk með börn og ég tók alla Íslendingana fram fyrir og
þeir voru afgreiddir og þeir sem voru hérna í röðinni og þurftu að bíða, ég
bað Pólverjana um að bíða á meðan við afgreiddum þennan stóra hóp
Íslendinga,“ sagði Ásgerður Jóna Flosadóttir við blaðamann Fréttablaðsins í
fyrradag.

Vilborg Oddsdóttir, sem hefur
umsjón með innanlandsaðstoð hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar, segir að
hjá sér sé ekki spurt um þjóðerni
við úthlutanir.
„Það kemur fram í stofnskrá
Hjálparstarfsins að við megum
ekki mismuna eftir kyni, trú, eða

þjóðerni. Þannig að þessi hugsun kemur ekki einu sinni upp hjá
okkur,“ segir hún.
Ekki náðist í Ragnhildi G. Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra
Mæðrastyrksnefndar, við gerð
fréttarinnar.
klemens@frettabladid.is

Ný skoðanakönnun Fréttablaðsins um næsta borgarstjóra Reykjavíkur:

Flestir vilja Hönnu Birnu áfram
ENNEMM / SIA / NM40481

KÖNNUN Tæplega helmingur þeirra

Leynist
vinningur í
pakkanum
þínum!

sem afstöðu tóku í skoðanakönnun Fréttablaðsins í gærkvöldi,
48,2 prósent, vilja að Hanna Birna
Kristjánsdóttir, borgarstjóri og
oddviti Sjálfstæðisflokksins, verði
borgarstjóri að sveitastjórnarkosningum loknum.
Dagur B. Sigurðsson, oddviti
Samfylkingarinnar, nýtur stuðnings 25,8 prósenta og 17,5 prósent
styðja Jón Gnarr, oddvita Besta
flokksins.
Í könnuninni mældist Sjálfstæðisflokkurinn með 39,4 prósenta
fylgi, Samfylkingin með 26,3 prósent, og Vinstri græn með 14,2
prósent. Alls sögðust 12,7 prósent
styðja Besta flokkinn og 5,6 prósent Framsóknarflokkinn. Um 1,5

prósent sögðust styðja Frjálslynda
og 0,4 prósent framboð óháðra.
Hringt var í 800 Reykvíkinga
fimmtudaginn 25. mars. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni og aldri. Spurt
var: Hver vilt þú að verði borgarstjóri að loknum sveitarstjórnarkosningum? Alls tóku 60,6 prósent
afstöðu. Einnig var spurt; Hvaða
lista myndir þú kjósa ef gengið
yrði til kosninga í dag? Ef ekki
fékkst svar var spurt: Hvaða flokk
er líklegast að þú myndir kjósa?
Ef ekki fékkst svar var að lokum
spurt: Er líklegra að þú myndir
kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern annan flokk? Alls tóku 60
prósent afstöðu.
- bj

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR

REYKJAVÍK
Ólafur F. Magnússon
0,6%
Jón Gnarr
17,5%

Sóley Tómasdóttir
4,9%
Dagur B.
Eggertsson
25,8%

HV
Æ

S
B
D

Hanna Birna
Einar Skúlason
Kristjánsdóttir
2,9%
48,2%
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins 25. mars

Kaupauki:

12.000 KR.
INNEIGN
yfir árið

Vegleg vortilboð
LG POPCORN – 3G

LG VIEWTY – 3G

Stílhreinn og flottur 3G sleðasími með myndavél,
tónlistarspilara og FM útvarpi.

Frábær 3G sími með stórum snertiskjá, flottri 5MP
myndavél, tónlistarspilara og FM útvarpi.

Símalán – útborgun:

Símalán – útborgun:

ENNEMM / SÍA / NM4 1 0 3 7

0 kr.

Eftirstöðvum dreift á allt
að 12 mánuði.*
1.000 kr. inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.
Staðgreitt: 22.900 kr.

0 kr.

Það er
800 7000 • siminn.is

Eftirstöðvum dreift á allt
að 12 mánuði.*
1.000 kr. inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.
Staðgreitt: 29.900 kr.

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

FLOTTIR LG FARSÍMAR

VEISTU SVARIÐ?

26. mars 2010 FÖSTUDAGUR

8

Enn vantar 15 milljarða í Hverahlíðarvirkjun og OR íhugar verkefnafjármögnun:

Fangelsi og skaðabætur:

Félag stofnað um Hverahlíðavirkjun

Sparkaði í höfuð fórnarlambs

ORKUMÁL Hjörleifur B. Kvaran, for-

1 Hvað heitir formaður Fjölskylduhjálpar Íslands?
2 Hver tekur lagið með Ólöfu
Arnalds á nýrri plötu hennar?
3 Hvað heitir kvikmyndahátíðin sem haldin verður á Patreksfirði í fjórða sinn í vor?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

stjóri Orkuveitu Reykjavíkur segir
fjármálafyrirtæki tilbúin að koma
að fjármögnun Hverahlíðarvirkjunar með svokallaðri verkefnafjármögnun.
Í svari til borgaryfirvalda um
stöðu framkvæmda Orkuveitunnar og fjármögnun þeirra auk stöðu
orkusölusamninga segir Hjörleifur
að Evrópski fjárfestingarbankinn
fjármagni helming Hverahlíðarvirkjunar. Óvissa sé um hinn helminginn. Vantar því um 15 milljarða.
Hjörleifur segir að verði virkjunin
ekki fjármögnuð með hefðbundn-

um hætti megi benda á að fjármálafyrirtæki hafi sýnt áhuga
á að koma að fjármögnuninni í
gegnum svokallaða verkefnafjármögnun.
„Ein leið slíkra fjármögnunar er lánataka með veði í
tekjustraumi og/eða eignum
verkefnisins. Til þess
að þessi leið sé fær
yrði að stofna sérstakt hlutafélag
um virkjunina,
þar sem Orkuveitunni er ekki
heimilt að veita

Frakkar vilja breyta löggjöf:

Skipti töpuðu tíu milljörðum:

Vændiskonur í
mótmælagöngu

Afskrifuðu sjö milljarða viðskiptavild

PARÍS, AP Franskar vændiskonur

mótmæltu á miðvikudag frumvarpi um lögleiðingu vændishúsa
í Frakklandi.
Konurnar segja að með þeim
rökum séu þær sviptar frelsi
sínu til að starfa sjálfstætt.
Í frumvarpinu er lagt til að
vændishús verði opnuð að nýju,
meira en sex áratugum eftir að
þau voru bönnuð. Tilgangur laganna er sá að færa vændiskonur
af götunum.
Vændiskonur eiga samkvæmt
frumvarpinu að njóta verndar á
sviði heilbrigðis og fjárhags.
Mótmælendur segja frumvarpið takmarka möguleika þeirra til
að taka eigin ákvarðanir.
Mótmælendurnir krefjast þess
einnig að lög sem banna sölu
vændis, sem sett voru árið 2003,
verði felld úr gildi.
- gág

VIÐSKIPTI Móðurfélag Símans,
Skipti, tapaði 10,2 milljörðum
króna í fyrra. Þetta er um 3,8
milljörðum krónum meira tap
en árið 2008.
Mestu munar um afskrift á viðskiptavild upp á rúma 7,2 milljarða króna og hækkun erlendra
skulda af völdum falli krónunnar.
Tekjur Skipta voru sambærilegar á milli ára, eða 40,3 milljarðar króna. Sömu sögu var að
segja af gjöldum.
Skipti áttu yfir tuttugu milljarða króna af handbæru fé um
áramót og var eiginfjárhlutfallið
21,1 prósent um áramót samanborið við 28,4 prósent ári fyrr.
- jab

FORSTJÓRI SÍMANS Skipti, sem Brynjólf-

ur Bjarnason stýrir, töpuðu 10,2 milljörðum króna í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

einum lántaka meiri rétt en
öðrum,“ segir í skýringum
forstjórans. Hann bendir
jafnframt á að með þessari aðferð sé ekki þörf á
sérstakri ábyrgð eigenda
Orkuveitunnar á lánum
vegna Hverahlíðarvirkjunar.
- gar

HJÖRLEIFUR B.
KVARAN

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur karl-

maður hefur verið dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur í átta mánaða fangelsi fyrir líkamsárás. Þar
af eru fimm mánuðir skilorðsbundnir. Þá var maðurinn dæmdur
til að greiða fórnarlambinu rúma
milljón króna í skaðabætur.
Maðurinn réðst á karlmann og
sparkaði ítrekað í höfuð hans þar
sem hann lá fyrir utan skemmtistaðinn Apótekið. Fórnarlambið
nefbrotnaði og brotnaði einnig á
fleiri stöðum í andlitinu, auk þess
sem tennur brotnuðu.
- jss

TRÖLLADYNGJA Mat á virkjun jarðvarma við Trölladyngju er að finna í öðrum áfanga
rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Sigmundur Einarsson jarðfræðingur gagnrýnir mjög vinnuna.

Gagnrýnir
rammaáætlun
Jarðfræðingur segir rammaáætlun unna út frá
röngum forsendum. Áhugaverð sjónarmið, segir
umhverfisráðherra. Bagalegt að aðferðafræðin sé
gagnrýnd, segir iðnaðarráðherra.
NÁTTÚRA Sigmundur Einarsson jarð-

Farðu á Nanny McPhee með
ð N1
Með Viðskiptakorti færðu miðann á 600 krónur á N1 Hringbraut og Ártúnshöfða
eða greiðir hann einfaldlega með punktum af Safnkortinu.
WWW.N1.IS
Sími 440 1000

Meira fjör í leiðinni

fræðingur gerir alvarlegar athugasemdir við rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, en
niðurstöður annars áfanga voru
kynntar á dögunum. Þar eru mögulegir virkjunarstaðir metnir og
þeim gefin einkunn, meðal annars eftir náttúrufari.
Sigmundur
segir, í grein
á Eyjunni, að
ranglega hafi
verið staðið að
vinnunni. AugSVANDÍS
ljósi r ga l l a r
SVAVARSDÓTTIR
hafi verið á mati
náttúruverðmæta. Flest möguleg
náttúru- og menningarverðmæti
séu dregin saman í einn heildarlista og hverjum einstökum þætti
síðan gefið tiltekið vægi. Jarðmyndanir og vatnafar séu metin á
25 prósent, lífverur 20 prósent og
menningarminjar 10 prósent, svo
eitthvað sé nefnt.
„Síðan eru allir mögulegir þættir metnir fyrir hvert svæði, allt lagt
saman og út fæst einkunn. Þessi einkunn verður há þegar margir þættir
fá háa einkunn. Svæði getur á sama
hátt fengið lága einkunn ef suma
þætti listans vantar alveg, jafnvel
þótt þeir þættir sem eru til staðar
fái hæstu mögulegu einkunn.“
Við þessa aðferð, segir Sigmundur, fá svæði þar sem landnám er
skammt á veg komið sjálfkrafa lága
einkunn. Surtsey fengi að líkindum
falleinkunn og Geysissvæðið einnig,
þar sem þar er fátt annað markvert
en hverir.
Sigmundur gerir einnig athugasemdir við að allir nefndarmenn

KATRÍN
JÚLÍUSDÓTTIR

SIGMUNDUR
EINARSSON

hafi greitt leynilega atkvæði um
verðmæti náttúrufyrirbæra, jafnvel þótt þau lægju utan sérsviðs
þeirra. Þetta sé vafasamt og hæpið
að standist „almennar siðareglur í
vísindum“. Þá sé svæðum á köflum
skipt upp á óeðlilegan máta; Torfajökulssvæðið sé metið sem ein heild,
en Krýsuvíkursvæði í fjórum misstórum svæðum.
„Þetta lítur nánast út eins og
úrvinnslan hafi verið sveigð að fyrirfram ákveðinni niðurstöðu til að
slá skjaldborg um svæðin á hálendinu og fórna svæðum á borð við
Reykjanesskaga og Hengli á móti.“
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra segir bagalegt ef aðferðafræðin er gagnrýnd. Hún bendir þó á að
áfanginn sé í umsagnarferli og allir
geti gert athugasemdir við vinnuna
til 19. apríl. „Sigmundur hlýtur að
gera athugasemdir og þær verða
síðan skoðaðar eins og aðrar.“
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra segir sjónarmið Sigmundar áhugaverð. Hún segir mjög
mikilvægt að sátt náist um rammaáætlunina. „Rammaáætlun hefur
verið markmið náttúruverndarsinna
um mjög langt skeið. Það væri mikilvægt fyrir íslenska náttúru að ná
sátt um hana.“
kolbeinn@frettabladid.is

30
%
afsláttur
NETTÓ LAMBALÆRI

1.259

FERSKT

kr/kg

áður 1.798 kr/kg

Velkomin í Nettó
SVÍNABÓGSNEIÐAR

LAMBALÆRISSNEIÐAR

30
%
afsláttur

GRILL

769

30
%
afsláttur

GRILL

1.989

kr/kg

áður 1.098 kr/kg

LAMBAKÓTILETTUR

1.990

kr/kg

áður 2.842 kr/kg

LAMBAFILLET

LAMBA RIB-EYE

M/FITU, FERSKT

FERSKT

32
%
afsláttur

GRILL

kr/kg

áður 2.927 kr/kg

PEPSI MAX

25
%
afsláttur

2 ltr.

PEPSI
2 ltr.

2.995

2.999

kr/kg

kr/kg

KAUPIR 6, BORGAR 4

áður 3.998 kr/kg

áður 3.890 kr/kg

markhonnun.is

6 FYRIR 4

HUMAR

SALATVEISLA

NÓA KONFEKT

SKELBROT, 1 kg

CHICO, ÝMSAR TEGUNDIR
140 GR.

Í LAUSU, 800 gr.

999

kr/kg

áður 1.998 kr/kg

249

TILBOÐ

kr/pk

1.798

kr/pk

áður 398 kr/pk

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

Tilboðin gilda 25. - 28. mars eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur
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KAUPTHING FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 96.002
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors convenes the Shareholders of KAUPTHING FUND, Sicav to attend the Annual General
Meeting to be held at the registered office of the company on 15 April 2010 at 10.00 a.m. with the following
agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Report of the Board of Directors and of the Authorized Auditor
Approval of the financial statements as at 31 December 2009
Allocation of results
Discharge to the Directors
Renewal of the mandate of the Authorized Auditor
Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions
will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav.
The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501)
at least five calendar days before the Meeting.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
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Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
sumarferdir.is

Vatnagarðadagar
Síðasti dagurinn í dag!
bókaðu núna og fáðu frítt
fyrir þig og þína í glæsilegan
vatnsrennibrautagarð á
Tenerife eða Portúgal!
Nánar á sumarferdir.is
...eru betri en aðrar

Skíðabox

Flókið og erfitt að
láta krónuna fljóta
Snemmsumars verður til áfangaskýrsla Seðlabankans um endurskoðun peningastefnunnar. Líklega þarf að breyta lögum um bankann, segir seðlabankastjóri.
Leysist ekki Icesave ílengjast höft, krónan verður veikari og þrengingar meiri.
FRÉTTASKÝRING
Hvað kom fram í
Seðlabankanum í gær?

Endurskoða þarf lög um Seðlabankann í tengslum við endurskoðun á
peningastefnunni, að mati Más Guðmundssonar seðlabankastjóra. „En
að mínu viti þarf að skoða ýmislegt
í þeim lögum hvort sem er,“ sagði
hann á ársfundi Seðlabankans sem
haldinn var í gær. „Ég tel mjög
brýnt að reynt verði að stuðla að
eins mikilli þverpólitískri sátt um
þá endurskoðun og kostur er.“
Seðlabankastjóri sagði helstu
ástæðu endurskoðunar peningastefnunnar að móta þyrfti þá
stefnu sem tæki við af efnahagsáætluninni með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. „Því að hún hentar ekki
þegar gjaldeyrishöftum hefur
verið aflétt og Ísland er aftur orðið
í fullum fjármálalegum tengslum
við umheiminn.“ Um leið sagði
Már að draga þyrfti lærdóm af
framkvæmd peningastefnunnar á
ofþenslutímanum og í aðdraganda
fjármálakreppunnar. „Verðbólgumarkmið og flotgengi ollu ekki
bankahruninu enda væru þá mun
fleiri bankakerfi hrunin um allan
heim en raunin varð. En peningastefnan var hluti af þeirri atburðarás sem hér varð og margvíslegir
erfiðleikar komu fram við framkvæmd hennar í þeim aðstæðum
sem hún bjó við.“
Hér segir hann vandann helst
hafa falist í að samspil mismunandi
hluta efnahagsstefnunnar hafi ekki
verið sem skyldi. „Auk þess sem
ljósara hefur orðið að framkvæmd
frjáls flotgengis er flókin og erfið
í mjög litlum opnum hagkerfum
sem eru tengd umheiminum sterkum fjármálalegum böndum.“ Már
sagði að endurmeta þyrfti hugmyndir sem byggðust á skörpum
skilum á milli peningastefnu og
fjármálastöðugleikastefnu. „Og
taka verður meira mið af þeirri
sérstöku áhættu sem fylgir litlum
og óstöðugum gjaldmiðli.“
Í endurskoðun bankans verða
krufðir til mergjar tveir möguleikar. Annars vegar þátttaka í Myntbandalagi Evrópu og hins vegar sú
peningastefna sem kæmi til greina
ef Ísland stendur utan Evrópusambandsins og Myntbandalagsins. „Sú
stefna gæti líka nýst í aðdraganda
aðildar ef af verður. Stefnt er að
áfangaskýrslu snemma sumars og
ítarlegri skýrslu snemma árs 2011,“
sagði Már.

SEÐLABANKASTJÓRI Í RÆÐUSTÓL „Sagan kennir okkur að bjartsýnin er mest rétt

fyrir kollsteypurnar og svartsýnin mest rétt áður en landið lyftist. Höfum það
hugfast þegar við göngum nú mót vorinu,“ voru lokaorð Más Guðmundssonar
seðlabankastjóra á ársfundi Seðlabankans í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Endurskoðun sýnir minni skuldir
„Í desember síðastliðnum gaf bankinn álit sem fól í sér að undirliggjandi hrein erlend staða gæti verið
í kringum 90 prósent af landsframleiðslu. Nýjustu athuganir benda til
þess að um 80 prósent gætu verið
nær lagi að meðtöldum nýjustu
áætlun um hreina skuldbindingu
ríkissjóðs vegna lágmarkstryggingar
innlána netútibús Landsbankans í
Bretlandi og Hollandi,“ sagði Már
Guðmundsson seðlabankastjóri í
ræðu sinni í gær. „Þetta er lægri
nettóskuld en Ísland hefur búið við

Seðlabankastjóri áréttaði skoðun
sína um að gefist til þess tækifæri
ætti sem fyrst að aflétta hér gjaldeyrishöftum. „Þau hafa gegnt mikilvægu hlutverki í þeim árangri sem
hefur náðst. Kostnaðurinn af þeim
hefur hingað til líklega verið minni
en ella sakir þess að aðrir þættir
hömluðu viðskiptum og erlendu
samstarfi. En eftir því sem á líður
mun kostnaðurinn við margs konar
óhagræði og glötuð viðskiptatækifæri færast í vöxt.“
Verði niðurstaðan sú að haldið
verði í höftin mun lengur en áður
hefur verið áformað og ekki frekari
aðgangur að erlendu lánsfé í bráð,
nema á afarkjörum, sagði Már að
móta þyrfti nýja efnahagsáætlun
sem tæki mið af þeirri stöðu. „Þá
yrði allt kapp lagt á að koma í veg
fyrir að gjaldeyrisforði landsins
yrði hættulega lítill í framhaldi af
afborgunum lána ríkissjóðs vetur-

síðan á seinni hluta árs 2005 og
auðvitað viðráðanleg.“
Seðlabankastjóri upplýsti jafnframt að á undanförnum mánuðum
hefði Seðlabankinn í fyrsta skipti
keypt á eftirmarkaði skuldabréf
úr þeim flokkum sem koma til
gjalddaga veturinn 2011 og 2012.
„Nema þessi kaup að nafnvirði 116
milljónum evra og hafa verið gerð á
mjög góðum kjörum. Þessi aðgerð
gerir það meðal annars að verkum
að forðinn nú hrekkur fyrir þessum
afborgunum.“
- óká

inn 2011 og 2012. Stefnan í ríkisfjármálum þyrfti að vera aðhaldssamari
en nú er áformað. Að því er peningastefnuna varðar myndi togast á að
þjóðarbúskapurinn yrði veikari en
gengi krónunnar lægra.“
Már sagði að gjaldeyrisforði
Seðlabankans hefði í árslok numið
rétt rúmlega 480 milljörðum króna
eða 2,7 milljörðum evra og hefði
lítið breyst síðan. „Skilanefndir
föllnu bankanna eiga innstæður
í Seðlabankanum fyrir nær einn
milljarð evra. Þær munu greiðast
út á næstu misserum og árum. Ef
þessar innstæður eru dregnar frá
forðanum ásamt öðru því sem ætla
má að fari úr honum á næstu tólf
mánuðum, standa eftir 1,4 milljarðar evra. Það rétt hrekkur fyrir
afborgunum af erlendum lánum
ríkissjóðs veturinn 2011 og 2012
sem nema samtals 1,4 milljörðum,“
sagði Már.
olikr@frettabladid.is

Ráðherra segir ókosti fylgja því að byggja fjármálakerfi á óstöðugri mynt:

Gera þarf upp á milli krónu og evru

Auglýsingasími

Stilling hf. · Sími 520 8000
www.stilling.is · stilling@stilling.is

Allt sem þú þarft…

„Fjármálafyrirtæki verða ekki hvítþvegin þótt skipt sé um stjórnendur, eigendur, nafn og kennitölu
og ógreiddir reikningar eftirlátnir
þrotabúum,“ segir Gylfi Magnússon,
efnahags- og viðskiptaráðherra.
Hann hélt ræðu á ársfundi Seðlabankans í gær. Sama segir hann
gilda um Seðlabankann, ekki nægði
að endurreisa hann og skipa nýja
stjórnendur og fjármagna að nýju.
„Gera þarf skýr skil milli fortíðar og
framtíðar.”
Gylfi áréttaði í ræðu sinni að
bankinn kæmi til með að gegna
lykilhlutverki við að reisa nýtt
fjármálakerfi. „Þegar liggur fyrir að
það mun búa við mun meira aðhald
af hálfu opinberra eftirlitsaðila en
áður og mun stífari, skýrari og betri
lagaramma en áður. Það verður
jafnframt miklu minna og einfaldara
en fjármálakerfið sem hrundi.“ Um
leið segir hann ýmsum spurningum
ósvarað enn.

GYLFI MAGNÚSSON Viðskiptaráðherra
sagði á ársfundi Seðlabankans í gær
að tryggja þyrfti, nú þegar hyllti undir
hálfrar aldar afmæli bankans, að næstu
50 ár verði öðruvísi en hin fyrri.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Sú stærsta er hvaða mynt það
mun nota. Óhjákvæmilegt er að
fyrstu árin verður grunnur þess
íslenska krónan, með öllum sínum
kostum og göllum. Fljótlega munum
við Íslendingar hins vegar þurfa að
gera upp hug okkar um það hvort
svo skuli vera til frambúðar eða

hvort evran á að leysa íslensku
krónuna af hólmi.“ Ráðherrann
segist þó ekki í nokkrum vafa um
að mjög erfitt verði að byggja hér
upp skilvirkt fjármálakerfi án þess að
það fái traustari grunn en íslensku
krónuna.
„Reynum við það þá munu
Íslendingar fyrirsjáanlega búa
áfram við óstöðugra verðlag, meiri
gengissveiflur og hærri vexti, bæði
raunvexti og nafnvexti, en viðskiptalönd okkar. Þá munum við jafnframt
áfram ein landa í okkar heimshluta
búa við tvískiptan gjaldmiðil, verðtryggðar og óverðtryggðar krónur.
Kostir sveigjanleikans sem sjálfstæð
mynt gefur vega ekki þungt á móti
þessu,“ segir Gylfi og bætir við að
jafnvel þótt við sættum okkur við
lítið bankakerfi og að verulegu
leyti einangrað frá bankakerfum
nágrannalandanna, þá fylgdu því
miklir ókostir að byggja það á
óstöðugri mynt.
- óká
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ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair.
Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.

30 stöðvar um land allt.

www.ob.is
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88 milljóna króna tap í fyrra og innviðir styrktir:

Alp ehf.  söluferli

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hefur verið falið að annast
formlegt ferli sem lýtur að mögulegri sölu á 100% hlut í Alp
ehf., sem rekur eina af stærstu bílaleigum Íslands undir vörumerkjum Avis og Budget. Félagið er í
dag að fullu í eigu Bevís ehf.
Söluferlið verður opið öllum áhugasömum fjárfestum sem uppfylla skilyrði til þess að geta talist fagfjárfestar samkvæmt lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, einstaklingum sem hafa verulegan
fjárhagslegan styrk og viðeigandi þekkingu, auk fyrirtækja sem höfðu eiginfjárstöðu sem var hærri
en sem nemur 300 milljónum króna í árslok 2009. Seljandi áskilur sér þó rétt til þess að takmarka
aðgang að söluferlinu í þeim tilvikum þegar fyrir hendi eru lagalegar eða annarskonar takmarkanir
á því að fjárfestir eignist ráðandi hlut í félaginu, svo sem vegna samkeppnisreglna.

Engar skuldir á
rekstri Auðar Capital
VIÐSKIPTI Verðbréfafyrirtækið
Auður Capital tapaði 88 milljónum króna í fyrra samanborið við
55 milljóna hagnað í hittifyrra.
Eiginfjárhlutfall stóð í 170 prósentum í árslok sem skýrist af
skuldlausum rekstri.
Kristín Pétursdóttir forstjóri
segir fjárfestingar hafa gengið
hægar en óskað hafi verið. Mjög
erfitt sé að fjárfesta í fyrirtækjum og því mikilvægt að bankarnir leysi úr skuldavanda fyrirtækja landsins. Það muni hreyfa
við markaðnum.
Starfsmannafjöldi Auðar Capital tvöfaldaðist á árinu og treysti
félagið innviði rekstrarins. „Við
fjárfestum í framtíðinni,“ segir
Kristín.
- jab

FORSTJÓRINN Kristín Pétursdóttir segir

Auði Capital hafa styrkt mjög innviði fyrirtækisins til framtíðar með fjárfestingu í
sjálfu sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allar nánari upplýsingar er að finna á vef Íslandsbanka undir slóðinni www.islandsbanki.is/alp2010,
frá kl. 9.00, föstudaginn 26. mars 2010.

Sókn til
betra samfélags
Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar
laugardaginn 27. mars 2010 á Hótel Loftleiðum
kl. 13.00

Brýn verkefni framundan
Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra
og formaður Samfylkingarinnar
Sveitarstjórnarkosningar 2010 - erindi Samfylkingarinnar
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi
og varaformaður Samfylkingarinnar
Ný úrræði fyrir skuldsettar fjölskyldur
Árni Páll Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra

kl. 14.15

Kaffihlé

kl. 14.30

Málefnanefndir
Fulltrúar nefnda gera grein fyrir umræðum

kl. 15.00

Umræður um komandi sveitarstjórnarkosningar
og stöðuna í íslenskum stjórnmálum
Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra
Árni Páll Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra
Kristján L. Möller, samgöngu- sveitarstjórnarráðherra
Ragnheiður Hergeirsdóttir, bæjarstjóri í Árborg
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi
Önnur mál

kl. 17.00

Fundarlok
Fundarstjóri: Margrét S. Björnsdóttir,
formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar

Allir velkomnir

FYLGST MEÐ FRAMKVÆMDUM Forsætisráðherra Ísraels vill hvergi hvika frá áformum

um byggingar fyrir landtökufólk í austurhluta Jerúsalem.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ísraelsstjórn
vill byggja
Samskipti Bandaríkjanna og Ísraels eru stirðari en
nokkru sinni eftir heimsókn Benjamins Netanjahú
til Bandaríkjanna. Heima fyrir fær hann stuðning.
ÍSRAEL, AP Ráðherrar í ríkisstjórn

Benjamins Netanjahú lýstu fullum
stuðningi við hann í gær, þegar
hann kom heim frá Bandaríkjunum. Þar hafði Barack Obama forseti reynt árangurslaust að fá hann
til að stöðva áform um byggingar í
austurhluta Jerúsalemborgar.
„Ég þakka Guði fyrir að hafa
fengið það tækifæri að vera sá
ráðherra sem samþykkir byggingu þúsunda íbúða í Jerúsalem,“ sagði Eli Yishai innanríkisráðherra, sem hefur umsjón með
byggingarframkvæmdum í borginni. Hann sagðist staðráðinn í að
þær framkvæmdir héldu áfram.
Palestínumenn gera það að
skilyrði allra frekari friðarviðræðna við Ísraela að byggingarframkvæmdum fyrir gyðinga í
hverfum araba verði hætt. Palestínumenn vilja að austurhluti
Jerúsalemborgar verði höfuðborg
sjálfstæðs Palestínuríkis.
Tilraunir Baracks Obama og
Bandaríkjastjórnar til að hleypa
nýju lífi í friðarviðræður hafa
strandað á þessu deilumáli, sem
snúist hefur upp í alvarlegasta
ágreining bandarískra og ísraelskra stjórnvalda í langa tíð.
Netanjahú forsætisráðherra
hefur lengi verið fylgjandi framkvæmdum af þessu tagi, en jafnvel þótt hann vildi verða við kröf-

um Bandaríkjamanna ætti hann
erfitt með að fá harðlínuflokka í
stjórn sinni í lið með sér.
Bandaríkjamenn líta þessa deilu
alvarlegum augum, eins og sjá
má af ummælum bæði frá Hillary Clinton utanríkisráðherra og
David Petreus herforingja, sem
segja hana grafa undan markmiðum Bandaríkjanna víðar í heiminum og kynda undir öfgahópum og
hryðjuverkamönnum.
Netanjahú virtist hafa þessi
ummæli í huga þegar hann sagði
í ræðu í vikunni að gyðingahatur byggi að baki þeirri skoðun að
„ef Ísrael væri ekki til, þá myndu
mörg helstu vandamál heimsins
hverfa“.
Hann ítrekaði jafnframt að Ísraelar gerðu tilkall til allrar Jerúsalemborgar: „Jerúsalem er ekki
landnemabyggð. Hún er höfuðborg okkar.“
Palestínumenn virðast almennt
á þeirri skoðun að meðan Netanjahú er við völd sé engin von til þess
að friðarsamningar takist.
Abdúllah Jórdaníukonungur
sagði hins vegar í gær að með
landtökubyggðum sínum væri
Ísraelsstjórn að leika sér að eldinum. Hún verði að taka ákvörðun um það hvort hún vilji frið eða
stríð.
gudsteinn@frettabladid.is
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Selja fimmtung í Refresco:

STÓRSÝNING

Hættu við að
selja allt saman
VIÐSKIPTI Fjárfestingarfélagið 3i
Group, einn umsvifamesti einkaframtakssjóður Evrópu, hefur
gert samkomulag við eigendur hollenska drykkjavöruframleiðandans Refresco um kaup á tuttugu
prósenta hlut í fyrirtækinu. Kaupverð er á 8,4 milljónir evra.
Um nýtt hlutafé er að ræða,
samkvæmt tilkynningu frá skilanefnd Kaupþings. Aðrir eigendur Refresco eru Vífilfell og Stoðir.
Þeir ætluðu að selja allan hlut sinn
en skilanefndin taldi verðið ekki
ákjósanlegt.
- jab

UM HELGINA
ÁRGERÐ
2010

BAKKAVARARBRÆÐUR Eignarhlutur

þeirra Lýðs og Ágústs Guðmundssona
verður þurrkaður út í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bakkavör og héraðsdómur:

Nauðasamningar samþykktir
VIÐSKIPTI Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti í gær nauðasamning
Bakkavarar, sem samþykktur var
með níutíu prósentum atkvæða í
byrjun mánaðar.
Hluthafafundur Bakkavarar
verður haldinn í dag en til hans
var boðað í kjölfar nauðasamninganna. Á fundinum verður lögð
fram tillaga um að breyta félaginu
í einkahlutafélag og taka félagið
síðan af markaði.
Líkt og fram kom í Fréttablaðinu í gær hafa bæði Kauphöllin
og Fjármálaeftirlitið gert athugasemdir við breytinguna enda brot
á lögum um skráð hlutafélög að
breyta félagi í einkahlutafélag
fyrir afskráningu.
- jab

Meðallaunin 366 þúsund:

Launamunur
kynjanna mikill
VINNUMARKAÐUR Meðallaun fólks

í fullu starfi á almennum vinnumarkaði á síðasta ári voru 366 þúsund krónur, samkvæmt rannsókn
Hagstofu Íslands.
Mikill munur var á launum eftir
kynjum, karlar í fullu starfi fengu
að meðaltali 386 þúsund í mánaðarlaun en konur 328 þúsund.
Munurinn er 58 þúsund krónur á
mánuði. Þegar ekki er tekið tillit
til starfshlutfalls voru meðallaunin 334 þúsund krónur á mánuði.
Algengast var að laun væru á bilinu 175 til 225 þúsund krónur. Um
það bil fimmtungur launamanna
fékk laun á því bili.
- bj

Excellent 440 SFr
Kr. 3.590

De Luxe 460 UFe
Kr. 3.860.000

Excellent 540 UFe
Kr. 3.995.000

Excellent 540 UL
Kr. 3.995.000

Prestige 560 UKF
Kr. 3.995.000

La Vita bionda 560 KMFe
Kr. 4.290.000

FERÐUMST INNANLANDS!
Komdu á sýninguna hjá okkur um helgina og sjáðu hvernig hægt er að ferðast um fallega landið okkar í sumar!
Á sýninguni er fullur salur af Hobby hjólhýsum ásamt gríðalegu úrvali aukahluta sem
hafa streymt inn undanfarið! Vegna mjög hagstæðra samninga við Hobby
versmiðjurnar getum við boðið Hobby hjólhýsin á verði sem kemur
verulega á óvart.

VÍKURHVARF 6 - 203 KÓPAVOGUR - SÍMI 557 7720 - WWW.VIKURVERK.IS
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2.000 bæklingar með
afar djúpum pælingum.
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5.000 umslög af heppilegri stærð.
Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

KOFAREYKT
HANGIKJÖT
6ÁCDGÁ6C
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N.V FERSKT NAUTAHAKK
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K.F KOFAREYKT ÚRBEINAÐ
HANGILÆRI
B:G@IK:GÁ'..-@G#@<#2249 kr.kg.
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*.@G#E@

N.V NAUTABORGARAR
4 STK M/BRAUÐI

GRILLGRÍSAKÓTILETTUR

'*

&'*.

6;HAÌIIJG

K.F KOFAREYKTUR ÚRBEINAÐUR
HANGIFRAMPARTUR
B:G@IK:GÁ&..-@G#@<# 1498 kr.kg.

@G#@<

BÓNUS GRILL-GRÍSAKÓTILETTUR
B:G@IK:GÁ&,.-@G#@<#(%6;HAÌIIJG

BÓNUS
RISAPÁSKAEGG
HEILT KÍLÓ

,.-

@G#@>EE6C

COKE KIPPA 4 FLÖSKUR x 2 LTR. = 8 LTR.
OS GOUDA OSTUR
MILDUR 26%
nú með 25% afslætti

.,'

&.-

@G#ED@>CC

BÓNUS SNAKK 160g

BÓNUS
SMYRILL 300g
nnú með 20% afslætti

Alltaf
ll mjúkur úr ísskápnum

&&&

@G#@<

Merkt verð 1296 kr.kg.

@G#HI@

AFGREIÐSLUTÍMI: FÖSTUDAGUR 10:00 - 19:30

&..@G#HI@

ÍSLANDSNAUT: FERSKT UNGNAUTAKJÖT 30% AFSLÁTTUR

(%

(%

(%
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ÍSLANDSNAUT PIPARSTEIK
kr.kg.

6;HAÌIIJG

ÍSLANDSNAUT GÚLLAS
1749 kr.kg.

B:G@IK:GÁ(&.-@G#@<#2239

ÍSLANDSNAUT SNITSEL
1749 kr.kg.

B:G@IK:GÁ').-@G#@<#

B:G@IK:GÁ').-@G#@<#

Með hverri
pakkningu af
fullmeyrnuðu
gæðakjöti frá
Íslandsnauti, fylgir
leiðbeiningartexti um
matreiðslu, í ofni, á
pönnu eða grilli !

ÍSLANDSNAUT: GRILLSTEIKUR
kr.kg.
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ÍSLANDSNAUT: FERSKT FILLET / NAUTA HRYGGVÖÐVI
B:G@IK:GÁ().*@G#@<# 2447 kr.kg.

"B:G@IK:GÁ(&.-@G#@<#2239
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K.S FROSIÐ LAMBAFILLET /HRYGGVÖÐVI

BÓNUS FERSKUR
HEILL KJÚKLINGUR

@G#@<

K.S FROSIÐ LAMBALÆRI
MERKT VERÐ 1198 KR.KG. &+!,6;HAÌIIJG

FULLELDAÐ

ÞARF AÐEINS AÐ HITA

&'.
@G#HI@

MYLLU HEIMILISBRAUÐ HÁLFT
375g

(.@G#@<

BÓNUS KJÚKLINGABITAR
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..-
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BÓNUS HAMBORGARHRYGGUR

BÓNUS BAJONSKINKA 1.FLOKKUR ÚR LÆRI

&*.@G#@<

KJÖRFUGL KJÚKLINGABRINGUR

B:G@IK:GÁ&..-@G#@<#'%6;HAÌIIJG

&*.@G#@<

BÓNUS KJÚLINGABRINGUR

AFGREIÐSLUTÍMI: FÖSTUDAGUR 10:00 - 19:30

(%
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BUFFALO GRILLKJÚKLINGALEGGIR
MERKT VERÐ: 773 KR.KG. 543 kr.kg
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FRÉTTASKÝRING: Hvernig getur jarðfræðileg sérstaða Íslands nýst í ferðaþjónustu?

Eldur og brennisteinn settur á markað
Á sama tíma og jörð brennur á Fimmvörðuhálsi eru
uppi hugmyndir um að nýta
jarðfræðilega sérstöðu
Íslands til frekari uppbyggingar í ferðaþjónustu. Stofnun jarðminjagarða er þar
ofarlega á baugi og lengra á
veg komin en margir halda.
„Vesalings fólkið! Það fyrsta sem
það sér af landinu er Reykjanesið.“
Þetta var einhverju sinni sagt við
mig þegar íslensk ferðaþjónusta var
til umræðu í góðra vina hópi. Strax
á eftir fylgdu pælingar um hvernig best væri að koma fólki með
skilvirkari hætti frá Leifsstöð til
Reykjavíkur, svo fríið gæti hafist.
Þetta rifjaðist upp á ráðstefnunni
Jarðminjagarðar á Íslandi – Eldfjallagarður á Reykjanesskaga, sem
haldin var í vikunni, en þá sagðist
einn skipuleggjenda renna í grun
að við Íslendingar værum sífellt
að reyna að selja gestum okkar
eitthvað annað en þeir komu til að
kaupa. Staðreyndin er sú að náttúra
landsins hefur verið nýtt markvisst
í markaðssetningu íslenskrar ferðaþjónustu en jarðfræðin ekki, þrátt
fyrir að þar liggi sérstaðan.

Eldfjallagarður
Hugmyndir um eldfjallagarð á
Reykjanesi eru ekki nýjar af nálinni. Um tíu ár eru síðan sveitarfélögin á Reykjanesi tóku að þróa
hugmyndir í samstarfi við þá sem
gerst þekkja til sérstöðu svæðisins,
jarðvísindamannanna sem skjóta
upp kollinum í fjölmiðlum þegar
einhver af okkar fjölmörgu eldstöðvum minna á sig.

Af öðrum ólöstuðum hefur Ari
Trausti Guðmundsson jarðeðlisfræðingur haldið merkinu á lofti
og hann reifaði hugmyndir sínar á
ráðstefnunni. Í ræðu og riti hefur
hann útskýrt sérstöðu Reykjanesskagans og þeim möguleikum sem
þar felast. Ari Trausti skilgreinir
eldfjallagarð sem samtengd svæði
eða staði þar sem áhugafólk getur
fræðst um sögu eldgosa, eldstöðvar,
gosmyndanir og jarðskorpuhreyfingar. Sýningar ýmiskonar eða sérstök mannvirki sem varða jarðeld
eða jarðhita geta verið hluti garðsins. Í sinni ýtrustu mynd tekur eldfjallagarður á Reykjanesskaga til
hans alls, að mati Ara Trausta. Allt
frá Þingvöllum til Reykjaness.
Ekki þarf að orðlengja sérstöðu
eða fegurð Þingvalla en þegar orð
félaga míns eru höfð í huga, að á
Reykjanesinu sé ekkert annað
en kolsvart brunagrjót sem enginn vill sjá, þá liggja tækifærin
kannski einmitt þar. Á Reykjanesi
er að finna mest af því sem jarðeldur á Íslandi hefur skapað, þó þar
sé ekki að finna stór eldfjöll. Bláa
lónið, sem 400 þúsund manns sóttu
heim í fyrra, skal haft í huga til að
hnykkja á möguleikunum.

Jarðminjagarður
Hugtakið jarðminjagarður (geopark) er víðtækara en eldfjallagarður en þó nátengt. Byggt er á
vel afmörkuðum svæðum sem hafa
að geyma merkilegar og fjölbreytilegar jarðminjar en jafnframt er
horft til lífríkisins, menningar- og
búsetuminja, sögu og samfélags.
Einhver sagði að jarðminjagarðar ættu vel heima innan eldfjallagarðs, og þannig næðist að kynna
stórt og smátt, allt eftir áhugasviði
þess sem upplifir.

Á FIMMVÖRÐUHÁLSI Ef einhver efaðist um tækifærin sem Ísland hefur til að byggja
upp ferðaþjónustu í tengslum við jarðfræðilega sérstöðu landsins þá hefur móðir
jörð skákað þeim rökum út af borðinu. Jörð brennur milli jökla og fyrirséð að þúsundir manna, Íslendingar jafnt sem útlendingar, muni ganga til fjalla á næstu dögum
til að virða fyrir sér þá undraverðu sýningu sem er í boði steinsnar frá byggð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÁ KRÝSUVÍK Reykjanes hentar frábærlega til stofnunar jarðminja- og eldfjallagarðs. Bæði sveitarfélög og félagasamtök vinna að
því að nýta sérstöðu umhverfisins á svæðinu til uppbyggingar í ferðaþjónustu. Fjölmörg störf myndu skapast ef af yrði en víðtækt
samstarf þarf til að vel takist til.
MYND/ELLERT GRÉTARSSON

Lovísa Ásbjörnsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, kynnti á ráðstefnunni samtökin European Geoparks sem voru
stofnuð af tveimur jarðfræðingum
árið 2000. Þeir voru á einu máli um
að ekki yrði unað lengur við skilningsleysi stjórnvalda á möguleikum til að nýta jarðfræðiminjar
jafnhliða öflugu náttúruverndarstarfi. Kjarnamarkmið samtakanna er því að kynna jarðfræðiminjar með fræðslustarfi og nýta
þær á sjálfbæran hátt með því að
laða að ferðamenn.
Á aðeins áratug hefur myndast net jarðminjagarða í Evrópu
og alþjóðlega. Tengsl þeirra hafa
reynst árangursríkur stuðningur
við starfsemi og þróun garðanna
og er svo komið að þeir spretta
nú upp um allan heim. Árið 2009
voru 34 slíkir garðar í þrettán Evrópulöndum og 63 garðar um allan
heim. Vekur sérstaka athygli að 22
slíkir garðar eru nú starfræktir í
Kína.
Lovísa útskýrði hvernig slíkir garðar eru uppbyggðir af fjölbreyttri útivist samtvinnaðri við
öflugt fræðslustarf fyrir börn sem
fullorðna. Stofnuð hafa verið vísindafélög fyrir börn í tengslum við
garðana þar sem áhersla er lögð á
upplifun og uppgötvanir. Er þá
fátt eitt nefnt, því hugmyndafræði
garðanna nær svo langt, eins og til
matargerðar úr svæðisbundnum
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hráefnum, tónlistar og svo mætti
lengi telja.
European Geoparks eru sjálfstæð samtök sem hafa gert samning við Menningarmálastofnun
Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
sem sér um gæðaeftirlit. Sveitarfélög víðs vegar um Evrópu hafa
nú óskað eftir því að koma á fót
jarðminjagörðum með það fyrir
augum að efla atvinnu á svæðum
sem liggja að þekktum jarðfræðiminjum. Ljóst er því að þessari
vakningu mun enn vaxa fiskur um
hrygg og áhrifa þessa gætir nú hér
á landi.

Vaxtarbroddur
Á ráðstefnunni kom kannski helst á
óvart hversu hugmyndir um stofnun jarðminjagarða hér á landi eru
komnar vel á veg. Á það bæði við
um hugmyndir um slíkan garð á
Reykjanesi sem Kristján Pálsson,
formaður Ferðamálasamtaka Suðurnesja, kynnti og garð á Suðurlandi sem Sveinn Pálsson, sveitarstjóri í Vík í Mýrdal, sagði frá.
Báðir sjá fyrir sér stofnun garðanna á þessu ári eða í síðasta lagi
á því næsta.
Miðað er við að mörk jarðminjagarðs á Suðurlandi verði til að
byrja með innan sveitarfélaganna
Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps og
Rangárþings eystra, en gert er ráð
fyrir að svæðið geti stækkað með
tímanum. Svæðið er jarðfræði-

lega fjölbreytt og sannarlega lifandi – nýtt eldfjall er jú að myndast þar þessa dagana. Kötlusetur í
Vík, Kirkjubæjarstofa og væntanlegt hamfarasetur á Hvolsvelli eru
hugsuð sem grunnur fyrir fræðilegan hluta garðsins.
Ekki þarf að dvelja lengi við
hugmyndina um jarðminjagarð
áður en því skýtur upp í kollinn
að í raun geti slíkur garður verið
hvar sem er á Íslandi. Svæði eins
og Hekla-Torfajökull, Snæfellsjökull og nágrenni, land frá Hnappadal yfir í Hraunsfjörð og milli
Gjástykkis og Mývatns hafa verið
nefnd. Hvað með Vestmannaeyjar, Vatnajökulsþjóðgarð og jafnvel suðurfirði Austfjarða þar sem
byggð hefur verið upp ferðaþjónusta í kringum jarðfræðilega sérstöðu og fræðastarf.
Á ráðstefnunni var einmitt rædd
sú hugmynd að jarðminjagarðar
næðu til alls landsins og tengdust í samstarfi líkt og í Evrópu
með European Geoparks. Þangað
væri þá hægt að sækja krafta með
alþjóðlegu samstarfi og til markaðssetningar.

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Nú göngum við í VR til kosninga. Láttu þig
málið varða, þetta er félag okkar allra.
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Mismunun við úthlutun á matargjöfum:

Málefnaleg
sjónarmið ráði
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

F

rétt blaðsins í gær um mismunun við úthlutun á matargjöfum hjá Fjölskylduhjálp Íslands hefur vakið sterk
viðbrögð. Því miður virðist sumum þykja réttmætt að
Íslendingar njóti forgangs fram yfir útlendinga þegar
matargjöfum er úthlutað. Krafan um að málefnaleg
sjónarmið ráði för við úthlutun mataraðstoðar er þó sterkari.
Hér á landi starfa mörg og margvísleg hjálparsamtök að
mannúðarmálum. Þessi samtök gegna veigamiklu hlutverki í
íslensku samfélagi og eru í raun ein af stoðum þess. Síst hefur
dregið úr vægi starfsemi þessara samtaka eftir að harðna tók
á dalnum og atvinnuleysi jókst.
Innan hjálparsamtaka er af óeigingirni unnið afar þýðingarmikið sjálfboðastarf auk þess sem fyrirtæki og einstaklingar
styðja af rausn við bágstödd heimili í landinu í gegnum þau.
Þessi vinna er unnin í þágu mannúðar.
Ábyrgð þeirra sem vinna hjálparstarf er mikil. Eftirspurn
getur verið meiri en framboð og þegar margir eru um hituna
myndast langar biðraðir sem leiðir til þess að fólk þarf að bíða
lengi við óskemmtilegar aðstæður sem það hlýtur að teljast að
standa utandyra í biðröð eftir matargjöf.
Við slíkar aðstæður liggur beint við að grípa þarf til forgangsröðunar. Meta þarf hverjir eigi að ganga fyrir um úthlutun og
einnig þarf að taka afstöðu til þess hvort afgreitt sé í sömu röð
og fólk kemur eða hvort einhverjir hópar njóti forgangs og bíði
ekki jafnlengi og aðrir í röðinni.
Við þessar aðstæður skiptir höfuðmáli að málefnaleg sjónarmið ráði för; að fjölskyldur með börn fái til dæmis fremur
úthlutun en pör og einstaklingar sem ekki hafa börn á framfæri, að atvinnulausir fái fremur úthlutun en þeir sem hafa
vinnu, jafnvel þótt launin séu lág. Sama má segja um biðtíma í
röð; að þeir sem ekki eru heilir heilsu bíði skemur en hinir sem
hraustir eru og að fólk sem er með börn með sér standi ekki
jafnlengi og þeir sem hafa haft tök á að koma börnum sínum
fyrir. Þjóðerni fólks getur hins vegar aldrei og má ekki teljast
málefnalegt sjónarmið við forgangsröðun í úthlutun. Það samrýmist á engan hátt mannúðarstarfi.
Einnig er mikilvægt að þær aðferðir sem notaðar eru við forgangsröðun séu gegnsæjar þannig að skjólstæðingar viti hvaða
aðferðum er beitt og hvernig. Það er grundvallaratriði að þeir
sem vinna mannúðarstarf sýni skjólstæðingum fulla virðingu
og að þiggjendum hjálpar sé gert kleift að halda mannlegri
reisn.
Í fréttum gærdagsins kom fram að framkvæmdastjóri
Fjölskylduhjálpar Íslands hyggst ekki nota þjóðerni fólks til
að forgangsraða í framtíðinni, eins og gert var við úthlutun í
fyrradag. Því ber að fagna og jafnframt að vona að héðan í frá
verði eingöngu málefnalegum og gegnsæjum sjónarmiðum beitt
þegar forgangsraða þarf við úthlutun hjá hjálparsamtökum.
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Bætur
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra mælti fyrir frumvarpi til laga
um svonefndar sanngirnisbætur til
einstaklinga sem urðu fyrir varanlegum skaða vegna illrar meðferðar eða
ofbeldis á tilteknum vistheimilum
á vegum hins opinbera. Með þessu
vonast forsætisráðherra til að hægt
verði að „gera upp ljótan
kafla í Íslandssögunni“. Það eina sem
þolendur ofbeldis
á vistheimilum
ríkisins þurfa nú að
gera er að leggja
fram kröfu til
sýslumanns, þar

sem þeir „tilgreina svo sem kostur er
dvalartíma á stofnun eða heimili og
helstu ástæður þess að hann telur sig
eiga rétt til bóta“. Sýslumaður fer yfir
kröfurnar og metur hvort viðkomandi
eigi rétt á bótum eða ekki.

Sanngjarnar?
Bent hefur verið á að samkvæmt
þessu þurfa fórnarlömb ofbeldis, sem
ríkið hefur þegar játað að átti sér
stað og gengist við ábyrgð á, að
rifja upp sársaukafulla reynslu
enn eina ferðina í því skyni að
færa sönnur á að þau eigi skilið
bætur. Deila má um hversu
mikið uppgjör felst í því
eða sanngirni.

Mælska
Jón Ásgeir Jóhannesson brást ekki vel
við þegar blaðamaður Viðskiptablaðsins hringdi í hann og spurði hvort
hann væri búinn að útvega milljarð
króna til að setja í 365 miðla (sem
meðal annars eiga Fréttablaðið).
Jón Ásgeir greip til mælskubragða
og sagði: „Það kemur þér ekki við.“
Skörulega mælt. Ef blaðamaður hefði
þjarmað meira að Jóni Ásgeiri
er aldrei að vita nema fleiri
gullvægar setningar hefðu hrotið
af vörum hans, til dæmis „það
sem forvitnir fá ekki að vita“ eða
„hvað ertu að glápa alveg
eins og sápa“.
bergsteinn@frettabladid.is

Næsti!
Biðraðir eru okkur Austur-Evrópubúum engin nýlunda. Þannig
hljómar gamall pólskur brandari:
Kommúnisminn, kapítalisminn og sósíalisminn ætluðu
eitt sinn að hittast á kaffihúsi.
Kommúnisminn og kapítalisminn voru mættir á tilsettum tíma
en ekkert bólaði á sósíalismanum. Tveimur tímum síðar kemur
sósíalisminn loks hlaupandi.
„Fyrirgefið, strákar. Ég þurfti
nefnilega að bíða í þessari löngu
biðröð til að fá smá kjöt,“ segir
hann, móður og másandi.
„Hvað þýðir biðröð?“ spyr kapítalisminn þá.
„Hvað þýðir kjöt?“ spurði
kommúnisminn.
Biðraðir og vöruskortur voru
ein helstu einkenni hinna misheppnuðu sósíalísku hagkerfa. Ég
minnist þess sem krakki að hafa
staðið í einhverri hálftómri verslun og lesið reglugerð um forgang
í biðröðum.
Hún var í tólf liðum með
þónokkrum undirliðum. Þar var
fjallað um hvaða hópar ættu
rétt á afgreiðslu fram fyrir röðina. Það voru til dæmis öryrkjar,
óléttar konur, hermenn frá seinna
stríði og fjölmargir aðrir hópar.
Síðan voru að sjálfsögðu ákvæði
um að ef hlutfall þessara forréttindaviðskiptavina færi yfir eitthvað ákveðið ætti að að mynda
tvær biðraðir og afgreiða fólk til
skiptis.
Vilji menn því skoða fréttir gærdagsins í léttu ljósi mætti
segja að áratugareynsla Pólverja
í biðröðum hafi gefið þeim forskot sem reynt hafi verið að leiðrétta með sérstakri forgjöf. En
það var sárt að lesa rökstuðning
fyrir umræddu verklagi, sérstaklega í ljósi þess að hann kemur
úr þeirri átt sem hefur hingað til
frekar verið þekkt fyrir víðsýni
og umburðarlyndi fremur en hitt.
Að virkilega hafi verið ákveð-

PAWEL BARTOSZEK

Í DAG | Biðraðir og dilkar
ið að grípa til þess að flokka fólk
í hópa eftir þjóðerni vegna þess
að íslenskar barnafjölskyldur og
íslenskir eldri borgarar hafi þurft
að bíða of lengi, jafnvel gefist upp
og farið heim. Vitanlega er það
miður að sumir hafi þurft að bíða

Ef marka má fréttaflutning
hefur Fjölskylduhjálpin raunar
gert það þegar með því að
krefjast vottorðs frá Félagsþjónustu Reykjavíkur eða þess að
menn framvísi launaseðlum.
lengi en auðvitað er það svo að
þar sem margir bíða þarf einhver
að bíða lengst. Svo er bara spurning hvort sé sanngjarnara, að það
sé sá sem mætti seinna, eða sá
sem fæddist lengra frá?
Þegar á leið daginn kom raunar
fram yfirlýsing frá framkvæmdastjóra Fjölskylduhjálpar um að
fólk hafi ekki verið flokkað eftir
þjóðerni heldur þjóðfélagsaðstæðum. Hefði það verið rétt væri að
sjálfsögðu um allt annars konar
og raunar fullkomlega réttlætanlega „mismunun“ að ræða. Hins
vegar verða orð framkvæmdastjórans í viðtalinu ekki skilin öðruvísi en að það hafi einmitt verið tekin ákvörðun um að
taka Íslendingana fram yfir og
afgreiða þá fyrst. Hafi það virkilega verið vinnubrögðin er það
mjög miður.

Venjulega lausnin þegar biðraðir myndast eftir vöru sem
takmarkað magn er af er að
hækka verðið. Í því tilfelli þegar
um er að ræða matargjafir
handa hinum þurfandi er slíkt
auðvitað ekki inni í spilunum og
því er eðlilegt að grípa til einhverra aðgerða til að takmarka
fjölda þeirra sem geta leitað sér
aðstoðar, og tryggja að hún nýtist þeim sem mest þurfi á henni
að halda. Ef marka má fréttaflutning hefur Fjölskylduhjálpin
raunar gert það þegar með því
að krefjast vottorðs frá Félagsþjónustu Reykjavíkur. Það er
ákveðin lausn, en gæta verður þess að jafnt gangi yfir alla,
Íslendinga sem útlendinga.
Þegar efnahagslífið keyrði á
fullum snúningi komu fjölmargir útlendingar til Íslands og
fylltu í störf sem fólk vantaði í.
Þegar hjól efnahagslífsins stöðvuðust sneru flestir hinna árstíðabundnu verkamanna aftur til
síns heima. EES-svæðið gleypti
þannig þúsundir verkafólks sem
ellegar hefðu farið á atvinnuleysisbætur. Þeir sem eftir eru
hafa flestir fest hér rætur með
einhverjum hætti, margir til
dæmis keypt sér íbúð og bíl og
tekið til þess myntkörfulán. Þeir
sitja í sömu súpunni og við hin.
Fæstir útlendinganna hafa
komið til landsins með langa
kröfugerðarlista í vasanum.
Tölur um atvinnuþátttöku staðfesta þetta. Ætli flestir vænti
þess ekki að fá nákvæmlega
sömu meðferð og aðrir þátttakendur í samfélaginu, en ekki
flokkaðir í annan flokk líkt og
lesa mátti í fréttum gærdagsins. Vonum að atburðir síðasta
miðvikudags hafi stafað af mistökum. Það er sjálfsagt að forgangsraða fólki eftir þörf, en
ekki eftir hlutum sem það fær
engu sjálft um ráðið.

3.300 atvinnulausir vegna Icesave
Tveggja prósenta aukið atvinnuleysi
þýðir að a.m.k. 3.300 einstaklingar bætast í
hóp atvinnulausra.
Það er skrýtið að berjast fyrir hagsmunum heimilanna og setja sig svo á móti lúkningu Icesave. Það er skrýtið að berjast fyrir
ostnaður okkar við að ljúka ekki Icesave
uppbyggingu í atvinnulífi og setja sig svo
kemur betur og betur í ljós. Fyrir rúmri
á móti lúkningu Icesave. Þeir bera mikla
viku sagði seðlabankastjóri að mesta hindrábyrgð sem settu sig á móti því að ljúka
unin í vegi fyrir frekari vaxtalækkun væri
þessu máli á lokasprettinum fyrir þjóðaróleyst deilan um Icesave. Áhættusamt sé að
MAGNÚS ORRI
atkvæðagreiðslu. Þar var dauðafæri til að
afnema höft eða lækka vexti í stórum skref- SCHRAM
ná betri samningi. Þeir hinir sömu töldu að
um að óbreyttu.
samningsstaðan myndi batna við þjóðaratkvæðaSeðlabankastjóri segir tvær leiðir færar. Annars
greiðsluna en í staðinn sitjum við með óleyst mál
vegar að semja um lyktir Icesave og halda áfram
langt fram á sumar eða haust.
efnahagsáætlun stjórnvalda. Hin leiðin er sú að ljúka
Ég sagði já við Icesave-samningi í lok desember
ekki Icesave og þá myndi núverandi gjaldeyrisforði
því ég taldi að kostnaðurinn af því að hafa þetta mál
verða nýttur til að standa skil á gjalddögum erlendra
óleyst myndi verða miklu meiri fyrir okkur öll. Því
lána ríkisins. Sú leið – plan b − myndi hafa í för með
miður er þessi kostnaður að koma smátt og smátt
sér lægra gengi, lægri raunlaun, hærri vexti og enn
í ljós. Lægri laun, hærri vextir, miklu meiri niðurmeira aðhald í ríkisfjármálum. Aðalhagfræðingur SÍ
skurður, lægra gengi og a.m.k. 3.300 einstaklingar
sagði við sama tilefni að seinkun á Icesave þýddi að
atvinnulausir er bara ein birtingarmynd þess kostnstórframkvæmdum myndi seinka, landsframleiðsla
aðar.
myndi lækka um fimm prósent og atvinnuleysi yrði
tveimur prósentum meira.
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Magnús Orri Schram skrifar um Icesave
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PRJÓNAKAFFI Heimilisiðnaðarfélags Íslands er
haldið fyrsta fimmtudag í mánuði klukkan 20 á Amokka
Hlíðarsmára. Þar sem fyrsti fimmtudagur í apríl lendir á skírdag
verður kaffið hins vegar fimmtudaginn 8. apríl.
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4ra rétta seðill frá 4.990 kr.
KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJA
1 með rússneskri
pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu
RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
2
með Madeira og grilluðum humarhölum
VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

FISKUR DAGSINS
ferskasti hverju sinni, útfærður af
matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)

3

BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANI
með polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)
RIB EYE
með kartöfluturni, Bearnaisesósu
og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)
NAUTALUND
með grænmetismósaík
og blönduðum skógarsveppum (7.590 kr.)

/YPUNIYV[

4

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passionís

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

Áslaug leggur mikið upp úr því að gera matinn lystugan og að innihaldið tóni vel saman.

FRÆETTABLAÐIÐ/GVA

Því sterkari því betri
Indverskur matur á upp á pallborðið hjá Áslaugu Friðriksdóttur og er indverskt matreiðslunámskeið með
betri fjárfestingum sem hún hefur gert. Hún gefur uppskrift sem er hægt að útfæra á ýmsan veg.
Áslaug Friðriksdóttir, formaður menningar- og ferðamálaráðs
Reykjavíkurborgar og starfsmaður hjá Sjá ehf., fór á indverskt matreiðslunámskeið fyrir nokkrum
árum og segir það einhverja bestu
fjárfestingu sem hún hafi gert.
Hún er afar hrifin af indverskum
mat og eldar hann óspart.
„Því sterkari sem maturinn er
því betri,“ segir Áslaug sem er
mjög gefin fyrir að nota chili. „Ég
á hins vegar þrjú börn sem eru
ekki alveg komin upp á lagið með
sterkan mat þannig að ég þarf
stundum aðeins að hemja mig.“
Áslaug segist taka rispur í eldhúsinu þó að tímaskortur þvælist
stundum fyrir henni. Hún lumar
á fljótlegri uppskrift sem má
útfæra á ýmsan veg. „Þetta er
góður grunnur að bæði kjöt- og
grænmetisréttum. Ég elda bæði
en verð að viðurkenna að ég hallast meira að grænmetisréttum.
Ég er hins vegar alveg glötuð í

INDVERSKUR GRUNNUR OG BANANASALAT
Fyrir u.þ.b. 4
1 laukur
6 hvítlauksrif
10 piparkorn
5 negulnaglar
1 chili (helst ferskt en
annars duft)
1 msk. kumminfræ
1 msk. túrmerik
Salt
1 bolli ab-mjólk
1 dós tómatar (eða tvær
litlar dósir tómatmauk)
Kjöt og grænmeti að
eigin vali
Laukurinn gylltur á

pönnu, hvítlauknum
bætt út í ásamt kryddinu. Látið malla um
stund. Ab-mjólk bætt
út í þannig að úr verði
leðja. Tómötum í dós
eða tómatmauki bætt
út í ef vill. Út í þennan
grunn má setja niðurskorið kjöt eins og
kjúkling, lambakjöt eða
nautakjöt og grænmeti
á borð við brokkolí,
blómkál og gulrætur.
Kjötið eldað í um það
bil 20 mínútur og borið

uppskriftum og þótt ég reyni að
fara eftir þeim gengur það yfirleitt ekki vel. Ég leyfi því oftast
bragðlaukunum að ráða ferðinni
og smakka mig til.“
Áslaug segir ískalt bananasalat

fram með grjónum og
naanbrauði.
Bananasalat
3 bananar
2 dl kókos
1 paprika (eða 1 chili fyrir
þá sem vilja það heldur)
Niðurskornir bananar,
kókos og niðurskorin
paprika steikt í olíu á
pönnu.
Sett í frysti og borið
fram kalt. Salatið fer
vel með sterkum mat.

fara vel með réttinum hvort sem
meginuppistaðan er kjöt eða grænmeti. „Það er líka ofsalega fallegt
en mér finnst útlit matarins skipta
miklu.“
vera@frettabladid.is
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GARN

PRJONA.NET er upplýsingatorg prjónara. Þar er
hægt að fylgjast með öllu því sem er að gerast í heimi
prjónsins á Íslandi og á Netinu.

Eldgos úr íslenskri ull

+9..).'

Vík Prjónsdóttir hefur hvarvetna vakið athygli fyrir glæsileik, hugmyndaauðgi og töffheit, enda einstakt
afkvæmi frjórra fimmmenninga sem allir tengjast hönnun og prjónaverksmiðjunni Víkurprjóni í Mýrdal.

3ATÒRNUSGARN ER
MERSERISERAÈ BËM
ULLARGARN 
AÈ GRËFLEIKA
EINKUM ¾TLAÈ
TIL AÈ HEKLA
ÒR ¶AÈ KEMUR
Å HVÅTU KREMUÈU
OG FJÎLDA LITA¶ESSA VÎRU FINNUR ÖÒ Å
HANNYRÈAVERSLUNUM
(EILDSÎLUDREIFING 3ATÒRNUS EHF
"RAUTARHOLTI ! 2EYKJAVÅK

¥ RÒM  ¹R HEFUR HEILDVERSLUNIN 3ATÒRNUS EHF FLUTT INN HANN
YRÈAVÎRUR ¶AR ¹ MEÈAL GARN FR¹ 'JESTAL 3TEINBACH 7OLLE OG
3TYLECRAFT
'JESTAL ER NORSKT FYRIRT¾KI SEM MA BÕÈUR UPP ¹ "ABY 5LL
SEM ER  MERINO EN ÖAÈ ER FÅNGERÈASTA H¹RIÈ ÒR REYFINU
3UPERWASH 3PORT OG 4OPP T4½ SEM ER UPPLAGT Å JAKKAPEYSUR OG
AÈRAR GRËFARI ÒTIVISTARPEYSUR ¶ETTA GARN M¹ ALLT ÖVO ¹ ULLARKERFI Å
ÖVOTTAVÁL ¶ESSAR VÎRUR FINNUR ÖÒ Å HANNYRÈAVERSLUNUM
(EILDSÎLUDREIFING
3ATÒRNUS EHF
"RAUTARHOLTI !
2EYKJAVÅK

'¾ÈA PRJËN
ARNIR FR¹ !$$)
ERU ÖEKKTIR
FYRIR VÎNDUÈ
SAMSKEYTI ¹
HRINGPRJËNUN
UM OG PASSLEGA
MJÒKA SNÒRU
.ÕLEGA KOM ¹
MARKAÈINN FR¹ ÖEIM
SVOKALLAÈ b#LICK SYSTEMm EN ÖAR ER
PAKKNING MEÈ ÖREMUR SNÒRUM
MISLÎNGUM OG MILLISTYKKI TIL AÈ
SETJA TV¾R SAMAN EF VERIÈ ER AÈ
PRJËNA MJÎG STËR STYKKI 0RJËNA
ODDAR KOMA Å ST¾RÈUM FR¹    
OG ER ÖEIM EINFALDLEGA STUNGIÈ
UPP ¹ SNÒRUENDANN MEÈ SM¹
ÖRÕSTINGI OG SNÒIÈ Å H¹LFHRING
TIL AÈ ÖEIR SITJI FASTIR -EÈ b#LICK
SYSTEMm ÖARF EKKI AÈ KAUPA HEILT PRJËNASETT
HELDUR ER H¾GT AÈ KAUPA HVERJA PRJËNA
ODDAST¾RÈ FYRIR SIG ¶ESSAR VÎRUR FINNUR ÖÒ Å
HANNYRÈAVERSLUNUM

26. mars 2010 FÖSTUDAGUR

(EILDSÎLUDREIFING
3ATÒRNUS EHF
"RAUTARHOLTI !
2EYKJAVÅK

„Landslagsteppið er mjög bókstaflegt teppi sem sýnir sneið af
landslaginu ofan Víkur í Mýrdal,
með Mýrdals- og Eyjafjallajökla í
aðalhlutverkum. Undir því sefur
svo Katla enn værum svefni,
en aldrei að vita nú hvenær hún
rumskar á ný,“ segir vöruhönnuðurinn Brynhildur Pálsdóttir, ein
fimmmenninga í hönnunarhópnum Vík Prjónsdóttir, sem til varð
fyrir tilstilli Hrafnkels Birgissonar vöruhönnuðar. Með þeim í
hópnum eru einnig Þuríður Rós
Sigurþórsdóttir fatahönnuður
og vöruhönnuðirnir Egill Kalevi Karlsson og Guðfinna Mjöll
Magnúsdóttir.
„Hrafnkell er frá Kirkjubæjarklaustri og þekkir vel til Víkurprjóns. Hann hóaði því í okkur hin
og saman fórum við til Víkur til
að hefja nýja vöruþróun með Víkurprjóni. Á því tímabili var lítið
að gerast í íslenskum ullariðnaði,
en við fengum styrk frá Impru til
að vinna með íslenskt hráefni og
íslenska framleiðslu með það að
markmiði að auka verðmæti ullarafurða. Þannig geta hönnuðir
komið inn í vöruþróunarferli og
skapað vörur sem hafa bæði sérstöðu og sterka ímynd, sem svo er
virðisaukandi,“ segir Brynhildur,
sem ásamt samstarfsfólki sínu fór
til Víkur til að kynnast prjónaverksmiðjunni, fólkinu sem þar
vinnur, tækjunum og efninu.
„Í kjölfarið ákváðum við að
vinna teppi úr íslenskri ull þar
sem við notuðum umhverfi Víkur
til innblásturs, en með því öðlast
varan sterkan rekjanleika sem
gefur henni meira verðmætagildi.
Okkur þótti mikilvægt að ekki
færi á milli mála að vörur Víkurprjóns kæmu einmitt frá Vík og
sóttum í þjóðsögur og umhverfi
Víkur til að skapa Landslagsteppið og fleiri vörur úr fyrstu vörulínunni. Þannig gerðum við meðal
annars teppið Selshramm um selinn í Reynisfjöru, Samveruteppi
sem byggist á þeirri hefð að bjóða
gestum upp í rúm til fóta í torfbæjum fortíðar og Sjávarteppið
um magnaðan sjóinn við ströndina og allt sem hann hefur gefið
og tekið,“ segir Brynhildur
sem skemmti sér hið besta við
gerð teppanna með heimafólkinu
í Vík.
„Við hönnun Landslagsteppisins teiknuðum við fyrst útlínurnar og fórum með í Víkurprjón þar
sem við áttum skemmtileg samtöl við starfsfólkið sem flest er
frá Vík og þekkir landið sitt vel.
Þar var okkur bent á að hér og
þar vantaði læk og fleiri smáatriði, sem við þakklát bættum við í teppið,“ segir Brynhildur um Landslagsteppið
sem liggur í lögum lands;
undirlendi, ám, gróðri, fjöllum
og jöklum.
„Eftir að gjósa fór á Fimmvörðuhálsi hefur vaknað sú hugmynd að framleiða sérstaka 2010
gosútgáfu af teppinu í takmörkuðu upplagi, en það mundi gefa
vörunni enn meira gildi og er vita-

Hér stendur vöruhönnuðurinn Brynhildur Pálsdóttir við Landslagsteppið, sem sýnir
Mýrdals- og Eyjafjallajökul, en eldgos stendur einmitt yfir á milli þessara jökla.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

koma Vík Prjónsdóttur sem
víðast að, en í stað þess að einblína áfram á náttúru og þjóðsögur Mýrdalsins horfum við meira til þess að
Vík Prjónsdóttir er farin
að hleypa heimdraganum og víkka
sjóndeildarhringinn. Því tengist
nýja línan öðrum sögum víða af
Íslandi, en líka sögum sem gætu
allt eins gerst hvar sem er.“
thordis@frettabladid.is

skuld skemmtileg tilviljun að gerist
nú,“ segir Brynhildur sem með Vík Prjónsdóttur
frumsýndi nýjustu vörulínu
hópsins á hönnunarviku í
Stokkhólmi á dögunum.
„Við erum í óða önn að

Eftir að gjósa tók
á Fimmvörðuhálsi
hafa hönnuðirnir
rætt um að gera
sérstaka eldgosaútgáfu
af Landslagsteppinu,
svipaða þeirri og hér
sést.
MYND/ÚR EINKASAFNI
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+NIT 0RO 6IÈARPRJËNAR SKIPTANLEGIR ODDAR
EINNIG F¹ANLEGIR AKRÕLPRJËNAR
0OMPON $ÒSKAGARN TILVALIÈ Å TREFLA
PÒÈA OG TÎSKUR 0RJËNAST¾RÈ  
4ILSIM 3KRAUTGARN MEÈ GLITÖR¾ÈI
0RJËNAST¾RÈ 
+ARNIVAL 0ÅFUGARN PRJËNAST¾RÈ  
$ESTINA MOHAIR BLANDA MEÈ
GLITÖR¾ÈI 0RJËNAST¾RÈ    

Sýnishorn af framleiðslunni hjá Arndísi. Hún er jafnan með margt í
gangi hverju sinni.

Byrjaði fimm ára
á fyrstu lopapeysunni
Áhugi á prjónaskap hefur fylgt Arndísi Hilmarsdóttur kennara frá fyrstu tíð. Sem unglingur prjónaði
hún á sjálfa sig, bræður sína og börnin í kringum sig og nú á hún sjálf fjórar nýjar lopapeysur.
„Ég ólst upp við prjónaskap því
mamma framleiddi lopapeysur og ég byrjaði á minni fyrstu
þegar ég var fimm ára en komst
þó aldrei nema upp að höndum.
Mér gekk ekki vel því ég prjónaði svo fast og þráðurinn slitnaði
hvað eftir annað í höndunum á
mér,“ rifjar Arndís upp og segir
langt hlé hafa orðið á lopapeysuprjóni hjá henni eftir þessa frumraun. Öðru máli gegni um flíkur
úr garni. „Þegar ég var fimmtán, sextán ára prjónaði ég á
sjálfa mig, bræður mína og börnin í kringum mig. Meðal annars
fjórar stórar peysur með norsku
mynstri úr ullargarni. Tvennar á
ég enn sem minjagripi.“
Arndís kveðst njóta þess nú
að prjóna peysur og kjóla á þær
mæðgurnar á heimilinu og kveðst
búin með fjórar lopapeysur á sig
síðan um áramót. Ég hef þurft að
endurnýja fataskápinn minn á
einu ári því ég tætti í burtu einhver 40 kíló,“ segir hún og bætir
við hlæjandi. „Nú get ég farið að
nota aftur peysu frá því ég var
fimmtán.“
gun@frettabladid.is

'ARNBÒÈIN 'AUJA
-JËDDINNI
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WWWGAUJAIS

'ARN FR¹ +AREN .OE DESIGN 2USTIK .ATUR GARN ER ÒR
SILKI OG BËMULL -JÒKT OG SÁRLEGA DRJÒGT
3UPER +ID MOHAIR ER MJÎG FÅNGERT OG MJÒKT MOHAIRGARN

Arndís í nýjum peysumum sem hún prjónaði eftir síðustu áramót.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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(EILDSÎLUDREIFING 'ARNBÒÈIN EHF
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HANNYRÐIR
¶¹ ER GJAFABRÁF Å 'ARNBÒÈINNI 'AUJU LAUSNIN
(ÎFUM EINNIG TEKIÈ Å SÎLU AKRÕLPRJËNA FR¹ +NIT 0RO
¹SAMT ÖVÅ AÈ VERA MEÈ FJÎLBREYTT ÒRVAL AF GARNI
+NIT 0RO VIÈARPRJËNUM OG ÎÈRUM FYLGIHLUTUM
FYRIR PRJËNASKAPINNµMIS N¹MSKEIÈ FRAMUNDAN
UPPLÕSINGAR Å VERSLUNINNI
6ERIÈ VELKOMIN
'ARNBÒÈIN 'AUJA

LFABAKKI A

Prjónagraffarar taka myndir af verkum
sínum og setja á Netið. Þannig fá þau
að lifa áfram þó þau séu tekin niður.

26. mars 2010 FÖSTUDAGUR

PRJÓNASLÓÐ er námskeið í prjóni sem
Textílsetur Íslands og Ístex bjóða upp á í apríl
á Sauðárkróki og Blönduósi sjá textilsetur.is.

Ilmur Dögg prjónar renning sem kannski mun enda utan um ljósastaur í borginni.

MYND/ÚR EINKASAFNI
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FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Graffað með prjóni
Á farfuglaheimilinu á Vesturgötu er fyrirtaks prjónakaffihús. Þar er stór karfa með garni og gestir geta
stundað skuldbindingalaust prjón eða lagt umfangsmiklu prjónagraffverkefni Norræna hússins lið.
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„Við erum að safna prjónuðum
renningum fyrir umfangsmikið prjónagraffverkefni Norræna
hússins,“ segir Ilmur Dögg Gísladóttir sem stendur á miðvikudögum fyrir svokallaðri Fuglafit á
kaffihúsi farfuglaheimilisins á
Vesturgötu. Þangað getur fólk
komið, fengið garn og prjónað margvíslega renninga bæði
á staðnum eða tekið garnið með
sér heim og komið að viku liðinni með afraksturinn. Þó er ekki
skilyrði að prjóna renninga heldur
má prjóna hvað sem er á þessum
Fuglafitjarkvöldum.
Fuglafit tengist viðburði í Norræna húsinu sem heitir Lykkjur - Norræn prjónalist sem fram
fer 17. júní til 4. júlí. „Þar leggjum við meðal annars áherslu á
prjónagraff,“ segir Ilmur Dögg
og útskýrir að prjónagraff sé

umhverfislist sem vísi í veggjalistina graffítí. „Prjónagraff er
skemmtilegt fyrir þá sem vilja
setja mark sitt á hluti,“ segir
Ilmur en renningarnir eru saumaðir utan um ljósastaura og aðra
sívala hluti í umhverfinu. Hún
upplýsir að prjónagraff sé algengt
víða um heim og þeir sem hafi
áhuga á að kynna sér það geti leitað eftir því á Netinu undir orðunum knittag eða knitgraffiti.
Gestir Lykkju – Norrænnar
prjónalistar munu gista á farfuglaheimilinu meðan á viðburðinum stendur. „Þeirra á meðal er
sænskur hópur sem hefur sérhæft
sig í prjónagraffi og hefur tekið
þátt í mörgum sýningum og sett
upp graff um allan heim,“ segir
Ilmur Dögg og bætir við að hópurinn verði með smiðju á prjónahátíðinni. „Þangað þarf fólk ekki

að koma með annað en hugrekkið,“
segir hún glaðlega. Ilmur gefur í
skyn að í aðdraganda hátíðarinnar
muni Reykvíkingar verða varir við
prjónagraff víða í borginni. „Það
mun gefa henni mýkra yfirbragð,“
segir hún glettin og tekur fram að
prjónagraff sé ekki skaðlegt enda
auðvelt að fjarlægja það.
Ilmur Dögg býður alla velkomna á Fuglafit í kaffihúsi Norræna hússins á miðvikudögum og
reyndar megi þar einnig prjóna
alla aðra daga enda búið að koma
upp prjónakörfu þar með garni og
prjónum. „Þar getur fólk gripið í
prjóna, prjónað nokkrar umferðir og skilið svo eftir fyrir þann
næsta,“ segir Ilmur Dögg og kallar slíkt skuldbindingalaust prjón
sem sé hentugt fyrir þá sem ekki
hafi tíma fyrir stór prjónaverkefni.
solveig@frettabladid.is
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núna
✽ nýtt og spennandi

helgin

BENEDIKT FREYR JÓNSSON TÓNLISTARMAÐUR

MÍN

Á föstudaginn verð ég í faðmi fjölskyldunnar, við eldum ljúffengan mat, spilum og eigum
góða stund, það jafnast ekkert á við það. Eftir að allir sofna þá byrjar maður sennilega
að undirbúa laugardagskvöldið. Þá byrja ég með nýtt mánaðarlegt fastakvöld á Prikinu.
Fæ með mér tvo góða gesti og verð í mikilli keyrslu.

Boogie Down Reykjavík er hönnun Brynju Pétursdóttur og Tinnu Hallbergsdóttur:

NÝ OG ÍSLENSK HIPHOPDANSFATALÍNA

Neðanjarðar sánd
Plötusnúðurinn Guðni Einarsson,
betur þekktur sem Impulze, er að
fara í gang með ný danstónlistarkvöld sem munu ganga undir nafninu „Rvk Underground“ og verða
tileinkuð dub/techno og minimal tónlist á Íslandi. Fyrsta kvöldið
verður í kvöld á skemmtistaðnum
Venue í Tryggvagötu.

g hafði tekið eftir því úti í
New York að dansarar eru oft
merktir sínum kennara eða hópi og
mig langaði að gera eitthvað svipað hjá mér. Ég hafði samband við
Tinnu Hallbergsdóttur, sem útskrifaðist á sama tíma og ég frá LHÍ,
hún úr fatahönnun og ég úr grafDjúpa laugin fer norður
ískri hönnun. Við ákváðum að búa
til „street“-línu og höfum verið að
Hinn vinsæli stefnumótaþáttvinna í því frá því síðasta vor,“ segir
ur Djúpa laugin ætlar nú að kenna
danskennarinn Brynja PétursdóttNorðlendingum að kela. Allt liðið á
ir, annar hönnuða nýju dansbak við þáttinn ætlar að fljúga
fatalínunnar Boogie Down
norður föstudaginn 9. apríl
Reykjavík.
og vera í beinni frá Sjallanum.
HELST Henson framleiðir línuna
„Við hvetjum allar bombur og
en innan hennar er að finna
fola sem eru á lausu fyrir norðhettupeysur, buxur, „hotpants“ og
an að skrá sig inn á skjáreinn.is,“
boli í þremur mismunandi litum.
segir Þorbjörg Marinósdóttir sem
„Fötin eru úr góðu efni og við erum
stjórnar þættinum ásamt Ragnhildi
að selja þau á mjög góðu verði.
Magnúsdóttur. „Ég er ekkert smá
Þeim hefur líka verið ótrúlega vel
spennt yfir að fá að skipta mér
tekið, ég þorði eiginlega aldrei að
af ástarlífi Akureyringa og hef því
vonast eftir svona miklum áhuga.
ákveðið að vera alla
Stelpurnar í hópunum mínum eru
helgina fyrir norðflestar í þessum fötum og það er
an á skíðum og
ótrúlega gaman að sjá þær labba
skoða karlmenninn í tíma í þeim.“
ina í brekkunni,“
Þótt Brynja sé grafískur hönnsegrr hin hress
uður má hún lítið vera að því að
Tobba.
sinna þeim hluta lífs síns, enda á
dansinn hug hennar og hjarta. Hún
kennir hip hop en líka stíla sem
færri þekkja – Dancehall og Waacking. Alla tímana kennir hún í Ár-

É

þetta

Brynja og danshópurinn hennar Brynja hannar föt dansaranna í samstarfi við Tinnu Hallbergsdóttur fatahönnuð.

bæjarþreki. Dancehall kemur frá
Jamaíka og byggist mikið á seiðandi mjaðmahreyfingum. Waacking er dansstíll sem á rætur
að rekja til samfélags samkynhneigðra í Los Angeles.
Á milli námskeiða fer hún til út-

landa til að bæta við sig. „Waacking er það heitasta úti í New York
núna. Þegar ég byrjaði að fylgjast
með þessu var þetta aðallega á
götunni. En nú eru allir þeir sem
voru „underground“ komnir með
vikulega tíma og farnir að kenna

Nude magazine fór í loftið í gæ:

Vefrit um tísku

ið ákváðum að ráðast í þetta
verkefni af einskærum áhuga
um tísku,“ segir Jóhanna Christensen, ritstjóri nýs veftímarits um
tísku sem fór í loftið í gær. Tímaritið heitir Nude magazine og
verður með lifandi umfjöllun um
hvað er að gerast í tískunni bæði
innanlands og erlendis. „Það er
svo mikil gróska í fatahönnun
á Íslandi að okkur fannst vanta
tímarit sem fjallar um hana,“ útskýrir Jóhanna. „Við sækjum innblástur til danskra tímarita eins og
Eurowoman og verðum með fjölbreytta og lifandi umfjöllun um
förðun, tískuviðburði og nýjungar
í bransanum. Á síðunni verða alls
kyns myndbönd, allt frá kennslu í
förðun upp í umfjöllun okkar um
tískuvikuna í Kaupmannahöfn og
Reykjavík Fashion Festival en við
stefnum á að fara líka á viðburði
erlendis og fjalla um þá.“ Jóhanna
nýtur liðsinnis blaðamannsins
Eddu Sifjar Pálsdóttur en það er
Árni Torfa ljósmyndari og Daníel
Bjarnason kvikmyndatökumaður

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fullum sölum af fólki. Þetta er
gjörsamlega að springa út,“ segir
Brynja.
Boogie Down Reykjavík línuna
má nálgast hjá Brynju í Árbæjarþreki og á Facebook-síðu hennar,
facebook.com/brynjapeturs. - hhs
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Fjölbreytt og lifandi umfjöllun Jóhanna
Christensen ritstýrir vefritinu Nude.

sem sjá um myndrænu hliðina.
Þess má geta að verkefnið keppir
sem ein af ellefu bestu viðskiptahugmyndum ársins hjá Innovit en
hvort þær hreppa Gulleggið kemur
í ljós í apríl. „Við sváfum ekki í
nokkra daga á meðan við vorum
að leggja lokahönd á blaðið,“ segir
Jóhanna sem vonast eftir góðum
viðtökum.
- amb

REFFILEGUR Breski leikarinn Noel
Fielding var í grænni leðurkápu og
háum stígvélum þegar hann var
myndaður ásamt kærustu sinni á
Kiss-tónleikum í London.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Stefán Karlsson Ritstjórn Anna M. Björnsson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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Hef gaman af að hanna á mismunandi konur Birna Karen hefur
saumað síðan hún var smástelpa en
rekur nú þrjár verslanir en tvær þeirra
eru í Kaupmannahöfn.

RÓLEGASTA
Hönnuðurinn Birna
Karen Einarsdóttir var
uppreisnargjörn í æsku
og gekk í gegnum ýmis
fatatímabil. Tvítug fór
hún á Hróarskelduhátíðina og sneri aldrei aftur
heim. Í dag á hún fyrirtækið Birnu og var ein af
aðstandendum Reykjavík Fashion Festival
síðustu helgi.
Viðtal: Anna Margrét Björnsson
Ljósmynd: Stefán Karlsson

stæða þess að fyrirtækið mitt kom
að þessari hátíð er
sú að það var búið
að koma svo vondu
nafni á íslenska hönnun undanfarin ár með misheppnuðum
tískuvikum hér á landi,“ útskýrir
Birna Karen með vott af sjarmerandi dönskum hreim. „Við fórum
að ræða saman, aðstandendur Elabel og Nikita og ákváðum að
stofna Reykjavík Fashion Festival
til að standa saman og gera eitthvað almennilegt til að koma íslenskri tísku á kortið. Okkur langaði til þess að gera þetta að viðburði sem fólk myndi sjá og tala
um. Ég hef ekki komið mjög mikið
nálægt skipulaginu sjálf heldur
meðeigandi minn, Íris, hér heima
og það góða fólk sem vinnur hér
fyrir mig. Þetta hefur verið mjög
skemmtilegt og ég er sannfærð um
að þetta verður árlegur viðburður hér á landi.“ Birna Karen ólst
upp í Bústaðahverfinu í Reykjavík og fór svo í Menntaskólann í
Reykjavík. „Ég hafði alltaf áhuga á
fötum og var mikið að sauma, nú

Á

eða biðja ömmu mína að sauma
á mig þegar ég var lítil. Síðan ég
man eftir mér mældi ég út konur
í strætisvögnum og ímyndaði mér
hvernig ég myndi vilja klæða þær
svo að þær litu betur út.“

VAR PÖNKARI OG HIPPI
Birna segist ekki neita því að hafa
verið dálítið villtur unglingur. „Ég
held að það viti það nú flestir sem
muna eftir mér á þessum tíma.
Ég gekk í gegnum ýmis tímabil.
Ég var hippi, pönkari, rokkari og
ég var ekki sú rólegasta. Ég var
þó aldrei að slæpast og var alltaf
annaðhvort í skóla eða að vinna.
Ég fór til London í nokkra mánuði og líka til Bandaríkjanna.“
Þegar Birna Karen var tvítug fór
hún í örlagaríka ferð á tónleikahátíðina Hróarskeldu en hún hefur
aldrei flutt aftur til Íslands. „Ég
fór á Hróarskeldu með sex vinkonum og eyddi öllum peningunum mínum þar. Þá fékk ég mér
vinnu og endaði með því að ílengjast í Danmörku. Ég varð ekki eftir
vegna þess að ég hefði hitt mann
eða verið með nein sérstök plön,
lífið og lífsmátinn í Danmörku
hentaði mér einfaldlega svo vel.
Mér finnst mjög þægilegt að búa
í Danmörku vegna þess að þar er
allt og á sama tíma ekki neitt,“
segir hún og hlær. „En ég byrjaði
að hanna föt úr endurunnu efni.
Ég keypti upp heilu lagerana í
Rauða kross-búðunum og saumaði úr þeim nýjar flíkur. Vörurnar nutu vinsælda og seldust alltaf
upp. Ég sýndi þær meðal annars á
tískusýningu í Tunglinu þegar það
var upp á sitt besta. Mig minnir að
Quarashi hafi spilað undir.“

HANNA FYRST OG FREMST
FYRIR ALVÖRU KVENLÍKAMA
Eftir þetta ákvað ég að fatahönnun lægi vel fyrir mér og dreif mig
í praktískt nám til að læra al-

mennilega tækni á bak við allan
saumaskapinn. Mig langaði til
þess að vita hvernig hlutir væru
saumaðir í stað þess að læra huglægu hliðina í listaháskóla, mér
fannst ég vera komin yfir þann
hjalla sjálf. Ég hafði sköpunargleðina en mig vantaði tæknina.
Ég kláraði svo þetta nám og opnaði strax í kjölfarið fyrirtæki mitt,
Birnu. Þetta var fyrir átta árum og
ég var þá nýbúin að eignast litla
dóttur. Fyrsta verslunin var opnuð
í Istedgade í Kaupmannahöfn
og svo opnaði ég aðra verslun á
Skólavörðustígnum fyrir fjórum
árum. Fyrir skömmu opnaði ég
svo þriðju verslunina í miðborg
Kaupmannahafnar.“ Birna segir
útgangspunktinn í hönnun sinni
vera notagildi. „Ég ákvað snemma
á ævinni að gera föt fyrir kvenlíkamann, föt sem myndu henta
öllum konum og gera þær fallegri
á meðan ég útfærði þau á þann
hátt sem mér finnst flott. Ég horfi
mikið á líkama kvenna og tek tillit til kvenlegra forma. Konur eru
með brjóst, konur eru með læri,
konur eru með mjaðmir. Föt fyrir
konur eiga að vera fyrir konur en
ekki unga stráka! Þau eiga líka
fyrst og fremst að vera klæðileg.
Mér finnst að það eigi að vera
manneskjan sem skapi fötin en
ekki fötin sem skapi manneskjuna.“ Birna bætir við að hönnun hennar höfði til allra aldurshópa. „Ég get selt sama kjólinn
á stúlku á fermingaraldri og á
konu á sextugsaldri. Það er frábært, það er virkilega gaman að
sjá mismunandi konur í hönnuninni minni. Það sem mér finnst
heillandi og kynþokkafullt við föt
er þessi duldi kynþokki, að bera
ekki endilega allt heldur leyfa
ímyndunaraflinu að bæta við
restina. Ég á erfitt með að skilja
þegar konur fylgja öllum nýjustu
tískustraumum bókstaflega, hvort
sem þeir eru klæðilegir eða ekki.
Til dæmis er ekki sérlega töff að
ganga í víðum kvennabúrsbuxum þegar kona er yfir sextíu og
fimm kíló.“

MAÐURINN SÁ UM BARNIÐ
FYRSTU ÁRIN
Birnu finnst ýmislegt hafa breyst
á undanförnum sautján árum á
Íslandi og fólk orðið meira meðvitað um tísku. „En þetta er auðvitað eins hér og í Danmörku,
sumir gangast mikið upp í því að
vera í nýjustu tísku en sumum
er alveg sama. En yfirleitt finnst
mér fólk hér á landi standa framarlega í tísku. Hún viðurkennir
að vera mikill vinnualki og hreinlega hafa unun af starfi sínu. „Ég
vakna alltaf snemma, fæ mér
kaffi og labba í vinnuna. Þar er
ég í miklu sambandi við búðirnar og mér finnst mikilvægt að
tala við kúnnana mína og heyra
hvað þeim finnst um fötin og
hvað mætti betur fara. Mér finnst
skipta mjög miklu máli að fólki
líði vel í fötunum frá mér og vil fá
að heyra persónuleg álit. Ef fólki
líður vel í fötum þá líður því alfarið betur og verður sjálfsöruggara

og ánægðara, það er ekki flóknara
en það. Ég er líka óspör á að hrósa
konum því að þá líður þeim vel.
Ég hef afskaplega gaman af því
að vinna og þegar ég fer í of langt
frí þá hreinlega leiðist mér. Ég er
ekki týpan sem getur hangið á
strönd í tíu daga, þá veit ég bara
ekkert hvað ég á að gera af mér.“
Birna segir að fyrstu árin eftir
að hún stofnaði fyrirtækið hafi
hún unnið eins og brjálæðingur. „Maðurinn minn sá að mestu
leyti um barnið mitt og heimilið.
Það var klárlega ekki mikill tími
eftir fyrir fjölskylduna. Í dag er
ég að reyna að læra að kúpla mig
meira út úr þessu og setja hlutina í hendurnar á öðrum. Ég verð
að læra að ég þarf ekki að vera
með puttana í gersamlega öllu!“
segir hún og hlær. „Í dag er fyrirtækið líka stærra og ég er með
svo gott fólk í vinnu hjá mér og
sem vinnur með mér í framleiðslunni.“ Eiginmaður Birnu er

danskur og vinnur sem grafískur hönnuður. „Hann er líka listmálari og ljósmyndari og hefur
til dæmis myndað allar auglýsingaherferðir okkar og bæklinga.
Það er mjög praktískt.“ Nýjasta
áhugamál þeirra hjóna er að fara
á snjóbretti sem þau hafa stundað í fríum í Noregi. „Það er spennandi nýtt hobbí sem hentar aktívri manneskju eins og mér.“

LISTIN MIKILVÆGUR ÞÁTTUR Í
AÐ REISA SAMFÉLAGIÐ VIÐ
„Það er mjög mikið búið að vera
að gerast í íslenskri tísku undanfarin ár og mikið af fallegri hönnun,“ segir Birna sem bætir svo við
að það hafi hins vegar lítið verið
gert til að koma henni á framfæri. „Reykjavík Fashion Festival
var hátíð sem var sett upp á örstuttum tíma, svona eins og svo
margt sem er gert á Íslandi. Fólk
hér heima bara kýlir á hlutina og
stundum getur það verið gott og
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Gleði hjá Ring í dag

Tónlist fyrir 0 kr.
Farðu inn á farsímavefinn m.ring.is og óskaðu
eftir að fá lagið og hringitóninn beint í símann.
Ringjarar geta náð sér í lagið og hringitóninn Honestly með Ourlives á
farsímavefnum m.ring.is í dag.

Gildir í dag, föstudag
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LADA SPORT RANKAR VIÐ SÉR

HEIMSÆKJA ÍSAFJÖRÐ Þar verður haldin um

páskana tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður
eins og undanfarin ár. Þarna myndast ávallt
sérstök stemning sem erfitt er að fanga á
öðrum hátíðum og því tilvalið að gera sér
ferð vestur á land í ævintýraleit. Hjaltalín,
Bloodgroup, Morðingjarnir, Dikta, Mið-Ísland og síðast er ekki síst Sólinn frá Sandgerði hafa staðfest komu sína. Getur ekki
klikkað.

ÞAÐ ER EKKI ORÐIÐ
OF SEINT AÐ…
SKILA SKATTFRAMTALINU Fresturinn til að skila skatt-

framtalinu rennur út í dag og nema þú hafir í leti þinni
sótt um viðbótarfrest þá geturðu horft bjartsýnum
augum til næstu daga. Það er vor í lofti með björtum
morgnum og engin ástæða til annars en taka daginn
snemma, borða morgunmatinn í rólegheitum og kíkja
í blaðið áður en haldið er út í erilsaman daginn. Páskarnir eru líka á næsta leiti með því yndislega fríi sem
þeim fylgir. Er ástæða til nokkurs annars en að brosa?

Hljómsveitin Lada Sport vaknaði á dögunum og fór
í hljóðver. Þar tók hún upp tvö lög sem koma út á
næstunni. „Upptökum stjórnaði Aron Þór Arnarsson og við erum mjög sáttir við útkomuna,“ segir
Haraldur Leví, trommari Lödu Sport. „Þess vegna
höfum við ákveðið að gefa þessi tvö lög út á sjö
tommu vínylplötu fyrir sumarið. Okkur hefur alltaf
langað til að gera það og ákváðum því að kýla á
það núna.“
Lada Sport var stofnuð sumarið 2002. Hún tók
þátt í Músíktilraunum árið 2004 og endaði í 2. sæti
ásamt því að Haraldur Leví var valinn efnilegasti
trommarinn. Árið 2007 gaf hljómsveitin út fyrstu
breiðskífu sína, Time and Time Again, sem innihélt
meðal annars smellinn The World Is a Place For
Kids Going Far. Lagið var mjög vinsælt á X-inu
977. Ári síðar kom hljómsveitin fram í síðasta skipti
á tónleikastaðnum sáluga, Organ. „Menn vildu
allir fara hver í sína átt og gera eitthvað annað,“

Lada Sport-jepplingurinn var eitt
sinn afar vinsæll á
Íslandi. Í erlendu
bílapressunni var
Lada Sport oft kallaður hinn rússneski
Range Rover.

SNÝR AFTUR Lada Sport kom nýlega saman á ný og tók upp

tvö lög.

segir Haraldur. „Svo tók það bara tæp tvö ár að fá
fiðring í puttana og vilja hittast og taka upp aftur
saman.“

BRAGÐA Á EKTA ÍSLENSKUM ÍS Beint frá býlinu. Ísbúðin Ísland opnaði í Suðurveri á dögunum þar sem þú
getur fengið þér ís frá sveitabænum Holtseli sem
er framleiddur úr mjólkinni sem kýrnar á bænum
leggja til. Er hægt að biðja um það betra?

● PÍSLARVOTTUR
EÐA UNDUR?

SJÁ DIKTU Á NASA Þessi sjóðheita hljómsveit heldur

sína þriðju tónleika á Nasa á skömmum tíma annað
kvöld. Ef þú varst einn
þeirra sem misstu af
þeim tveimur fyrstu
gefst þér núna enn
eitt tækifærið til
að tryggja þér
miða. Hver vill
ekki klappa með
í Thank You
innan um hundruð annarra Diktu-aðdáenda?
KAUPA ÞÉR PÁSKAEGG Páskarnir eru að koma og úti

í búð geturðu keypt þér risastórt páskaegg á aðeins tvö þúsund kall. Ekki slæmur díll á þessum síðustu og verstu tímum. Þú getur meira að segja tekið
forskot á sæluna og maulað það fram að páskum yfir
sjónvarpinu, eða þá boðið útvöldum gestum.
FYLGIRIT FRÉTTAB
LAÐSINS •

MARS 2010
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í dag

Tónlist fyrir

0 kr.

Farðu inn
eftir að fá á farsímavefinn m.ring.is
lagið og hringitóninn
og óskaðu
beint í símann.

Ringjarar geta
náð
tóninn Honestly sér í lagið og hringifarsímavefnum með Ourlives á
m.ring.is í
dag.
föstudag

Gildir í dag,

Margir hafa velt fyrir sér
hvort Lady Gaga sé hreinlega að gagnrýna
og gera grín að
tónlistarbransanum. Hvort hún sé
píslarvottur sem
sýni „allt sem
er að“ í þessum heimi með
því að bera
hold og syngja
popptónlist
sem höfðar
til ungs fólks.
Uppgangur
hennar er
ótrúlegur og hún
getur að sjálfsögðu
þakkað grípandi
lögum það, eins
og kynferðislegu
ímyndinni – sem
hefur væntanlega
ekki skemmt fyrir.
Þess vegna er oft
talað um að hún sé
bæði píslarvottur
og undur.

TELEPHONE Lady Gaga með ruglað klof í myndbandi við lagið Telephone.

POPPSKÝRING: LADY GAGA HNEYKSLAR Á NÝ

HVERSU LANGT
GENGUR GAGA?
Lady Gaga hefur notið
ótrúlegra vinsælda
undanfarið. Hún gengur
sífellt lengra í myndböndum sínum og hefur
verið harðlega gagnrýnd
fyrir vikið.

● JONAS ÅKERLUND
SNÝR AFTUR
Jonas Äkerlund er sænskur
leikstjóri og hefur unnið
tvö myndbönd með Lady
Gaga við lögin Paparazzi
og Telephone. Myndböndin
eru hálfgerðar stuttmyndir
og eiga það sameiginlegt
að vera of gróf til að vera
öllum sýnileg á Youtube.
Jonas þessi er þekktur fyrir
að fara yfir strikið í myndböndum sínum eins og
hann gerði eftirminnilega
í klámfengnu myndbandi
Rammstein við lagið Pussy.

Lady Gaga sendi á dögunum frá
sér níu mínútna myndband við
lagið Telephone. Leikstjóri myndbandsins er hinn sænski Jonas
Åkerlund, en hann fór eftirminnilega yfir strikið í myndbandi við
lagið Pussy með Rammstein.
Í kjölfarið á frumsýningu
myndbandsins var Lady Gaga
harðlega gagnrýnd í þættinum
America Live á fréttastöðinni Fox
News fyrir að ota einkennilegum
kynferðislegum órum að börnum.
Sandy Rios, sem er einhvers
konar siðapostuli í Bandaríkjunum, segir að fólk neyðist til að
velta fyrir sér hvort Lady Gaga sé
með getnaðarlim þar sem búið er
að rugla klof hennar í einu atriði
myndbandsins. Þá fer það fyrir
brjóstið á henni að Lady Gaga
og Beyoncé, sem er í gestahlut-

verki, fremja fjöldamorð í lokin.
„Einnig sjást Gaga og Beyoncé
sem lesbískir elskendur. Þetta
er ógeðslegt og ég kann ekki
að meta þetta,“ sagði Sandy í
þættinum. „Ég myndi ekki undir
neinum kringumstæðum leyfa
börnunum mínum að hlusta á
tónlist Lady Gaga.“
Sandy veltir fyrir sér hvert Lady
Gaga stefni og hversu langt hún
eigi eftir að ganga. Þrátt fyrir að
það sé erfitt að vera sammála
öfgafullum skoðunum Sandy, þá
er fróðlegt að velta fyrir sér hvert
Lady Gaga stefnir. Hún gengur sífellt lengra í myndböndum sínum
og vílar ekki fyrir sér að koma
nakin fram – veki það athygli.
Lady Gaga er ýktasti meginstraumslistamaður heims. Hún er
búin að selja fleiri en átta milljón
plötur, á tímum sem plötur seljast
mjög illa, og hefur átt lög á toppi
vinsældalista um allan heim. Það
má því velta fyrir sér hvernig hún
mun viðhalda vinsældum sínum.
Framtíðin leiðir í ljós hvort hún
geti haldið áfram að vera þetta
ólíkindatól og umfram allt hvort
hún hafi hreinlega meira hold að
sýna?
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Sanp-r530-ja03se
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NINTENDO WII

15,6” LED HD 1366 x 768
Intel® Celeron Dual Core T3100, 1.90GHz
2Gb DDR3

Innbyggður MP3 spilari
1GB minniskort fylgir ( stækkanlegt )
Frábær hljómgæði

250Gb 5400rpm SATA
DVD-RW Super Multi Layer DVD skrifari
3x USB2.0, VGA, HDMI,Headphone út, Mic in,
Gigabit netkort, Minniskortalesari
Þráðlaust net 802.11bg/n
1.3 Mpixel vefmyndavél
Windows 7 Home Premium

Samsung
gæði

14.999

54.999

124.999

ACER ASPIRE FARTÖLVA
5542-1462
AMD Athlon X2 Dual Core M300 2.0GHz
örgjörvi
4GB DDR3- 667Mhz vinnsluminni
15.6” HD(1366 x 768) Acer CineCrystal skjár
512MB ATI HD4200 skjástýring
320GB 5400rpm SATA diskur
Super Multi DVD±RW skrifari
300Mbps þráðlaust net
1.3MP innbyggð vefmyndavél
Windows 7 Home Premium 64-BIT

Wind

Home proews 7
mium

ION USB DJ GRÆJA

64-bit

Allt sem þarf til að DJ-ast í tölvunni,
Crossfader til að skipta milli laga,
Bass og treble stýring,
Hugbúnaður fyrir upptöku
USB tengi

119.999

24.999

CASIO EXZ2

SAEC-ES15

EXZ2

17.999
19.

ION USB TROMMUSETT
USB tengt trommusett
Mikil hljómgæði
Öﬂugur hugbúnaður með ótal
möguleikum
Æﬁngarprógramm

34.999
39. 999

Lækkað
verð

29. 999

SAMSUNG MYNDAVÉL
10.2 megapixlar
2.5” LCD
Beauty shot
Face detection
Red-eye ﬁx
Digital image stabilization (DIS)

MP3
spilari

ú
vinsælast

a

12.1 milljón punkta upplausn
3x aðdráttarlinsa (35,5-106,5mm)
2,7” LCD skjár
EXILIM Engine 2.0
23 myndstillingar - Bestshot
Face Detection function gefur betri
andlitsmyndir
ISO 64-1600
Videoupptaka með hljóði,16:9
(Hámarksupplausn 848x480 - 30fps)
Styður SD og SDHC minniskort
Hleðslutæki og hleðslurafhlaða fylgir

Var að

24.999
29. 999

999

LOGIC 3 IPOD TENGIKVÍ

LOGIC 3 LEIKJASTÝRI

MIP199K

40W RMS
AM/FM útvarp
10 stöðva minni
LCD skjár
Fjarstýring

29.999

Ótrúlega
skemmtileg

13.999

93%

stærri skj
ár

39.999

34. 999

Með fyrirvara um prentvillur,myndbrengl og uppseldar vörur. Tilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum.
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PANTERA FAGNAR
ÁRATUGS YFIRRÁÐUM

Pantera er af mörgum talin besta þungarokkshljómsveit allra tíma. Hljómsveitin hætti árið 2003 og ári síðar var gítarleikarinn
Dimebag Darrell myrtur þegar óður byssumaður skaut hann í höfuðið þar sem hann var að spila með hljómsveitinni Damageplan,
sem í voru þrír meðlimir úr Pantera – alla nema söngvarann Phil Anselmo. Í apríl kemur út safnplatan 1990-2000: Decade of Domination og af því tilefni hefur POPP tekið saman árin sem Pantera bar höfuð og herðar yfir aðrar þungarokkshljómsveitir heims.

1990

1992

Pantera gefur út
fjórðu breiðskífu
sína og þá fyrstu
sem náði teljandi vinsældum:
Cowboys From
Hell. Flestir líta
svo á að platan sé
fyrsta alvöru plata
Pantera.

Platan Vulgar
Display of Power
kemur út og nær
44. sæti bandaríska vinsældalistans. Platan
er af mörgum
talin sú besta
sem hljómsveitin sendi frá sér,
enda inniheldur
hún smelli á borð
við Walk, Fucking
Hostile og Mouth
for War.

Pantera
sendir frá
sér plötuna Far
Beyond Driven sem
fór beint í fyrsta sæti
bandaríska Billboardlistans. Þungarokksplata
hafði aldrei áður farið á topp listans. Fyrsta
umslag plötunnar þótti of gróft, en það sýndi
bor fara í gegnum rassgat.
Pantera er tilnefnd til Grammy-verðlauna.

1991

1992

1993

1995

2001

Phil Anselmo, söngvari hljómsveitarinnar, játar
fyrir rétti að hafa ráðist á öryggisvörð, sem
hafði hindrað að aðdáendur kæmust upp á svið
til hljómsveitarinnar. Hann var dæmdur til að
inna af hendi 100 tíma í samfélagsþjónustu.
Phil byrjar að haga sér undarlega sama ár
að sögn félaga sinna, sem má rekja til fíkniefnaneyslu. Hann segir á sviði að rapp hvetji til
morða á hvítu fólki. Hann biðst svo afsökunar á
ummælunum og segir þau sögð í ölæði.

■ Pantera fer í tónleikaferð um
Evrópu, sem reyndist vera sú
síðasta sem hljómsveitin fór
í. Hætt er við síðustu tónleika
ferðalagsins vegna árásanna á
tvíburaturnana 11. september.
■ Hljómsveitin áformar að fara í
hljóðver og taka upp nýja plötu.
Það var aldrei gert.

2002
Phil Anselmo tekur sér frí frá Pantera
og tekur þátt í ýmsum hliðarverkefnum. Hann var á þessum tíma í hljómsveitunum Down og Superjoint Ritual,
en á meðan óx gremja bræðranna
Dimebag og Vinnie Paul þar sem þeir
töldu hann hafayfirgefið Pantera.

2003
Pantera hættir og bræðurnir
kenna Phil um – hann segir
ákvörðunina um pásuna hafa
verið sameiginlega. Bræðurnir
og Phil rífast í fjölmiðlum um
örlög hljómsveitarinnar.

1996

1994

1990

Plöturnar þrjár sem
Pantera gaf út áður
en Cowboys From
Hell kom út innihalda
glysrokk sem er afar
ólíkt því sem kom
seinna frá hljómsveitinni.

Pantera gefur út
The Great Southern Trendkill. Phil
Anselmo tók upp
sönginn í New Orleans fjarri félögunum sem tók plötuna
upp í Dallas. Eiturlyf
eru þema plötunnar,
sem er þung í orðsins fyllstu merkingu.
Phil tekur of
stóran skammt af
heróíni og hjarta
hans hættir að slá
í fimm mínútur.
Hann segist ætla að
hætta að nota dóp,
en stendur ekki við
það.

1994

1995

2005
1997
Eina tónleikaplata
Pantera kemur út og
hlýtur nafnið Official
Live: 101 Proof.

1999
Pantera sendir frá sér baráttulag tileinkað hokkíliðinu Dallas Stars, sem vann
Stanley-bikarinn sama ár.
Vinnie Paul, trommari Pantera,
heldur Stanley-bikarspartí þar
sem bikarinn skemmist, eftir
að honum var hent af þaki
hússins. Gullsmiðir NHL-deildarinnar lagfærðu bikarinn.

1996

1997

1998

1999

Vinnie Paul lýsir
því yfir að Pantera
muni aldrei koma
saman aftur.

2000
Síðasta plata
Pantera, Reinventing the
Steel, kemur út.
Platan fór hæst
í fjórða sæti
Billboard-listans
og innihélt lög á
borð við Revolution is my Name
og Goddamn
Electric.

2000

2004
Phil Anselmo lætur hafa eftir sér
að Dimebag eigi skilið að vera
laminn duglega.
Dimebag er myrtur uppi á
sviði. Hinn 25 ára gamli Nathan
Gale stekkur upp á svið og
skýtur hann í höfuðið. Áður
en hann var sjálfur skotinn til
bana af lögreglumanni
nær hann að myrða þrjá
aðra og særa einn.

2001

2002

2003

2004

2005

ÞRÓUNARKENNINGIN

Maðurinn er í stöðugri þróun eins og POPP sýnir á þessari
einföldu skýringarmynd. Getur þú bent á sams konar
þróun? Sendu okkur sms á 696 POPP (696 7677)
eða sendu póst á popp@frettabladid.is

API Við erum öll
komin af öpum.

BJÖRGÓLFUR THOR

kaupsýslumaður.

Núverandi Íslands- og bikarmeistarar Vals í fótbolta kvenna
hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn fjögur ár í röð 2006-2009.

HANNES SMÁRASON

Það sést hverjir drekka Kristal

kaupsýslumaður.

JÓN ÁSGEIR

kaupsýslumaður.
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POPPGÚRÚ: HLJÓÐFÆRASAFNARINN VALTÝR BJÖRN THORS

Í fremstu röð í framleiðslu á hljóðversbúnaði.

'PDVTPOPOFUIJOH BOEPOMZPOFUIJOH
BOEZPVMMNBTUFSJU5IBUTPVSQIJMPTPQIZ

VALTÝR BJÖRN THORS Hefur oft verið búinn að selja gítarana áður en hann skiptir um strengi í þeim.

HALDINN AFBRIGÐILEGRI
HLJÓÐFÆRAFÍKN
Valtýr Björn Thors er
tækja- og hljóðfærasafnari í Reykjavík. Hann
hefur verið í ýmsum
hljómsveitum, lengst
í hljómsveitinni Funk
Harmony Park.
„Þetta er klárlega fíkn,“ segir hann
um áhugamálið. „Maður veit að
þegar maður kaupir rafmagnsgítar
og þremur dögum síðar er maður
orðinn friðlaus því mann langar í
annan, þá er eitthvað ekki alveg
í lagi.“

Eins og með kerlingar

gerðu tónlist á

makkann þinn

inni
ð
ö
t
s
a
n
ó
T
nýtt í

Tónastöðin er með meiriháttar úrval
magnara í öllum stærðum og gerðum
frá heimsþekktum framleiðendum!

Hjá okkur færðu faglega þjónustu,
byggða á þekkingu og áratuga reynslu.

5ØOBTUÚ§JOt4LJQIPMUJEt3FZLKBWÓLtTÓNJtXXXUPOBTUPEJOJT

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Valtýr segir að fíknin hafi ágerst
síðustu sex árin eða svo. „Það hafa
alltaf verið hljóðfæri í kringum mig,
en svona síðustu sex árin hef ég
verið hvað verst haldinn. Í rauninni
er þetta þannig að maður vill eignast hlutinn. Þegar maður á hann er
markmiðinu náð. Ég veit ekki hvað
skal segja. Þetta er eiginlega eins
og með kerlingarnar. Maður vill sofa
hjá þeim, en ekki nauðsynlega búa
með þeim eða giftast þeim. Þetta
er þannig. Þessi hljóðfæri koma og
fara. Ég hef oft verið búinn að selja
gítara áður en ég hef náð að skipta
um strengi í þeim.“
En væri þá ekki nóg að fara í
hljóðfærabúðir og prófa?
„Nei, það væri nú heldur slappt!“
segir Valtýr og hlær. „Það væri eins
og að fara á bílasölur og sparka
í dekkin. Það er ekki að gera sig.
Stundum nægir mér að vera kominn
með hlutinn í hendurnar, eiga hann
og taka mynd af sér með hann í
höndunum. Það er eitthvað afbrigðilegt við þetta, ég veit það.“

Gangandi orðabók
Valtýr segir að fæst hljóðfærin stoppi

DÓTAKASSINN:
Úff, þú ert að grínast … Þrír bassar, þrír rafmagnsgítarar,
stálstrengjakassagítar, nælonstrengjagítar, dobro með stálbúk, mandólín, ukelele, kúbanskur tres, bólivískt charango,
tyrkneskur saz, víetnamskt rafmagns dan bau (rafmagnsgítar
með einum streng), indverskar tablatrommur, slatti af alls
konar slagverksdóti (hristur, kúabjalla, tambúrín o.s.frv.),
tveir synthesizerar, melódikka, hrúga af munnhörpum og ég
er örugglega að gleyma einhverju.

FRAM UNDAN:
Fram undan í tækjakaupum er rafmagnspíanó (Fender Rhodes eða sambærilegt), annar rafmagnsgítar (hugsanlega Fender Jazzmaster), altsaxofónn eða klarinett og bassamagnari.
Ég er ekki að hljómsveitast neitt í augnablikinu og á síður
von á að gera slíkt á næstunni. Ég er með lítið hljóðupptökuver þar sem ég dunda mér við að semja og taka upp lög og
meiningin er að fara eitthvað út í það að endurhljóðblanda
lög fyrir aðra en það er samt eitthvað sem myndi bara mæta
afgangi hjá mér. Ég hef ekki það mikinn frítíma að ég nenni
að nota hann í að föndra í tónlist annarra nema að mér finnist
sú tónlist vera alveg frábær.

FERILLINN:
Nokkrar misvondar bílskúrshljómsveitir (til dæmis Graupan og Bíllinn 1989 til 1992) og þátttaka í hinum og þessum
músíktengdu viðburðum. Til dæmis Fylgjan 1993, gestaspilari
með Vindva Mei og Helvítis gítarsinfóníunni og fleira. Meðlimur í og gaf út einhvern slatta af danstónlist og
endurhljóðblöndunum með Funk Harmony Park frá sirka
2000 til 2007.

lengi við hjá sér. Og hann eyðir
engum himinháum upphæðum í
fíknina.
„Það er undantekning að ég kaupi
eitthvað nýtt. Það er eiginlega útilokað enda hafa ný hljóðfæri hækkað
um sirka 80 prósent síðan gengið
fór í fokk. Ég kaupi því aðallega
notað dót. Ég er mikið inni á Huga.
is, Barnalandi og hvað þetta drasl
allt saman heitir. Ég stofnaði meira
að segja eina svona síðu sjálfur til að
ginna inn eitthvað fólk. Það er síðan
„Hljóðfæradrasl óskast/til sölu“ á
Facebook. Þar eru komnir um 3.000
manns – glæný skotmörk. Það er
fullt af gaurum á mínum aldri sem

eiga alls konar drasl í geymslunum
hjá sér. Endrum og sinnum vantar
þessa gaura pening og ef maður er
heppinn og á pening þá er maður í
góðum málum.“
Valtýr viðurkennir að þrátt fyrir
mikla söfnunaráráttu sé hann enginn
virtúós á hljóðfæri.
„Ég veit miklu meira um hljóðfæri
en það að ég kunni á þau,“ segir hann
afsakandi. „Ég er gangandi orðabók
með gjörsamlega gagnlausum upplýsingum um hljóðfæri. Draumurinn
er að eignast 200 fermetra húsnæði
undir dótið. Það þrengir mjög að
þessu hérna í kompunni. Þetta dót
tekur pláss.“ drgunni@frettabladid.is
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POPPGRÆJUR: PLAYSTATION KYNNIR MOVE

PLAYSTATION HERJAR
Á WII-GVÖLL NINTENDO
Eftir margra mánaða vangaveltur um næstu skref
leikjatölvunnar Playstation frá Sony var loksins
kynnt hvað er í gangi. Sony ætlar að ráðast inn á
markað leikjatölvunnar Nintendo Wii með sérstaka
stýripinna sem nema hreyfingar spilarans. Wii
hefur slegið í gegn í leikjatölvuheiminum og verið
sannkölluð guðsgjöf fyrir foreldra sem voru orðnir

þreyttir á því að börnin þeirra sátu nánast hreyfingarlaus og spiluðu tölvuleiki.
Nördarnir á bak við vefsíðuna Endgadget.com
fengu að prófa Playstation Move og voru nokkuð
hrifnir af græjunni, þó að leikirnir sem fylgdu hafi
ekki verið fullkomnir. Samkvæmt þeirra upplýsingum
kemur græjan út um jólin.

Led Zeppelin hafnar
hátíðum
Led Zeppelin
hefur hafnað
boði um að spila
á Downloadtónlistarhátíðinni í Bretlandi í
sumar. Hljómsveitin kom
saman og spilaði
á tónleikum í desember árið 2007
og eftir það hefur hljómsveitinni
verið boðið að spila á flestum
stórum tónlistarhátíðum heims, en
ávallt neitað því. „Allar tónlistarhátíðir heims haft samband við
umboðsskrifstofu Led Zeppelin
og reynt að fá hljómsveitina til
að spila,“ sagði Andy Copping,
skipuleggjandi Download-hátíðarinnar. „Menn nefna háar upphæðir,
en þetta er ekki það sem þeir vilja
gera í augnablikinu. Þeir spila
væntanlega aldrei aftur, en það
sakar ekki að reyna.“

GÓÐ GRAFÍK Grafíkin er að sjálfsögðu frábær.

HM-LEIKURINN
KEMUR Í APRÍL
Nú styttist í heimsmeistarakeppnina í fótbolta, sem þýðir aðeins eitt:
Það styttist í tölvuleik keppninnar. 2010 Fifa World Cup South Africa
kemur út 27. apríl og lítur bara fjandi vel út eins og þessar myndir sýna.

Tónastöðin er með frábært úrval slagverks
og trommusetta og þar á meðal hin
einstöku Gretsch trommusett
Hjá okkur færðu faglega þjónustu,
byggða á þekkingu og áratuga reynslu.

Spaðaásinn!
Gítarguðinn Slash,
rokkhundurinn Dave
Grohl og enginn
annar en Lemmy Kilmister, söngvari og
bassaleikari Motörhead, ætla að flytja
smellinn Ace of Spades á verðlaunahátíðinni Revolver‘s Golden
Gods í byrjun apríl. Við bíðum eftir
Youtube-myndbandinu.

Of mikið kaffi
Og meira um Dave Grohl. Grínmyndband um kaffineyslu hans við
upptökur á plötu hljómsveitarinnar
Them Crooked Vultures má finna á
Netinu. Öllu gamni fylgir
alvara og samkvæmt
nýju viðtali við Grohl
þurfti að flytja hann
á spítala með
hjartsláttartruflanir eftir ofneyslu á
kaffi.

VELLIRNIR Allir tíu vellirnir eru að sjálfsögðu í leiknum.

GRÓFT BROT Spurning um að slaka

ENGLAND Englendingar eru til alls líkleg-

aðeins á.

ir í sumar.
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- MOSFELLINGUR, GRÍNISTI, KYNTÁKN

STEINDINN OKKAR

8•
Ég hitti Steinda Jr. í
vandræðalegri forsíðumyndatöku fyrir POPP.
Hugmyndin var að líkja
eftir frægri forsíðu á
Rolling Stone og Steinda
líður ekki vel. Hann er
flóttalegur á svipinn þar
sem annar karlmaður
situr fyrir aftan hann og
þuklar á berum brjóstum
hans.
ORÐ: Atli Fannar Bjarkason
MYND: Valli
„Ertu viss um þetta?“ spyr hann og
ljósmyndarinn kinkar kolli.
Eftir myndatökuna getur viðtalið
hafist og hálfniðurbrotinn Steindi
sest niður með mér í viðtalsherbergi
Fréttablaðsins. Steindi er loksins
kominn með eigin þátt. Þátturinn
heitir Steindinn okkar og hefst á
Stöð 2 í apríl.
„Má reykja hérna inni?“
Nei.
Hvernig leggst í þig að byrja með
sjónvarpsþátt? Ertu stressaður?
„Öhm. Nei, nei.“
Steindi líkir eftir gæsalöppum
með fingrunum á meðan hann
svarar og ég krefst þess að hann
sé hreinskilinn.
„Ég er það ekki. Í alvörunni.“
Ertu ekki farinn að hugsa um
áhorf og gagnrýni og annað?
„Auðvitað verða alltaf einhverjar
reiðar raddir. Það verður að vera
þannig. Ef það er enginn að gagnrýna er maður ekki að gera neitt
rétt. Ég lít á það þannig.“
Heldurðu að þú náir að gera
einhverja reiða?
„Ég held að sumt fólk gæti móðgast, en við erum ekki að reyna að
móðga neinn. Það er mjög langt
síðan það hefur verið sketsaþáttur
í sjónvarpi. Held ég alveg örugglega. Grínið hefur breyst mikið og
þátturinn verður ferskur. Það þarf
einhver að taka það stóra skref og
færa húmorinn upp á næsta þrep.
Í þessu tilfelli eru það við og við
eigum alveg von á því að einhverjir
taki okkur ekki í sátt strax.“
Verða sérstakir hópar fyrir
barðinu á gríninu? Eru konur og
samkynhneigðir að fara að vera
brjálaðir?
Steindi hugsar sig lengi um. Hann
nefnir svo lag úr þættinum sem
gæti hneykslað einn þjóðfélagshóp,
eða fleiri. Ég ætla ekki að nefna

MEÐ NÝJAN ÞÁTT Steindi Jr. er á leiðinni í sjónvarpið á ný.

www.vaxtarvorur.is
Vaxtarvörur ehf – Helluhrauni 14
Opið mán.–fös. 10.00–18.30
Laugardaga 12.00–16.00
Sími 565 9595

lagið á nafn af virðingu við Steinda
og aðdáendur hans sem þurfa að
öllum líkindum að rökræða við
mæður sínar um áframhaldandi
áhorf á Steinda eftir að lagið fer
í loftið.

Platar fólk í tökur
Hlutverk Sigga Storms í gríni
Steinda í fyrra vakti gríðarlega

athygli. Þar kom hann fram ásamt
Haffa Haffa og atriðið endaði á
því að Siggi sagðist vera graður,
sem gladdi Haffa mjög. Steindi
verður að sjálfsögðu með nóg af
gestaleikurum í nýju þáttunum og
á meðal þeirra sem kom fram eru
Ólafur Darri, Þórhallur miðill, Helgi
Seljan, Vala Grand, Einar Bárðarson,
Dagur B. Eggertsson, Sindri úr

Íslandi í dag og miklu fleiri.
Ég heyrði einhvers staðar að
það sé hómóerótík í þáttunum.
Er það satt?
„Það er bara eins og gengur og
gerist. Ég fer í sleik við tvo karlmenn
í þættinum.“
Er hómóerótík fyndin?
„Uu … Já, mér finnst hommar
svolítið fyndnir. Oft. Þeir geta alveg

GEÐHJÁLP
í 30 ár
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FJÖLBREYTT ÞJÓNUSTA

Björgin fagnaði fimm ára afmæli
í febrúar.

síða 9

STARFSHÆFNIMAT Í
STAÐ ÖRORKUMATS

Ný stefna í málefnum öryrkja.

síða 4

MATARÆÐI OG GEÐHEILSA

Jóhanna Mjöll Þórmarsdóttir
telur mataræði geta haft áhrif á
andlega líðan.

síða 6

Geðheilbrigðisráðstefna fór fram í Trieste á Ítalíu í febrúar síðastliðnum. Íslenskir þátttakendur sneru heim reynslunni ríkari.

NORDICPHOTOS/GETTY

Viðsnúningur fram undan
●

Úrelt er að loka geðfatlaða inni á lokuðum geðdeildum til langs tíma og sjálfsögð mannréttindi að gera þeim kleift að lifa
lífi sínu í auknum lífsgæðum með því að vera nær sínum nánustu og sækja geðheilbrigðisþjónustu í sitt nærumhverfi.

JÁKVÆÐ UPPLIFUN

Sigurður Á. Friðþjófsson sótti
námskeiðið Andleg sjálfsvörn og
líkaði vel.

síða 8

Geðheilbrigðisráðstefnan í Trieste
var haldin 9. til 13. febrúar síðastliðinn, en hana sóttu 700 fagaðilar
og notendur frá flestum heimsálfum. Ráðstefnur af þessu tagi eru
reglulega haldnar undir þeim formerkjum að nauðsyn sé á grundvallar uppstokkun í geðheilbrigðisþjónustu og sóttar af fólki sem
sameinast um þá hugsun að gamaldags leið geðsjúkrahúsa sé orðin
úrelt og þjóni ekki lengur tilgangi
sínum. Samtök fagfólks í geðheilbrigðisþjónustu vill aukna vitundarvakningu um það þrot sem geðheilbrigðisþjónusta á Vesturlöndum er komin í og færa þjónustu

frá stórum geðdeildum og sjúkrahúsum yfir í samfélagsþjónustu
sem tengist betur heilsugæslu og
félagsþjónustu, um leið og horfið
verður frá einhliða lausnum geðlæknisfræðinnar og litið heildstætt og heildrænt á geðheilsuvanda. Í stefnumótun Geðhjálpar
er einmitt unnið með þetta sjónarmið en stefnumótunin verður lögð
fyrir á aðalfundi félagsins á morgun og síðan kynnt opinberlega.
Sigursteinn Másson, formaður
Geðhjálpar, sótti geðheilbrigðisráðstefnuna í Trieste.
„Trieste er fyrirmyndarsveitarfélag Alþjóða heilbrigðisstofnun-

arinnar (WHO) og skiptir miklu
að læra sem mest af þeim sem eru
að gera það besta í geðheilbrigðisþjónustu á heimsvísu, um leið og
við nýtum þá sérstöðu sem felst í
fámenni okkar þjóðar og leiðir til
þess að við getum gert hlutina enn
betur en aðrir. Um það snýst okkar
tillaga að stefnumótun og vona ég
og treysti að við sjáum hana verða
að veruleika innan tíðar,“ segir
Sigursteinn og ítrekar að tíminn
vinni ekki með Íslendingum.
„Þetta verðum við að vinna
mjög, mjög hratt. Peninga í geðheilbrigðisþjónustu skortir ekki,
en nauðsynlegt er að breyta áhersl-

um um hvernig við ætlum að verja
þeim peningum. Ég vil sjá þá notaða í geðheilbrigðisþjónustu í
nærumhverfi okkar í stað þess að
vera með þessa þjónustu á stórum, þunglamalegum stofnunum.
Sú áherslubreyting er auðveld með
því fjármagni sem er til staðar og
lít ég svo á að við höfum árið fram
undan til að undirbúa breytinguna
og vil sjá breytingarnar eiga sér
stað strax á næsta ári.“
Að sögn Sigursteins eru tvö geðheilbrigðiskerfi á Íslandi, en það
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Aðstoð í eigin umhverfi
Stjórn Geðhjálpar hefur
undanfarið ár unnið að því að
setja fram nýjar hugmyndir að
uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustunnar í landinu. Lárus
Rögnvaldur Haraldsson, gjaldkeri Geðhjálpar, segir það allra
hag að geðheilbrigðisþjónustan sé hluti af nærsamfélaginu.
Auður segir Íslenska þátttakendur hafa komið upptendraða tilbaka af ráðstefnunni í Trieste, þar sem samfélagsgeðþjónusta var rædd.
NORDICPHOTOS/GETTY

Spennandi tímar
Óhætt er að segja að íslensku þátttakendurnir á geðheilbrigðisráðstefnunni í
Trieste hafi komið upptendraðir til baka.
Þarna komu saman 700 manns úr öllum
heimshornum til að ræða hvernig best
megi leggja niður stofnanir fyrir geðsjúka og byggja í staðinn upp samfélagsgeðþjónustu.
Læknarnir Brynjólfur Ingvarsson og
Ólafur Hergill Oddsson þekktu þessar
hugmyndir vel því geðheilbrigðisþjónustan á Akureyri hefur verið byggð upp með
öflugri félagsþjónustu bæjarins. Hinir íslensku þátttakendurnir
þekktu þær einnig og vinna hver í sínu lagi að því að hrinda þeim í
framkvæmd hér á landi. Sigursteinn Másson, formaður Geðhjálpar, og Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítalans,
kynntu hugmyndir um breytingar á geðheilbrigðiskerfinu á Íslandi á
ráðstefnunni, og stjórnarmenn í Geðhjálp hafa einmitt í vetur unnið
að stefnumótun félagsins í geðheilbrigðismálum þar sem ný sýn er
boðuð. Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir fer fyrir Björginni – Geðræktarmiðstöð Suðurnesja þar sem unnið er í nýjum anda um nærþjónustu og endurhæfingu.
Hingað til hafa flest verkefni um afstofnanavæðingu í heiminum
verið staðbundin við ýmist borgir eða einstaka héruð. Sums staðar
hefur reyndar tekist hörmulega til þegar stofnanir hafa verið lagðar
niður en ekkert tekið við í staðinn. Þar ráfar helsjúkt fólk um götur
og torg og á hvergi höfði að að halla. Því víti getum við varist. Ísland
hefur möguleika á að vera eitt fyrsta landið til að innleiða vel skipulagða og þaulhugsaða afstofnanavæðingu og byggja upp nýtt fyrirkomulag í nánum tengslum við grunnþjónustu á landsvísu, þökk sé
fámenni okkar, góðri almennri menntun og skýru sveitarstjórnarstigi. Geðhjálp hlakkar til að vinna með öðrum að þessu mikla verkefni.
Auður Styrkársdóttir.

Útgefandi: Geðhjálp | Heimilisfang: Túngötu 7, 101 Reykjavík
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Auður Styrkársdóttir
Vefsíða: www.gedhjalp.is | Sími: 570 1700

„Það sem við höfum lagt áherslu
á er að endurskoða þurfi kerfið í
heild sinni og það hefur ýtt okkur
af stað. Norræn ráðstefna var
haldin á Akureyri í maí í fyrra og
þar kynntumst við því sem gert
hefur verið víða erlendis, meðal
annars í Trieste á Ítalíu og á Írlandi, þar sem geðheilbrigðisþjónustan hefur verið tekin út
af geðsjúkrahúsum og færð út í
nærsamfélagið. Sjúklingurinn
er þannig aðstoðaður í eigin umhverfi í stað þess að hann sé tekinn úr umhverfinu til lækninga.“
segir Lárus en í kjölfar ráðstefnunnar tók stjórn Geðhjálpar það
til nánari endurskoðunar hvernig hægt væri að breyta geðþjónustu í landinu.
„Víða erlendis hefur nánast
verið lokað á geðsjúkrahúsin og
þó að við teljum það fulldrastískt,
í það minnsta strax, þá ganga hugmyndir okkar út á það að í Reykjavík og úti á landi sé aðstoð við
geðfatlaða í nánasta umhverfi og
tilheyri annarri venjubundinni
heilbrigðisþjónustu en ekki sérstökum geðspítala. Slíkt krefst
náins samstarfs við heilsugæslustöðvar og sveitarfélögin en öll
málefni geðfatlaðra eiga að færast til sveitarfélaganna um áramótin,“ segir Lárus og bætir við
að á nokkrum stöðum hafi flutningarnir þegar átt sér stað, eins
og í Reykjavík og Hafnarfirði, og
gengið vel.
„Það hefur sýnt sig vel að þessi
hugmyndafræði, að vera ekki
með lokaðar stofnanir, heldur
bjóða upp á færanlega þjónustu
sem hluta af heildarpakka heilsugæslustöðva, hefur reynst vel. Um

Original Arctic Root
Ein vinsælasta lækningajurt heims
Original Arctic Root öðru nafni Burnirót er ein vinsælasta
lækningajurtin í heiminum í dag. Klínískar rannsóknir hafa leitt í
ljós að hún eflir einbeitingu, úthald og vinnur gegn streitu og álagi.

Vinnur gegn streitu og álagi

KRAFTAVERK

Heilsuvara ársins
í Svíþjóð
2003, 2004 og 2005

Original Arctic Root er fljótverkandi og þeir sem nota hana finna
jákvæða breytingu á einbeitingu og úthaldi á skömmum tíma.
Original Arctic Root hefur svo sannarlega slegið í gegn á Íslandi
þar sem hún nýtur nú þegar mikilla vinsælda.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Lárus Rögnvaldur Haraldsson hjá Geðhjálp segir reynslu annarra landa af því að færa
geðheilbrigðisþjónusta út í nærumhverfið mjög góða.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þ

að hefur sýnt sig vel að þessi hugmyndafræði, að vera ekki með lokaðar stofn-

anir, heldur bjóða upp á færanlega þjónustu
sem hluta af heildarpakka heilsugæslustöðva,
hefur reynst vel.
leið snýst þetta um að við séum
ekki að fela vandamálin fyrir umheiminum en öll góð samfélög eiga
að geta tekið við einstaklingum í
öllum sínum fjölbreytileika. Hugmyndir okkar hafa fengið góðan
hljómgrunn og við viljum að geðheilbrigðisþjónustan sé hugsuð

upp á nýtt. Í geðsjúkdómum skipta
skjót viðbrögð oft mestu máli, að
sjúklingar geti auðveldlega nálgast úrræði. Þetta er einfaldlega
næsta skref í baráttunni á tímum
þar sem fordómar fara minnkandi
og fólk er meðvitaðra um geðsjúkdóma.“
- jma
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Starfshæfismat í stað örorkumats
Tillögur að starfshæfismati í
stað örorkumats miða að því
að frekar sé horft á það sem
einstaklingur getur í stað þess
sem hann getur ekki.
Unnið hefur verið að gerð nýrrar stefnu í málefnum öryrkja í félags- og tyrggingarmálaráðuneytinu undanfarin ár en hún miðar
að því að hverfa frá núverandi örorkumati og taka þess í stað upp
starfshæfismat. Lagt er upp með
að fremur verði horft til þess hvað
einstaklingurinn getur í stað þess
sem hann getur ekki. Hugmyndir eru um að starfshæfismatið
skiptist annars vegar í stöðumat
sem veitir ótekjutengd réttindi til
stoðþjónustu og stoðtækja og hins
vegar í starfshæfismat sem veitir rétt til ótekjutengds lífeyris en
í hlutfalli við starfshæfni.
„Við erum enn að safna hugmyndum og velta fyrir okkur útfærslum. Það er auðvelt að tala um
svona mál en annað hvernig það er
nálgast í mannlegri útfærslu. Það
er hins vegar búið að búa til farveginn fyrir þessa vinnu en það á
eftir að taka ákvörðun um hvaða
mælitæki eigi að raðast inn í matið
og þar vandast málið,“ segir Hallgrímur Guðmundsson, sérfræðingur í félags- og tryggingar-

Hallgrímur segir mikilvægt að nýja kerfið verði það gott að vel flestir sjái hag sínum
betur borgið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

málaráðuneytinu. Hann segir því
mikilvægt að koma af stað prufuverkefni hið fyrsta og máta kerfið
við notendur. „Í kjölfarið þurfum
við að vera fljót að átta okkur og
gera breytingar ef með þarf. Hugmyndin er síðan að búa til rammalöggjöf sem tæki gildi í byrjun næsta árs en hversu nákvæm

hún verður er ekki alveg gott að
segja.“ Hallgrímur segir mikilvægast að þeir sem fari í gegnum matið séu sáttir. „Við vildum
helst loka gamla kerfinu og þurrka
hugtakið örorka út en til þess þarf
nýja kerfið að vera það gott að vel
flestir treysti sér til og sjái sér
hag í því að fara yfir.“

Hallgrímur segir að mæla þurfi
heilsufar, félagslega virkni og ýmislegt fleira en forsendur fólks eru
jafn misjafnar og það er margt.
„Með stoðtækjum, hjálpartækjum, endurhæfingu, starfsnámi og
störfum við hæfi ætti þó að vera
hægt að virkja mun fleiri en verið
hefur.“ En munu þeir sem ekki
geta eða ekki vilja vinna verða af
bótum? Ef illa gengur mun viðkomandi ekki brenna neinar brýr
að baki sér ef hann hefur sýnt
vilja til að prófa. Þá getum við
ekki tekið bæturnar af þeim sem
ekki vilja auka virkni sína en við
vildum hins vegar gjarnan geta
umbunað þeim sem eru jákvæðir,“ segir Hallgrímur og bendir á
að málið snúist ekki bara um að
fólk fari að vinna heldur að það
verði virkari þátttakendur í samfélaginu. Þá segir hann ekki um
að ræða fulla vinnu heldur einungis hlutastörf sem hæfa getu
og úthaldi hvers og eins. En eru
það þá einungis ákveðnir vinnustaðir sem um er að ræða? „Nei,
við erum að vona að þetta stuðli
að ákveðinni viðhorfsbreytingu
á meðal stjórnenda, stjórnamálamanna, stjórnsýslustofnana og
ekki síður leikmannanna sjálfra
og að það verði til meiri sveigjanleiki í samfélaginu. Við erum
aðallega að hugsa um vinnu á al-

mennum vinnumarkaði og að fólki
verði boðin vinna við hæfi en til
þess þarf margt að breytast.“
Garðar Sölvi Helgason, stjórnarmaður Geðhjálpar og notandi,
með áralanga reynslu af örorkukerfinu, hefur kynnt sér tillögurnar og haft uppi nokkur varnaðarorð. „Ég er hlynntur starfshæfismatinu og því að það þurfi
að virkja öryrkja betur en ég vara
við því að það sé gert með þvingunum eins og ýjað er að. Ef öryrki vill ekki samþykkja það sem
kerfið leggur til má ekki taka af
honum bæturnar þótt reyndar
hafi komið fram að enginn verði
sveltur til vinnu.“ Garðar segir
hins vegar mikilvægt að breyta
ímynd Tryggingarstofnunar en
margir öryrkjar líta á hana sem
andstæðing. „Kerfið þarf að vinna
betur með öryrkjum. Að mínu
mati ætti að kortleggja hæfileika fólks um leið og það fer í
gegnum mat. Kerfið ætti síðan að
hjálpa fólki að ná réttindum eða
að fá vinnu á grundvelli hæfileika
sinna og getu,“ segir Garðar Sölvi
og tekur dæmi: „Mín fötlun lýsir
sér þannig að ef ég reyni mikið á
mig þá er eins og það sé maður
inni í höfðinu á mér sem ég hef
enga stjórn á. Þegar ég fór á örorku var mér ekki boðin nein endurhæfing en læknirinn minn lagði
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STARFSHÆFNIMAT Í STAÐ ÖRORKUMATS?
Í félagsmálaráðuneytinu hefur undanfarin
ár verið unnið við gerð
nýrrar stefnu í málefnum öryrkja. Þeirri stefnu
fylgir ný sýn í þá veru
að hverfa frá núverandi
örorkumati og taka þess
í stað upp starfshæfnimat sem muni skiptast
annars vegar í Stöðumat
og hins vegar StarfsGarðar Sölvi Helgason, stjórnarmaður í Geðhjálp og
hæfnimat.
notandi, hafði kynnt sér tillögurnar og kvað flest til
Stöðumat veiti
bóta.
ótekjutengd réttindi til
stoðþjónustu og stoðtækja en starfshæfnimat veiti rétt til ótekjutengds
lífeyris en í hlutfalli við starfshæfni. Í þessari stefnu verði fremur horft til
þess hvað einstaklingurinn getur í stað þess hvað hann getur ekki eins og
margir gagnrýna núverandi örorkumat og þjónustu bundna við.
Geðhjálp hélt félagsfund um málið í febrúar. Hallgrímur Guðmundsson, sérfræðingur í félagsmálaráðuneytinu, kynnti vinnu ráðuneytisins og
hugmyndir sem fram eru komnar. Garðar Sölvi Helgason, stjórnarmaður í
Geðhjálp og notandi með langa reynslu af örorkukerfinu, hefur kynnt sér
tillögurnar og lagði fram gagnrýni sína á fundinum. Hann var jákvæður í
garð þessara hugmynd og kvað þær flestar til mikilla bóta.
ríka áherslu á að ég færi að vinna.
Ég lét undan og fékk vinnu í malbikinu hjá Reykjavíkurborg. Ég
var ekki búinn að vera þar lengi
þegar það fór að glymja í höfðinu
á mér að keyra hakann í höfuðið
á næsta manni og var ég fljótur
að segja upp. Þessi reynsla varð
til þess að ég fékk óbeit á vinnu
almennt. Ég er hins vegar glúrinn í bókhaldi og ef ég hefði farið

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

í starfshæfismat hefðu þeir hæfileikar ef til vill komið í ljós og þá
hefði kerfið mögulega getað hjálpað mér að ná réttindum á grundvelli þeirra í stað þess að ýta mér
út í vinnu sem ég réð ekki við.
Þá væri ég jafnvel löngu kominn
af bótum. Ég er því afar hlynntur starfshæfismatinu en tel mikilvægt að gaumgæfa útfærsluna
vel.“
- ve

Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega

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

þjónustu og hagstætt
verð. Apótekið er í gamla

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHEM

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.
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Geðhjálp er með aðsetur við Túngötu 7 þar sem margvísleg starfssemi fer fram.

Um samtökin Geðhjálp
Landssamtökin Geðhjálp voru
stofnuð árið 1979 og eru samtök
þeirra sem hafa þurft eða þurfa
aðstoð vegna geðrænna vandamála, aðstandenda þeirra og annarra er láta sig málefni geðsjúkra
varða á landsvísu. Geðhjálp er með
aðsetur að Túngötu 7 í Reykjavík.
Tilgangur samtakanna er að bæta
hag þeirra sem eiga við geðræn
vandamál að stríða svo og aðstandenda þeirra. Að þessu markmiði er
unnið með því meðal annars:
● Að sjá til þess að jafnræðisregla
stjórnarskrárinnar sé virt og
þeim mannréttindasáttmálum
sem Ísland á aðild að sé framfylgt.
● Að efla alla forvarnarvinnu og
umbætur á sviði geðheilbrigðismála með fræðslu og vitundarvakningu, meðal annars til að
draga úr fordómum.
● Að stuðla að endurbótum í þjónustu við geðsjúka og þá sem eru
með geðræn vandamál.
● Að gera tillögur í þessum efnum
og skapa umræður um þau í
samfélaginu.
● Að efla gagnrýna og málefna-

Sigríður Jónsdóttir er forstöðukona
félagsmiðstöðvar Geðhjálpar.

lega umræðu um geðheilbrigðisþjónustu og þann grundvöll sem
hún hvílir á.
● Að stuðla að því að þeir sem
eru með geðræn vandamál
verði búin skilyrði til að njóta
hæfileika sinna, menntunar og
starfsorku.
● Að hafa samvinnu við önnur félagasamtök og hópa, er vinna að
sömu eða svipuðum markmiðum, eða gerast aðili að þeim.

BIOVÖRUR
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Lýsi hellt upp í barn í íslenskri skólastofu um miðjan sjötta áratuginn. Er kannski
ástæða til að taka þennan sið upp aftur?

Er lýsið undralyf?
Fyrir nokkrum vikum birtust stuttar fréttir í dagblöðum af nýrri rannsókn sem sagði að lýsi gæti komið í
veg fyrir geðklofa. Fréttir af góðri
verkan lýsis á æðakerfið og liði líkamans hafa borist okkur nokkuð oft,
en þetta er í fyrsta sinn sem okkur
eru færðar fréttir af stórri rannsókn sem tekur til áhrifa lýsis á
geðklofa. Það er því ástæða til þess
að segja nokkuð frá henni hér.
Vísindamenn frá Ástralíu, Austurríki og Sviss gengust fyrir þessari rannsókn sem náði til 81 manns
á aldrinum 15-25 ára og komu úr
fjölskyldum þar sem geðklofi var
þekktur og hafði sjálft upplifað
einhver einkenni eins og vægar
ofskynjanir eða ranghugmyndir. Miðað við vitneskju á framgangi geðklofa hafði mátt ætla að
um þriðjungur þessara ungmenna
myndi verða geðklofasjúklingar er
fram liðu stundir.

Helmingur þátttakenda fékk lýsi
daglega (1,5 g) en hinn helmingurinn lyfleysu (vökva sem leit út
eins og lýsi en innihélt ekkert lýsi
í reynd). Lýsisgjöfin og lyfleysugjöfin stóðu yfir í þrjá mánuði. Að
ári liðnu voru allir þátttakendur
rannsakaðir og kom þá í ljós að 28
prósent þeirra sem tekið höfðu lyfleysuna voru farin að upplifa einkenni geðklofa en aðeins 3 prósent
í hópnum sem hafði tekið lýsið.
Tekið skal fram að önnur álíka
rannsókn hafði verið gerð áður
og þá fannst enginn munur. Það
er ljóst að það þarf að endurtaka
þessar rannsóknir nokkrum sinnum áður en hægt er að fullyrða
hvort lýsið geti reynst fyrirbyggjandi undralyf við geðklofa. Lýsi
sem slíkt er hins vegar hollt öllum,
eins og við Íslendingar höfum lengi
haldið fram.

EITT OG ANNAÐ UM LÝSI
● Íslensk rannsókn sem gerð var fyrir nokkrum árum sýnir að
þær konur sem taka fljótandi lýsi á fyrstu 15 vikum meðgöngu fæða stærri börn en þær sem taka ekki lýsi.
● Lýsi er talið gott við alls kyns sjúkdómum, allt frá liðagigt til
eyrnabólgu.
● Lýsi er gott að taka allt árið um kring. Sumir segja að
það sé mjög gott gegn skammdegisþunglyndi.
● Lýðheilsustöð mælir með að fólk taki lýsi eða annan
D-vítamíngjafa.
● Lýsi er ríkt af Omega-3 fitusýrunni sem sumir þykja hafa
sannað sig í baráttunni gegn hjartasjúkdómum, gigt og
ýmsum krónískum sjúkdómum.
● Lýsisnotkun Íslendinga hefur verð þekkt frá örófi alda.
Lýsið var notað sem ljósmeti (þaðan er nafnið komið),
til að súta skinn, og sjómenn notuðu það til að gera
skinnklæði sín vatnsheld.

Því hefur verið haldið fram að ótvíræð tengsl séu á milli mataræðis og andlegrar líðunar.

NORDICPHOTOS/GETTY

Melting og geðheilsa
Getur verið að eitthvert samband sé á milli þess hvernig
við meltum matinn og hvernig
geðheilsan er? Leikur mataræðið kannski stærra hlutverk
í líðan okkar en við gerum
okkur grein fyrir? Erum við
kannski það sem við étum?
Dr. Natasha Campbell-McBride,
taugasjúkdóma- og næringarfræðingur í Cambridge í Englandi, er
ein af þeim sem halda þessu sjónarmiði fram og hún skrifaði meðal
annars bókina Gut and Psychology Syndrome til að koma því á
framfæri. Sonur hennar greindist með alvarlega einhverfu við
þriggja ára aldur og þá fór hún að
velta málum fyrir sér, meðal annars orsökum þess að einhverfutilfellum, athyglisbresti og ofvirkni
virtist hafa fjölgað ótrúlega mikið
á Vesturlöndum á aðeins örfáum
áratugum.
Til að gera langa sögu stutta þá
heldur Natasha því fram að meltingarvegurinn gegni lykilhlutverki í ýmsum geðrænum kvillum
barna sem fullorðinna og margt
megi bæta með mataræðinu.
Jóhanna Mjöll Þórmarsdóttir
þýddi bók Natöshu á íslensku árið
2008 og kom hún út undir nafninu
Meltingarvegurinn og geðheilsa –
Náttúruleg meðferð við einhverfu,
lesblindu, þunglyndi, verkstoli, athyglisbresti, ofvirkni og geðklofa.
Blaðið Geðhjálp lagði nokkrar
spurningar fyrir Jóhönnu sem er
hjúkrunarfræðingur og starfar nú
í Noregi.
Hvenær fékkst þú sem hjúkrunarfræðingur áhuga á tengslum
mataræðis og geðsjúkdóma?
Eftir að dóttir mín greindist með
ódæmigerða einhverfu og athyglisbrest fyrir rúmum fjórum árum
síðan fór ég að leita leiða til að
hjálpa henni. Ég átti erfitt með að
sætta mig við að ekkert væri hægt
að gera sem hugsanlega gæti hjálpað henni, en það voru þau svör sem
ég fékk þegar ég spurðist fyrir
um það á þeim tíma sem hún fékk

Jóhanna Mjöll Þórmarssdóttir telur geðlyfjanotkun óþarflega mikla hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

greininguna. Ég frétti af bókinni
Gut and Psychology Syndrome sem
hafði hjálpað konu mikið með sinn
son sem var greindur einhverfur.
Ég hafði samband við þessa konu
sem sagði mér frá miklum jákvæðum breytingum á syni sínum eftir
að hafa byrjað með hann á mataræðinu og bætiefnunum sem mælt
er með í bókinni. Bókin er skrifuð
af lækni með sérmenntun í næringarfræði og taugasjúkdómafræði en höfundur bókarinnar
náði miklum árangri með sinn son
en hann var greindur einhverfur
þriggja ára gamall. Eftir að hafa
lesið bókina sjálf fékk ég mikinn
áhuga á að reyna þetta með mína
dóttur og þegar ég fór að sjá árangur jókst áhugi minn enn frekar. Áhugi minn á tengslum mataræðis og geðheilsu var því ráðandi
þegar ég valdi mér lokaverkefni í
hjúkrunarfræðinni og endaði ég á
að skrifa um áhrif mataræðis og
bætiefna á börn með ADHD.
Hver er afstaða starfsfélaga
þinna til þessara sjónarmiða?
Lækna? Hjúkrunarfræðinga?
Ég hef lítið fundið fyrir neikvæðri afstöðu hjá læknum og
hjúkrunarfræðingum. Sem betur
fer eru tímar að breytast og margir læknar einblína ekki eins mikið

á lyf og áður fyrr. Þeir læknar
sem ég hef talað við hafa almennt
sýnt þessu áhuga og margir taka
undir það að breytt mataræði geti
hjálpað þessum börnum. En auðvitað hef ég lent í að fá að heyra
neikvæða afstöðu bæði lækna og
hjúkrunarfræðinga en það er hins
vegar frekar undantekning.
Nú eru margir eflaust tilbúnir
að reyna að fara eftir leiðbeiningum um breytt mataræði en gefast
oft fljótt upp því árangur lætur á
sér standa. Hvað vilt þú ráðleggja
þeim?
Að láta reyna á breytt mataræði
í nokkurn tíma áður en dæmt er
um hvort árangur sé af því. Eins
og höfundur bókarinnar talar um
getur það tekið nokkrar vikur
fyrir jákvæðan árangur að koma
í ljós og oft verður ástandið verra
áður en það batnar. Mín reynsla er
sú að þetta tekur tíma. Þegar dóttir mín byrjaði á mataræðinu hrakaði henni til að byrja með og einkenni versnuðu. Það var ekki fyrr
en eftir nokkrar vikur sem ég fór
allt í einu að sjá jákvæðar breytingar og þá má segja að hún hafi
tekið stórt stökk á stuttum tíma.
Afar og ömmur og aðrir sem umgengust hana mikið fóru að tala
um hversu mikið henni hefði farið
fram á stuttum tíma. Ég myndi því
mæla með að halda sig við breytt
mataræði í að minnsta kosti 6-8
vikur áður en gefist er upp.
Hver er afstaða þín til geðlyfja?
Ég hef ekki neikvæða afstöðu
til geðlyfja, enda geta þau hjálpað sumum einstaklingum með sín
vandamál. Ég hins vegar kaus að
setja dóttur mína ekki á geðlyf
þar sem ég vildi reyna aðrar leiðir
fyrst til að hjálpa henni. Ég tel að
geðlyfjanotkun sé óþarflega mikil
hér á landi. Aðrar lausnir eru oft
betri en geðlyf en fólki finnst einfaldast og auðveldast að taka töflur, það þarf lítið að hafa fyrir því.
Mér finnst sorglegt hversu mörg
börn eru sett á ritalín áður en
aðrar leiðir eru prófaðar. Sömuleiðis þunglyndir á þunglyndislyf
og svo framvegis.
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FRAMHALD AF FORSÍÐU
er annars vegar Akureyrarkerfið og svo
Reykjavíkurkerfið.
„Akureyri varð að svokölluðu tilraunasveitarfélagi 1996 og tók þá yfir ábyrgð á
málefnum fatlaðra og stjórn heilsugæslu
í sínu sveitarfélagi. Við það varð til mjög
áhugaverður vísir að samfélagsgeðþjónustu, þar sem félagsþjónusta, heilsugæsla og
geðheilbrigðisþjónusta vinna miklum mun
betur saman en á höfuðborgarsvæðinu þar
sem málefni geðfatlaðra hafa verið í miklum
ólestri. Af hálfu ríkisins er nálgun á geðheilbrigðisþjónustu hérlendis afar gamaldags,
þrátt fyrir að hafa lukkast mjög vel á Akureyri þar sem hún hefur kallað á víðtækt
samstarf allra aðila og heildræna nálgun.“
Sigursteinn segir brýnt að allir aðilar taki
sig saman og skipuleggi fyrirhugaða breytingu eins hratt og auðið er.
„Í jafn litlu samfélagi og á Íslandi höfum
við tækifæri til að vinna hratt því við vitum
upp á hár hvað við viljum gera. Breyting-

una þarf hins vegar að gera í áföngum og um
hana þarf að vera rík samvinna. Ég er sannfærður um að vel muni takast vegna þess að
geðheilbrigðisþjónusta er hér í talsverðum
ógöngum. Því er ekki um annað að ræða en
að skera upp þetta kerfi og gera á því grundvallarbreytingar,“ segir Sigursteinn, fullur
trausts á almennum og góðum hljómgrunni
þegar málin verða skoðuð ofan í kjölinn.
„Ég treysti því að fólk skoði þetta með
víðsýni og opnum huga, og með hag almennings og þeirra sem þurfa á þjónustunni að
halda, að leiðarljósi. Vissulega verður breyting á högum starfsfólks þegar þjónustu er
gerbreytt, en ég er sannfærður um að fólk
sjái að störfin verði miklu áhugaverðari eftir
sem áður.“
Sigursteinn segir nýja kerfið verða á allan
hátt sveigjanlegra, enda lagað að þörfum
hvers og eins og með meiri eftirfylgni, sem
mikill skortur hefur verið á. Þá muni fólk fá
aukinn félagslegan stuðning.
„Í samanburði við geðheilbrigðisþjónustu
sem við höfum hingað til búið við munum
við fljótt sjá breytingu til hins betra á til-

gangi og hlutverki geðheilbrigðisþjónustunnar. Þá munum við leggja mikla áherslu
á að hverfa frá lokuðum deildum og langvarandi meðferðarúrræðum sem byggja fyrst
og fremst á lyfjameðferð. Þrjátíu ára reynsla
annars staðar frá sýnir svo ekki er um villst
að með öðrum áherslum, samfélags- og nærþjónustu, og auknum félagslegum stuðningi,
hefur bati gengið miklu betur og einstaklingar, sem við venjulega köllum króníska sjúklinga og eru mánuðum eða árum saman á
lokuðum geðdeildum, farnir að virka í samfélaginu á miklu betri hátt og njóta mun
meiri lífsgæða á ótrúlega skömmum tíma.
Það er kominn tími til að horfast í augu við
þá staðreynd að við höfum ekki verið að gera
hlutina með réttum hætti, en nú er tækifærið í höndum okkar. Því er algjör viðsnúningur fram undan og ekki um annað að ræða.“
- þlg

Sigursteinn Másson er formaður Geðhjálpar, sem á
morgun leggur fram nýja stefnumótun í geðheilbrigðisúrræðum og vill að horfið verði frá lokuðum
geðdeildum og einhliða úrræðum geðlæknisfræðinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lifað við aukin lífsgæði

Öflug endurhæfing

Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir,
forstöðumaður Bjargarinnar – geðræktarmiðstöðvar
Suðurnesja, varð fyrir mikilli
upplifun í Trieste.

Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítala, tók þátt
í geðheilbrigðisráðstefnunni í Trieste og segir margt gagnlegt hafa
komið fram. „Þessi ráðstefna var
að mörgu leyti mjög fróðleg fyrir
mig þar sem við stöndum frammi
fyrir því að breyta skipulagi geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi svo
hægt sé að takast á við ný verkefni
í breyttum aðstæðum þrátt fyrir
minni fjárveitingar.
Þarna tóku til máls ýmsir aðilar úr heilbrigðisgeiranum sem útskýrðu hvernig sams konar vandamál höfðu verið leyst í þeirra heimalandi. Þrennt vakti sérstaka athygli.
Í fyrsta lagi fannst mér áhugavert
að heyra hvaða leið menn kusu að
fara í Trieste. Þar var ungur brautryðjandi, Bassina, sem beitti sér
fyrir því í kringum 1975 að hætt
yrði að leggja fólk inn á geðveikrahæli. Stofnanavæðingin var þá gríðarleg í Trieste en manninum tókst
að snúa henni við og byggja ásamt
fleirum upp öfluga samfélagsþjónustu, tengdri móttökudeildum á víð
og dreif um borgina. Í dag er nú
boðið upp á fleiri bráðalegupláss í
Trieste, þessari einu borg, en við
bjóðum upp á á öllu Íslandi.“
Páll segir því Íslendinga vera
ágætlega á veg komna í afstofnanavæðingu geðþjónustu, hins vegar
vanti upp á skipulagða samfélagsþjónustu sem nái út í nærsamfélagið. „Við erum að stofna slíkt teymi,

„Mér fannst óborganlegt að koma
inn í geðhjálparmiðstöð Trieste og
sjá með eigin augum hvernig slík
starfsemi virkar í stærra samhengi
og fá um leið staðfest að maður er
virkilega að gera rétt. Þarna sátu
geðlæknar til borðs með skjólstæðingum sínum og greinileg virðing
borin fyrir sjúklingum í léttu andrúmslofti þar sem geðfatlaðir voru
farnir að taka ábyrgð á eigin lífi.
Þá voru miðstöðvarnar allar í miðborginni í stað þess að standa sem
lengst burtu frá samfélaginu, en
slíkt minnir óneitanlega á fangelsi,“ segir Ragnheiður, sem skoðaði fjórar geðheilsumiðstöðvar í
Trieste.
„Inni í þessum miðstöðvum,
sem eru opnar allan sólarhringinn,
starfa geðlæknar, geðhjúkrunarfólk og annað fagfólk, ásamt teymi
sem fer heim til fólks eftir þörfum.
Þá geta sjúklingar gist einhverjar nætur ef með þarf og þeir sem
verða bráðveikir yfir nótt komið
strax inn á slíka miðstöð daginn
eftir að hafa fyrst verið fluttir á
sjúkrahús, en áður mátti það eiga
von á að vera lokað inni á spítala
dögum saman,“ segir hún.

Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir er forstöðumaður Bjargarinnar – geðræktarmiðstöðvar Suðurnesja, sem er vísir að geðhjálparmiðstöð í anda þess sem unnið er að í
Trieste.
MYND/ÚR EINKASAFNI

„Fólk verður oft veikara við
að vera inni á lokuðum geðdeildum og því felast mannréttindi í
því að leggja þær niður, en bjóða
þess í stað þjónustu eins og gert
er í Trieste, og við erum að reyna
að gera í Björginni. Það skiptir öllu
fyrir geðfatlaða að vera sem næst
sinni heimabyggð og sinni fjöl-

skyldu. Það þýðir aukin lífsgæði
fyrir sjúklinga jafnt sem aðstandendur sem eru undir miklu álagi.
Í mínu starfi hef ég séð einstaklinga sem í lengri og skemmri tíma
hafa verið vistaðir á stofnunum, en
eru nú farnir að taka virkan þátt
í samfélaginu og lifa sínu lífi við
aukin lífsgæði.“
- þlg

Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri
geðsviðs Landspítala, varð margs vísari
á ráðstefnunni í Trieste.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hið fyrsta opinbera og þverfaglega en hér hafa áður starfað minni
teymi einstakra fagstétta.“
Þá segir Páll hafa verið áhugavert að heyra hvernig endurhæfing
geðsjúkra fer fram annars staðar í
heiminum. „Við erum að róa á sömu
mið, þar sem áhersla er lögð á samvinnu við aðra þætti velferðarþjónustunnar. Hér er stefnt að því að
starfið gerist meira utan stofnana
en innan þeirra.“
Loks fannst Páli fróðlegt að vita
hvernig menn hafa sett geðheilbrigðisþjónustu undir einn hatt í
Trieste og víðar. „Þar er þjónustan ekki á ábyrgð sveitarfélaganna
eins og rætt hefur verið að gera
hér heldur stjórnskipulagseining
sem á í miklu samspili við aðra velferðarþjónustu í landinu. Menn hafa
góða yfirsýn yfir málin og láta vel
af þessu skipulagi. Þessa leið tel ég
ákjósanlega fyrir Ísland.“

Samstarf skilar sér í miklu betri þjónustu
Brynjólfur Ingvarsson og Ólafur H.
Oddsson geðlæknar við Sjúkrahúsið á
Akureyri sátu alþjóðlega geðheilbrigðisráðstefnu í Trieste. Þar ræddi fagfólk
og notendur geðhjálparþjónustu
hvernig komast megi yfir ósýnilega
múra milli stofnana og samfélagsins.
„Í geðlækningum er það einmitt mjög bagalegt því þær byggjast mikið á samskiptum,“ útskýrir Brynjólfur. Hann segir boðskap ráðstefnunnar enn fremur hafa verið
að geðfatlaðir eigi heima innan um ófatlaða
og geti sótt fagþjónustu í sínu heimahverfi
rétt eins og aðra heilsugæslu.
Ólafur segir þá uppbyggingu sem átti sér
stað í Trieste á áttunda áratugnum merkilega en á 15 árum tókst að loka stóru sjúkra-

húsi með 1200 rúmum fyrir geðfatlaða og
flytja skjólstæðingana út í íbúðarhverfin.
Þjónustueiningar voru settar upp á fjórum
stöðum í borginni. „Með því að brjóta niður
múra og færa þjónustuna nær fólkinu verða
allar framkvæmdir liðugri og í sátt við fólkið. Til dæmis er engin læst geðdeild í Trieste, borg með 215.000 íbúa. Engin þessa fjögurra þjónustueininga er læst og lítil bráðageðdeild á almenna sjúrkahúsinu í borginni
er líka opin. Þetta fannst okkur mjög áhugavert en í okkar litla samfélagi á norð-austurlandi þurfum við stundum að læsa 11 rúma
legudeild hér á geðdeild sjúkrahússins, þó
oftast sé hún opin.“
Brynjólfur bætir við að á Íslandi séum
við ennmeð miðstöðvar inni á stóru sjúkrahúsunum en erum að færast í þessa áttina.
„Hér á Akureyri fer geðlæknastarfið ekki

Ólafur H. Oddson og Brynjólfur Ingvarsson,
geðlæknar á Sjúkrahúsinu á Akureyri segja náið
samstarf skili sér í betri þjónustu við geðfatlaða.
MYND/HEIDA.IS

allt fram inni á sjúkrahúsinu heldur starfrækja geðlæknar stofur úti í bæ. Eins eru
Sálfræðingar, félagsráðgjafar og aðrir að
efla sig í hugrænni atferlismeðferð og fleiru

sem skiptir svo miklu máli fyrir utan lyfin
en þau eru ekki aðalatriði þó þau þurfi að
vera með.“ Hann nefnir enn frekar að á Akureyri hafi verið starfrækt dagdeild úti í bæ
fyrir geðfatlaða. Deildin var lögð var niður
vegna niðurskurðar um áramótin 2008-9 en
unnið er að uppbyggingu hliðstæðrar þjónustu í bænum. „Okkur þótti slæmt að loka
þessari deild og þarna varð langt og erfitt
hlé á dagdeildarþjónustu. Afleiðingarnar
voru vel sýnilegar á þeim skjólstæðingum
sem urðu fyrir barðinu á niðurskurðinum.
Þegar peningar koma aftur inn í heilbrigðisgeirann munum við fjölga fagfólki í geðheilbrigðisstétt sem starfa við hliðina á læknunum í daglega starfinu hér á svæðinu. “
Ólafur tekur undir með Brynjólfi og ítrekar að með nánu samstarfi milli allra aðila
náist besta þjónsutan fyrir geðfatlaða. -rat
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Vakti mig til
umhugsunar
Andleg sjálfsvörn er yfirskrift
fyrirlestra sem Sigursteinn
Másson, formaður Geðhjálpar,
heldur á vinnustöðum og í
skólum. Þar fjallar hann um
leiðir til að vernda geðheilbrigði og varnir gegn neikvæðum hugsunum og áreiti í
samskiptum fólks.

Námskeiðinu er ætlað að vekja menn til umhugsunar um það sem raunverulega skiptir máli í lífinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Einnig er farið yfir hugrænar leiðir
til að ná utan um eigið hlutverk og
tilgang á mismunandi tímabilum í
lífi fólks. Fjallað er um óttann og
það sem raunverulega skiptir máli
í lífinu.
Sigurður Á. Friðþjófsson, upplýsinga- og fræðslufulltrúi hjá BSRB,
er einn þeirra fjölmörgu sem hlýtt
hafa á Sigurstein og líkað vel. „Þetta
var rúmlega hálftíma fyrirlestur
þar sem hann fjallaði um eigin sjúkdóm og hvernig hann vann á honum.
Þetta var mjög jákvæð upplifun og
vakti fólk til umhugsunar um að það
geti unnið sjálft í sínum málum á
þessum erfiðu tímum sem nú eru,“
segir Sigurður.
Hann hefur í starfi sínu hitt

Sigurður Á.
Friðþjófsson,
upplýsinga- og
fræðslufulltrúi
hjá BSRB, var
sáttur við
fyrirlesturinn
Andleg sjálfsvörn.

margt fólk sem á um sárt að binda
vegna uppsagna og niðurskurða á
vinnustöðum. Það leitar þá til BSRB
til að kanna rétt sinn en Sigurður
reynir að aðstoða eftir bestu getu.
Hann segir mikla aukningu hafa
orðið í fyrirspurnum til BSRB eftir
að kreppan skall á.
Hann segir vandamálin aðallega
tvenns konar. Annars vegar fólk
sem eigi í fjárhagslegum vanda og
hins vegar þeir sem eigi við sjúkdóm að etja og vilji kanna sinn
veikindarétt. Hann segir vissulega krefjandi verkefni að reyna að
standa sem best vörð um réttindi
þessa fólks. Því hafi fyrirlesturinn
Andleg sjálfsvörn hjálpað honum
við að opna augu hans fyrir því að
hægt sé að líta öðruvísi á tilveruna
en hann hafi gert hingað til.
- sg

Við þökkum stuðninginn
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins, Skólavörðuholti
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
V.R., Kringlunni 7
Vagnasmiðjan - Húsvagnar ehf, Eldshöfða 21
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Veitingahúsið Caruso, Þingholtsstræti 1
Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182
Verslunarskóli Íslands, Ofanleiti 1
Verslunin Fríða frænka, Vesturgötu 3

Garðabær
B.Markan-Pípulagnir ehf, Lyngási 10
Bókasafn Garðabæjar, Garðatorgi 7
G.M. Byggir ehf, Krókamýri 58
Geislatækni ehf Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
Manus ehf, Smiðsbúð 7
Samhentir-Kassagerð ehf, Suðurhrauni 4
TM Mosfell ehf, Holtsbúð ehf
Wurth á Íslandi ehf, Vesturhrauni 5

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf, Austurtrönd 3
Seltjarnarneskirkja, Kirkjubraut 2

Hafnarfjörður
Fiskverkunin Björg ehf, Eyrartröð 18
Fjarðarkaup ehf, Hólshrauni 1
Guðmundur Rúnar Ólafsson, tannlæknir, Reykjavíkurvegi 62
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Krossborg ehf, Stekkjarhvammi 12
Kvikmyndahúsið ehf, Trönuhrauni 1
Nostra Ræstingar ehf, Fjóluvöllum 14
Opal Seafood ehf, Grandatröð 8
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
Skipaviðgerðir ehf, Hvaleyrarbraut 37
Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar sf, Reykjavíkurvegi 60
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68

Kópavogur
Ísfrost ehf, Smiðjuvegur 11e
Léttfeti ehf - Sendibíll, Engihjalla 1
Átak ehf bílaleiga, Smiðjuvegi 1
Bílaþvottastöðin Löður ehf,
Blindrabókasafn Íslands, Digranesvegi 5
Debenhams á Íslandi ehf, Hagasmára 1
Gæðaﬂutningar ehf, Krossalind 19
Hellur og garðar ehf, Kjarrhólma 34
Ingimundur Einarsson ehf málari, Trönuhjalla 1
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
KB Ráðgjöf, Hlíðasmára 17
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Marás ehf, Akralind 2
Mecca Spa ehf, Nýbýlavegi 24
Rafmiðlun hf, Ögurhvarﬁ 8
Ship Equip ehf, Hlíðasmára 10
Strikamerki hf, Hlíðasmára 12
Suðurverk hf, Hlíðarsmára 11
Söluturninn Smári, Dalsvegi 16c
Tónlistarskóli Kópavogs, Hamraborg 6

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf, Iðavöllum 9b
Fitjavík ehf, Fitjum
Hársnyrtistofan Hár-inn sími: 421 4255, Hafnargötu 44
Íslenska félagið ehf, Iðavellir 7a
Reiknistofa ﬁskmarkaða hf, Iðavöllum 7
Tannlæknastofa Einars Magnússon ehf, Skólavegi 10
Tannlæknastofan, Tjarnargötu 2
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum, Hafnargötu
90

Grindavík
Grímsnes ehf, Hafnargötu 31
Vísir hf, Hafnargötu 16
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12
Sandgerði
Sandgerðisbær, Miðnestorgi 3
Verk- og tölvuþjónustan ehf, Holtsgötu 24
Mosfellsbær
Bakkus ehf, Leirutanga 22
Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Kjósarhreppur www.kjos.is, Ásgarði
Kvenfélag Lágafellssóknar,
Nýja bílasmiðjan hf, Flugumýri 20
Rögn ehf, Súluhöfða 29
Akranes
Apótek Vesturlands ehf, Smiðjuvöllum 32
Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar, Dalbraut 6
Jón Þór Hallsson, löggiltur endurskoðandi, Smiðjuvöllum 7
Runólfur Hallfreðsson ehf, Álmskógum 1
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Straumnes ehf, rafverktakar, Krókatúni 22-24
Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4
Borgarnes
Bókhalds- og tölvuþjónustan sf, Böðvarsgötu 11
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Kvenfélag Stafholtstungna,
Skorradalshreppur, Grund
Sæmundur Sigmundsson ehf, Brákarey
Vélaverkstæði Kristjáns ehf, Brákarbraut 20
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf, Húsafelli 3
Reykholt Borgarﬁrði
Garðyrkjustöðin Varmalandi, Reykholtsdal
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Þörfin vex með hverju ári
Björgin – geðræktarmiðstöð
Suðurnesja fagnaði fimm ára
afmæli sínu í febrúar síðastliðnum.
„Hópurinn sem sækir hingað í
Björgina er mjög fjölbreyttur.
Allt frá mjög veikum einstaklingum sem hafa átt við langvarandi
veikindi að stríða og sumir jafnvel
búið á stofnunum, til háskólanema,
sem koma þá hingað á daginn til að
læra, fá stuðning og fleira,“ segir
Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir,
forstöðumaður í Björginni – geðræktarmiðstöð Suðurnesja. Björgin fagnaði fimm ára afmæli sínu 4.
febrúar síðastliðinn og hlaut frumkvöðlaverðlaun Geðhjálpar síðastliðið haust.
Að sögn Ragnheiðar Sifjar var
Björgin hugsuð sem athvarf fyrir
geðfatlaða fyrstu árin. Fyrir einu
og hálfu ári síðan flutti starfsemin
svo í nýtt húsnæði og varð um leið
víðfeðmari. „Nú bjóðum við upp á
grunn að heildstæðri þjónustu. Á
þeim árum sem starfsemi okkar
var að þróast kom í ljós að þörf ríkti
fyrir viðameiri þjónustu en einungis athvarf. Það er enn til staðar, en

Frá Geðveikum dögum sem Björgin stóð fyrir í september síðastliðnum.

Árni Sigfússon bæjarstjóri setur skákmót Hressra hróka, skákfélags Bjargarinnar.

nú sinnum við líka endurhæfingu og
eftirfylgni,“ segir Ragnheiður Sif.
„Þörfin fyrir þjónustu af þessu tagi
er mjög mikil og hefur farið stigvaxandi frá því við opnuðum fyrst.
Þessa dagana fáum við til okkar tvo
til þrjá nýja einstaklinga á viku að
meðaltali,“ bætir hún við.
Björgin hefur á að skipa tveimur
húsum, hvort sínum megin við Suð-

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, og
einnig kemur geðlæknirinn Pétur
Hauksson til okkar einu sinni í
viku. Það gerir hann meðal annars af hugsjón, en samfélagslegur
stuðningur er mikilvægur og gerir
starfið bæði auðveldara og faglegra,“ segir Ragnheiður Sif.
Auk daglegra starfa stendur
Björgin reglulega fyrir ýmsum at-

urgötuna í Reykjanesbæ. Að sögn
Ragnheiðar Sifjar gerir húsakosturinn starfsmönnum Bjargarinnar, sem eru fimm talsins í 3,4 stöðugildum auk sjálfboðaliða, kleift að
skipta þjónustunni betur upp og
laga hana að ólíkum hópum. „Við
eigum í góðu samstarfi við fagaðila hér á svæðinu, meðal annars félagsþjónustu á Suðurnesjunum og

burðum sem miða að því að minnka
fordóma í garð geðsjúkra. Þar á
meðal eru Geðveikir dagar, sem
haldnir hafa verið síðustu tvö ár og
ætlunin er að gera að árvissum atburði. „Það er mjög mikilvægt að
vekja samfélagið til umhugsunar
um að allir hafi geðheilsu og hversu
mikilvæg hún sé,“ segir Ragnheiður Sif.
- kg

● STYRKTARAÐILUM ÞAKKAÐ Landssamtökin Geðhjálp vilja
þakka Kiwanishreyfingunni, KPMG, Tölvuskólanum Nemanda og vistmönnum á réttargeðdeildinni að Sogni fyrir sérstakan stuðning sinn
við starfsemi félagsins. Kiwanishreyfingin er alþjóðleg þjónustuhreyfing
manna og kvenna sem hafa áhuga á að taka virkan þátt í að bæta samfélagið og láta gott af sér leiða. Hreyfingin hefur lengi stutt við Geðhjálp
og verður sá stuðningur seint full þakkaður. KPMG er alþjóðlegt net fyrirtækja er starfa á sviðum viðskipta og hefur 225 starfsmenn hér á landi.
Tölvuskólinn Nemandi gaf Geðhjálp námskeið fyrir 15 einstaklinga sem nutu vel. Vistmenn að Sogni tóku að sér mat og
viðgerðir á tölvum í tölvuveri
Geðhjálpar og þeir gáfu einnig
nokkrar nothæfar tölvur. Takk
fyrir stuðninginn þið ágæta
fólk, einnig þið sem ekki
eruð sérstaklega nefnd
hér en hafið sýnt stuðning við starfsemi Geðhjálpar í margvíslegu
formi.

● GEÐSPEKIVEFUR HÁSKÓLA ÍSLANDS Háskóli Íslands opnaði vefsíður í
febrúar síðastliðnum sem Geðhjálp finnst
ástæða til að vekja athygli á. Síðurnar hafa
hlotið nafnið Geðspekivefur HÍ. Vefurinn hefur
það markmið að skapa jákvæða umræðu um
geðheilsu og vekja athygli á hárri tíðni álagsþátta meðal háskólanema. Vart þarf að fara
mörgum orðum um það stress og þann kvíða
sem próf geta vakið hjá fólki, og stundum er
sólarhringnum snúið við og jafnvel lítið sofið
á tímabilum, en slíkt er ekki gott fyrir geðheilsuna. Auk þessa eru flestir háskólanemar á þeim aldri þegar geðsjúkdóma verður yfirleitt fyrst vart. Af öllu framansögðu er sjálfsagt fyrir bæði háskólanema og fjölskyldur þeirra að hafa
vakandi auga með geðheilsunni, rétt eins og hinni líkamlegu. Á vefsíðunum má taka próf sem geta gefið vísbendingar um geðheilsuna og
bent er á úrræði og samtök sem leita má til. Slóðin er: http://ged.hi.is.
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Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið aukalán til að gera
breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja húsnæði vegna sérþarfa sinna. Lánið
kemur til viðbótar 20 milljóna króna hámarksláni Íbúðalánasjóðs eða öðrum fasteignaveðlánum að
hámarki 20 milljónum. Einnig er heimilt að veita aukalán til forsvarsmanna þeirra sem búa við sérþarfir.

Hámarksfjárhæð 8 milljónir
Fastir vextir án uppgreiðsluákvæðis
Lántökugjald 0,5% af lánsfjárhæð

● ÞÚ GETUR HJÁLPAÐ Geðhjálp er samtök
sem treysta á fjárframlög frá einstaklingum, samtökum og fyrirtækjum til að viðhalda rekstrargrundvelli
sínum. Með því að styrkja Geðhjálp leggur þú samtökunum lið í baráttu þeirra sem þurfa á aðstoð að halda ef geðheilbrigði brestur, sem og aðstandenda þeirra. Félagsmenn hafa
kosningarétt á aðalfundum samtakanna og geta þannig
haft bein áhrif á stefnu félagsins. Þú getur gerst styrktaraðili eða félagi Geðhjálpar með einu símtali: 570 1700.

90% af kaupverði eða byggingarkostnaði
90% af viðbótar- og endurbótakostnaði
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Hljómsveitin Tepokinn lyfti upp geði gesta með dunandi djassmúsík.

Páll Matthíasson ávarpaði gesti og
óskaði félaginu velfarnaðar.

Viðtakendur frumkvæðisverðlauna Geðhjálpar ásamt félagsmálaráðherra. Frá vinstri.: Árni Páll Árnason félagsmálaráðherra,
Sif Vígþórsdóttir, skólastjóri Norðlingaskóla, Kristján Ágúst Njarðarson notandi, Jóna Rut Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri hjá
Reykjavíkurborg, og Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir, forstöðumaður Bjargarinnar á Suðurnesjum.

Vel heppnuð afmælishátíð
Samtökin Geðhjálp voru stofnuð 9. október árið 1979 og
urðu því þrítug á síðasta ári. Af
því tilefni var blásið til afmælishátíðar í Iðnó á afmælisdaginn
og félögum og velunnurum
boðið í kaffi.
Félagsmálaráðherra, Árni Páll
Árnason, ávarpaði gesti og óskaði félaginu velfarnaðar. Í sama
streng tók Páll Matthíasson,
framkvæmdastjóri geðsviðs
Landspítalans - háskólasjúkrahúss, og raunar allir sem tóku til
máls á afmælishátíðinni. Hljómsveitin Tepokinn skemmti gestum
með dunandi djasslögum.
Frumkvæðisverðlaun Geðhjálpar voru nú veitt í fyrsta sinn
en þau eru veitt fyrir nýjungar í
þjónustu við geðsjúka og úrræði
sem eru til þess fallin að efla
geðheilsu. Að þessu sinni runnu
verðlaunin til þriggja aðila: Norðlingaskóli í Reykjavík hlaut verðlaunin fyrir framúrskarandi forvarnarstarf með einstaklingsmiðuðu námi sem miðar að því
að styðja nemendur í að finna og
nýta styrkleika sína og hæfileika
sem best. Að mati stjórnar Geðhjálpar er þessi áhersla líkleg til
að stuðla að góðu geðheilbrigði
nemenda.
Björgin – geðræktarmiðstöð
Suðurnesja hlaut frumkvæðisverðlaun Geðhjálpar fyrir að
sinna með framsýnum hætti valdeflingu geðfatlaðra og fyrir að
hjálpa fólki að finna leiðir til að
auka lífsgæði sín. Samstarf sveitarfélaga á Suðurnesjum og metn-

Fyrsti formaður Geðhjálpar, Sigríður Þorsteinsdóttir til hægri og Hope Knútsson er
einnig hefur gegnt formennsku í félaginu.

Fjöldi gesta sótti afmælishátíðina í Iðnó.

aður þeirra í verkefninu er að
mati stjórnar Geðhjálpar til fyrirmyndar og eftirbreytni.
Jóna Rut Guðmundsdóttir,
verkefnisstjóri hjá Reykjavíkurborg, hlaut frumkvæðisverðlaun
Geðhjálpar vegna ötuls starfs að
Straumhvarfaverkefninu – nýjum

búsetuúrræðum fyrir geðfatlaða
– í Reykjavík. Geðhjálp hefur átt
afar gott samstarf við Jónu Rut
sem hefur í störfum sínum sýnt
góðan skilning á mannréttindum
geðfatlaðra og á mikilvægi þess
að þeir lifi sjálfstæðu lífi og njóti
fullrar virðingar í samfélaginu.
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„Ég vil sjá að hlutverk og markmið Landspítalans sem háskólasjúkrahús verði betur
skilgreint en nú er,“ segir meðal annars í svari formanns Geðhjálpar, við fyrirspurn
frá starfshópi um stefnumörkun Landspítala.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Geðhjálp svarar
Landspítala
Sigursteinn telur brýnt að loka Kleppsspítala sem fyrst.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

í samfélagið í nánum tengslum
við grunnþjónustu heilsugæslu og
sveitarfélaga. Landspítalinn mun
eftir sem áður þjóna mikilvægu
hlutverki varðandi bráðaþjónustu, þjónustu við tvígreinda og
samræmda teymisvinnu til stuðnings nærþjónustunni. Brýnt er að
hætta geðþjónustu á Kleppsspítala
sem fyrst.
3. Hver er ímynd Landspítala að
þínu mati?
Hún er frekar góð. Þar er mikill
mannauður en endurskipulagning
og endurhugsun þjónustunnar er
mikilvæg. Það þarf að samþætta
mun betur heilbrigðis- og félagslegan stuðning og reyndar innleiða
í auknum mæli heildræna nálgun á
heilsu og vanheilsu. Landspítalinn
á það á hættu að staðna í þröngu
læknisfræðilegu módeli ef hann
heldur ekki vöku sinni og endurskoðar hugmyndafræðina með
reglulegum hætti.

● AÐALFUNDUR GEÐHJÁLPAR Aðalfundur Landssamtakanna
Geðhjálpar árið 2010 verður haldinn á Túngötu 7, Reykjavík, laugardaginn 27. mars nk. og hefst hann kl. 14.00.
Dagskrá:
■ Aðalfundarstörf í samræmi við 5. gr. laga Geðhjálpar.
■ Kjör þriggja aðalstjórnarmanna fer fram til tveggja ára í stað þeirra er
ljúka stjórnunarstörfum á árinu. Jafnframt fer fram kjör tveggja skoðunarmanna ársreikninga til eins árs.
Þeir félagar sem enn eiga ógreidd félagsgjöld eru hvattir til að greiða
þau fyrir fundinn. Ef greiðsluseðlar eru glataðir, skal bent á að inna
má greiðslu af hendi í gegnum heimabanka á Netinu, næsta banka,
sparisjóði eða pósthúsi inn á reikning Geðhjálpar nr.: 1175-26-38882, kt.
531180-0469.
Frekari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
Geðhjálpar, Túngötu
7, 101 Reykjavík í
síma 570 1700. Lög
Geðhjálpar er m.a. að
finna á vefsíðu félagsins, www.gedhjalp.is.
Félagsmenn eru
eindregið hvattir til
að mæta. Kaffiveitingar að fundi loknum.

Auglýsingasími

Geðhjálp fékk á dögunum, eins
og fleiri svonefnd sjúklingasamtök, sendar
spurningar frá
starfshópi um
stefnumörkun
Landspítala.
Formanni fé lagsins, Sigursteini Mássyni,
va r fa lið að
Sigursteinn
svara fyrir hönd
Másson formaður
Geðhjálpar.
stjórnar og fara
spurningar og
svör hér á eftir.
1. Hvað viltu sjá í stefnu Landspítala til ársins 2016?
Ég vil sjá að hlutverk og markmið Landspítalans sem háskólasjúkrahús verði betur skilgreint
en nú er. Einnig að bráðaþjónusta
verði betur skilgreind og annaðhvort horfið að fullu frá kostnaðarhlutdeild sjúklinga eða hún endurhugsuð. Það verður einnig að
skýra betur skyldur Landspítala
gagnvart öllu landinu. Geðheilbrigðisþjónusta í nýju sjúkrahúsi
einskorðist við sólarhrings bráðaþjónustu.
2. Hvernig getur Landspítali
best þjónað sjúklingum sem þú ert
í forsvari fyrir?
Mikilvægt er að stór hluti þeirrar geðheilbrigðisþjónustu sem
spítalinn sinnir nú verði færð út

Allt sem þú þarft…
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Unnið gegn fordómum í fjölmiðlum
Eitt af verkefnum Geðhjálpar er að vinna
gegn fordómum í garð geðsjúkra. Í því felst
meðal annars að samtökin koma á framfæri
athugasemdum við fjölmiðla ef ástæða þykir
til. Hér að neðan er eitt dæmi um slíka athugasemd. Tekið skal fram að nær undantekningarlaust bregðast fjölmiðlar vel við
athugasemdum félagsins, og svo var einnig í þetta sinn.
„Stjórn landssamtakanna Geðhjálp gagnrýnir harðlega umfjöllun Kastljóss þriðjudaginn 16. febrúar þar sem meint afbrot

geðsjúks manns var í fyrirrúmi. Svo mátti
skilja að sjúkdómurinn lægi að baki hinum
meintu afbrotum, og að ekki væri mark á
manninum takandi vegna sama sjúkdóms.
Einnig kom fram í umfjölluninni makalaus
vanþekking á geðsjúkdómum sem Geðhjálp
hlýtur að gera kröfu um að sjáist hvorki né
heyrist í þáttum eða fréttum í fjölmiðli allra
landsmanna.
Landssamtökin Geðhjálp leggja hvorki
mat á hugsanlega sekt eða sakleysi mannsins né réttmæti dóma yfir honum. Lands-

samtökin leggja hins vegar mikla áherslu
á að í umfjöllun um geðsjúkdóma, geðsjúka
og hagi þeirra gæti hvorki fordóma né vanþekkingar og lýsa sig reiðubúin til umræðu og upplýsinga á hvaða vettvangi sem
er. Samtökin vilja af þessu tilefni vekja athygli á þeirri staðreynd að geðsjúkir fremja
hvorki fleiri né alvarlegri brot en þeir sem
taldir eru heilir á geði.“
Samtökin koma á framfæri athugasemdum við
fjölmiðla ef ástæða þykir til.

Við þökkum stuðninginn
Á Landspítala starfa sex klínísk svið.
Geðsviðið er eitt þeirra.

Sjúklingar taki
virkan þátt í
eigin meðferð
Landspítalinn hefur nýverið sett
fram stefnu um þátttöku sjúklinga
og aðstandenda í meðferð. Þar
segir í upphafsorðum um sýn spítalans á efnið: „Á Landspítala eru
sjúklingar hvattir og studdir til
að vera virkir þátttakendur í meðferð sinni og axla ábyrgð á eigin
heilsu. Sjúklingafræðsla gegnir þar lykilhlutverki og er hornsteinn í öruggri og faglegri heilbrigðisþjónustu þar sem sjúklingar og fjölskyldur þeirra eru settar
í öndvegi.“
Á Landspítala starfa sex klínísk svið. Geðsviðið er eitt þeirra og
nær stefna spítalans að sjálfsögðu
einnig til þess. Við hvetjum þá
sem hlut eiga að máli til að kynna
sér stefnu spítalans um þátttöku
sjúklinga og aðstandenda í meðferð. Vefur Landspítala hefur að
geyma fjölda upplýsinga til sjúklinga og aðstandenda og er ástæða
til að hrósa því starfsfólki sem
unnið hefur að uppsetningu hans
og framsetningu efnis: www.landspitali.is.

● SAMSKIPTI Á ERFIÐUM TÍMUM Símtölum vegna
samskiptaörðugleika og sambandsslita hefur fjölgað um
40 prósent hjá 1717, hjálparsíma Rauða krossins, á þeim
tíma sem liðinn er frá efnahagshruni landsins. Samskipti
verða erfiðari þegar fólk er undir
miklu álagi, til dæmis vegna atvinnumissis, slæmrar fjárhagsstöðu, kvíða og vanlíðunar. Hjálparsíminn
er opinn allan sólarhringinn fyrir þá sem
vilja ræða sín hjartans mál í trúnaði
og einlægni við
hlutlausan aðila.
Númerið er gjaldfrjálst og þeir sem
svara hafa fengið
sérstaka þjálfun og
fræðslu til að hlusta
á þá sem hringja
og veita upplýsingar um leiðir út
úr ýmsum vanda.

Stykkishólmur
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf, Aðalgötu 20
Rauði kross Íslands Stykkishólmsdeild, Sundabakka 1
Grundarfjörður
Berg - vélsmiðja ehf, Ártúni 4
Farsæll ehf, Eyrarvegi 16
Grundarfjarðarbær, Grundargötu 30
Ólafsvík
Litlalón ehf, Skipholti 8
Tannlæknastofa AB, Túnbrekku 11
TS Vélaleiga ehf, Stekkjarholti 11
Hellissandur
Hjallasandur ehf, Helluhóli 3
Nónvarða ehf, Bárðarási 6
Ísafjörður
BK bílasprautun og réttingar ehf, Seljalandsvegi
86
Ferðaþjónustan í Heydal, Mjóaﬁrði
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Kjölur ehf, Urðarvegi 37
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26
Bolungarvík
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf,
Hafnargötu 12
Glaður ehf, Traðarstíg 1
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur,
Hafnargötu 37

Kaupfélag Skagﬁrðinga, Ártorgi 1
Skinnastöðin hf, Syðri-Ingveldarstöðum
Vörumiðlun ehf, Eyrarvegur 21

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5

Varmahlíð
Akrahreppur Skagaﬁrði,

Seyðisfjörður
Rauði kross Ísl., Seyðisﬁrði
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Akureyri
Betra brauð ehf, Skarðshlíð 17
Blikkrás ehf, Óseyri 16
Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar ehf, Perlugötu 11
Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum
Friðrik Páll Jónsson, háls, nef og eyrnalæknir,
Tryggvabraut 22
Gúmmívinnslan Alorka ehf, Réttarhvammi 1
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Helgi Bergþórsson, Klettaborg 39
Húsprýði sf, Múlasíðu 48
Ísgát ehf, Lónsbakka
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf, Glerárgötu 36

Myndlistaskólinn á Akureyri, Kaupvangsstræti 16
Orlofsbyggðin Illugastöðum, Fnjóskadal
Pípulagningaþjónusta Bjarna Fannberg Jónassonar ehf, Melateig 31
Rafröst ehf, Gránufélagsgötu 49b
Raftákn ehf, Glerárgötu 34
Valsmíði ehf, Brekkugötu 14
Grímsey
Sigurbjörn ehf, útgerð, Öldutúni 4
Dalvík
G.Ben útgerðarfélag ehf, Ægisgötu 3

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, Hlíðarvegi 54

Patreksfjörður
Vesturbyggð, Aðalstræti 63
Þingeyri
Brautin sf, Vallargötu 8

Húsavík
AS - verk ehf, Ketilbraut 5
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf, Smiðjuteigi 7
Höfðavélar ehf, Höfða 1
Lindi ehf, Ketilsbraut 13
Sorpsamlag Þingeyinga ehf, Víðimóar 2

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf, Árneshreppi
Hvammstangi
Húnaþing vestra, Hvammstangabraut 5
Steypustöðin Hvammstanga ehf, Melavegi 2
Villi Valli ehf, Eyrarlandi 1
Blönduós
Búnaðarþing Húnaþings og Stranda,
Húnabraut 13
Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Laugar
Kvenfélag Reykdæla, Lautir
Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal
Mývatn
Eldá ehf, Helluhrauni 15
Jarðböðin við Mývatn,
Þórshöfn
Langanesbyggð, Fjarðarvegi 3

Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla,

Bakkafjörður
Hraungerði ehf, Hraunstíg 1

Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf, Víðihlíð 10

Egilsstaðir
Dagskráin Austurlandi, Miðvangi 1

Reyðarfjörður
Launaﬂ ehf, Hrauni 3
Þvottabjörn ehf, Búðareyri 25
Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf, Kirkjustíg 2
Fáskrúðsfjörður
Fáskrúðsfjarðarkirkja, Skólavegi 69
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59
Höfn í Hornaﬁrði
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellsýslu, Nýheimum
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Víkurbraut 31
Herborg SF-69,
Skinney - Þinganes hf, Krossey
Selfoss
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Dýralæknaþjónusta Suðurlands sími 482-3060,
Stuðlum
Framsóknarfélag Árnessýslu, Heiði
Halli parket ehf, Norðurgötu 15
Kjarna-bókhald ehf, Austurvegi 6
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Gagnheiði 35
Þjónustumiðstöðin, Þingvöllum
Hveragerði
Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20
Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði www.hnlﬁ.is,
Grænumörk 10
Hveragerðisprestakall, Bröttuhlíð 5
Þorlákshöfn
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21
Frostﬁskur ehf, Hafnarskeiði 6
Flúðir
Hrunaprestakall, Hruna
Hvolsvöllur
Bu.is ehf, Bakkakoti 1
Kvenfélagið Freyja, Skíðbakka A-Landeyjum
Rangárþing eystra, Hlíðarvegur 16
Vík
B.V.T. ehf, Austurvegi 15
Kvenfélag Hvammshrepps,
Vestmannaeyjar
Frár ehf, Hásteinsvegi 49
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
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Audda í þættinum þeirra. Freistaði
það, eða langaði þig alltaf að gera
eigin þátt?
„Mér finnst Sveppi og Auddi
mjög skemmtilegir, en mig hefur
alltaf langað til að gera eigin þátt
þannig að ég hélt áfram með planið
að gera eigin þátt.“
Þið eruð í þessu saman, þú og
Ágúst Bent og eruð búnir að vera
að taka upp síðustu mánuði …
„Já, þetta er búið að taka alveg
rosalegan tíma – sérstaklega vegna
þess að við erum bara tveir að
skrifa. Svo er ég að leika í öllu
sjálfur. Þannig að við erum að leika,
klippa, taka, framleiða.“
Ertu hræddur við að þú komir svo
mikið fram í þáttunum að aðdáendur fái hreinlega nóg af þér?
„Nei, það held ég ekki. Ég verð í
alls konar dulargervi og það verða
svo margir gestir.“
Er erfitt fá fólk til að leika í þáttunum?
„Nei. Það eru allir tilbúnir að
hjálpa okkur og hafa trú á okkur.
Þeir spyrja okkur ekki mikið út í
þetta. Stundum þarf ég samt að
plata fólk í tökur. Þá er ég búinn
að segja eitt og svo er atriðið
öðruvísi.“

Á unglingavinnukaupi
Við spjöllum um peninga og Steindi
segir að engin stjarna hafi farið
fram á greiðslu fyrir að leika í þáttunum.
„Við eigum enga peninga. Við
erum á unglingavinnulaunum og
fólk er ekki að biðja um að fá greitt.
Við erum með tvær stelpur sem
leika aðalhlutverk og tvo stráka.
Við ætlum að reyna að borga þeim
eitthvað, en það verður eitthvað …
Við gefum þessu fólki stundum
gjafir. Við gáfum einum leikara
vodkaflösku í jólagjöf. Það kostaði
okkur mikinn pening og setti strik
í reikninginn í bókhaldinu.“
Steindi er búinn að vera að grína
lengi og hefur víða komið við. Hann
hefur verið útvarpsmaður og ritsjóri og allt þar á milli, en er núna

verið fyndnir – eða það veit ég
ekki? (hlær).
Steindi var á Skjá einum í fyrra
og allt benti til þess að hann myndi
halda áfram þar. Svo breyttist Skjár
einn skyndilega í áskriftarstöð, Stöð
2 sýndi áhuga og Steindi skrifaði
undir þar.
Ég heyrði líka að þér hafi verið
boðið að vera með Sveppa og

loksins byrjaður að narta í sætan
ávöxt velgengninnar.
Hvernig hefur líf þitt breyst?
„Ég held að það hafi ekki breyst
neitt. Sumir spjalla við mig þegar
þeir eru fullir – eru með hugmyndir.
Ég hef gaman að því. Ég er búinn að
taka upp sketsa frá 1999. Þetta var
alltaf áhugamál, en núna er þetta
vinnan mín. Það breyttist. Ég er
mjög ánægður með að vinna við
eitthvað sem ég hef gaman af.“
Draumur að rætast?

Nú lekur kynþokkinn af þér á
forsíðumyndinni og stelpurnar
sturlast væntanlega þegar þær
sjá þig. Er engin afbrýðisemi í
sambandinu?
„Nei, af þessari mynd af dæma
þá eru ekki margar stelpur sem eru
spenntar fyrir kallinum. Það var
samt einhver sem sagði að ég væri
kyntákn. Varst það ekki þú?“
Jú, var það ekki ég?
„Það var mjög fyndið. Við þurfum
að gera það aftur.“

„ÉG LÍT ÚT EINS OG STRÁKURINN Í JUMANJI ÞEGAR
HANN FÉKK ÞRIST OG FIMMU OG BREYTTIST Í APA.“

„Já.“
Stelpurnar kunna að meta húmor.
Ég veit að þú átt kærustu, er það
ekki annars enn þá í gangi?
„Jú, jú. Það er gott að minnast
aðeina á hana. Hún er fúl yfir því að
ég minnist aldrei á hana.“
Ókei. Tölum aðeins um kærustuna þína.
„Já, hún heitir Sigrún Sigurðardóttir. Við leigjum saman í Mosó.
Ég er oft með miðnæturuppistand
fyrir hana. Ef ég er búinn að sitja í
sófanum í tvo tíma – ég er svolítið
ofvirkur. Ég girði niður um mig og
segi brandara og bið hana um að
purra bumbuna.“
Hún er sem sagt með húmor?
„Já, algjörlega. Ég lít út eins og
strákurinn í Jumanji þegar hann
fékk þrist og fimmu og breyttist í
apa. Þannig að hún hlýtur að vera
með húmor.“
Heldurðu þá að það hafi bara verið
húmorinn sem laðaði hana að þér?
„Já, ég held að þetta hafi verið
eins og rómantískri gamanmynd
þar sem hún tók þátt í veðmáli og
féll óvart fyrir mér.“
Hvað eru þið búin að vera lengi
saman?
„Við erum búin að vera saman í
tæp tvö ár.“

Forsíðan sýnir nú með ótvíræðum
hætti að þú gerir tilkall til að vera
kyntákn …
„Já, ég lít á mig sem mikið kyntákn.“
Varstu ekki valinn kynþokkafyllsti
Mosfellingurinn 1999?
„Ég kannast nú ekki við það.“

Með uppistand í sumar
Við spjöllum um framtíðina. Steindinn okkar er átta þátta sería og
eitthvað hlýtur að taka við eftir að
þáttaröðinni lýkur. Ég spyr hann
hvað tekur við og eftir langa þögn
kemur loksins svar.
„Ég veit það ekki.“
Hvað ætlarðu að gera næst?
„Ég vona að það gerist eitthvað
eftir þáttinn.“
Sem sagt að einhver nenni að
horfa og þið fáið að gera fleiri
þætti?
„Það er markmiðið. En eftir þáttinn ætla ég að fara í ferðalag með
uppistand.“
Fara hringinn?
„Ég veit það ekki. Það er samt
ekki planið sem tekur við af þáttunum heldur bara eitthvað sem
mig hefur alltaf langað til að gera.
Vonandi fáum við að gera fleiri
þætti og halda áfram.“

BRETT ANDERSON Kombakkið er

búið hjá Suede í bili.

SUEDE
AFTUR Á
SVIÐI
Breska indí rokkbandið Suede
spilaði á fyrstu tónleikunum
sínum í sjö ár í London á miðvikudagskvöldið. Tónleikarnir
fóru fram í The Royal Albert
Hall (þar spiluðu Stuðmenn líka
í gróðærinu) og voru styrktartónleikar fyrir félag fyrir
krabbameinssjúka unglinga.
Suede hitaði sig upp fyrir
giggið með því að spila í holunni 100 Club á laugardaginn.
Fyrsta gítarleikaranum Bernard
Butler var ekki boðið að spila
með á tónleikunum. Bernard
grínaðist með það í viðtali að
hann ætlaði að vera á fremsta
bekk og henda hnetum í
bandið. Tónleikarnir tókust
frábærlega en þrátt fyrir að lítil
eftirspurn hafi verið eftir sólóefni Suede-söngvarans Bretts
Anderson, virðist hann ekki
ætla að freistast til að endurvekja bandið af alefli. „Sjáumst
aftur eftir sjö ár“, sagði hann
tárvotur við áhorfendur sem
troðfylltu höllina í lok uppklapplagsins, „The 2 of Us“.
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ÍSLENSKIR

TÓNLISTARSKANDALAR

Ýmislegt hefur gerst í íslenska tónlistarbransanum í gegnum árin. POPP tók
saman nokkra skandala, nýja og gamla, sem eiga það sameiginlegt að hafa verið
umræðuefni á kaffihúsum og í heitum pottum þjóðarinnar.

1

Uxi 95 Hljómsveitin Prodigy kom til landsins og spilaði á Uxa 95, en hátíðin fór
fram á Kirkjubæjarklaustri
og er alræmd. Mun færri mættu á
svæðið en búist var við, og mikið
var um fíkniefnaneyslu á svæðinu.

2

Eldborg Eftir Eldborgarhátíðina 2001 var lagt til
að strangari reglur yrðu
settar um slíkar hátíðir.
Það segir allt sem segja þarf, en
hátíðin var ansi villt og þjóðin
kepptist við að hneykslast.

Traustur félagi þegar mikið liggur við
Yamaha utanborðsmótorarnir eru þekktir fyrir áreiðanleika, endingu
og þægindi og því koma vinsældir þeirra engum á óvart.
Yamaha kemur stöðugt fram með nýjar tegundir mótora sem byggðir
eru á nýjustu tækni með það að leiðarljósi að þú njótir betur
ferðarinnar.
Arctic Trucks er umboðsaðili Yamaha á Íslandi og getur útvegað
ýmsar stærðir og gerðir Yamaha utanborðsmótora, auk þess að bjóða
viðgerðar- og varahlutaþjónustu.
Kletthálsi 3
110 Reykjavík
Sími 540 4900
www.yamaha.is

4

3

Páll Óskar og kleinuhringirnir Páll Óskar

fór fyrir Íslands hönd
í Eurovision árið 1997.
Talað er um að hann hafi
breytt keppninni varanlega,
þrátt fyrir að hann hafi ekki
skorað hátt – enda var atriðið
hans afar ögrandi. Við heimkomuna var hann spurður
hvernig var úti og
hann hneykslaði þjóðina
þegar hann
svaraði: „Ég
kúka bara
kleinuhringjum.“

Buttercup-málið Hljómsveitin Buttercup var ein af vinsælustu hljómsveitum landsins í kringum aldamót. Valur og Íris
söngvarar voru kærustupar, en þegar trommarinn Egill Rafnsson gekk í hljómsveitina varð fjandinn laus og hann byrjaði
með Írisi. Þau hættu í hljómsveitinni skömmu síðar.

5

Hænudráp Bruna
BB Pönkhljómsveit-

in Bruni BB var oft
nefnd gjörningasveit.
Henni tókst að hneyksla
mannskapinn þegar hún
drap hænu uppi á sviði með
tilheyrandi blóðslettum.

Elektra og lesbíumyndbandið Hljómsveitin Elektra sendi
frá sér myndband við lagið I Don‘t Do Boys þar sem tíu stelpur
fara í sleik og kela. Myndbandið er bannað innan 18 á Youtube,
en margir telja það vera gamla leið til að vekja á sér athygli.

7

Botnleðja og svefnlyfin Einhverjar furðu-

legar töflur fundust á
meðlimum hljómsveitarinnar Botnleðju fyrir mörgum
árum. Gróusögurnar fóru af
stað, en töflurnar reyndust vera
við meðalhausverk.

Sakamál

10
11

8

Allir á typpinu Sigur

Rós sendi frá sér eitt
hippalegasta myndband
Íslandssögunnar við lagið
Gobbledigook. Fullt af brjóstum,
typpum, rössum og píkum voru
í myndbandinu, sem var bannað
víða og hneykslaði suma.

9

Bubbi og Brynja
skilja Árið 2004 skildi

einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar
fyrr og síðar við Brynju sína.
Margir textar fjölluðu um hana,
en textinn sem var í frétt DV
um málið var eftirminnilegur:
„Þegar fréttin um skilnað þeirra
Bubba og Brynju barst út í
gær var sem þögn slægi á þá
sem heyrðu. Konur gripu fyrir
andlit, karlmenn hristu höfuðið
og barn grét. „Þetta átti ekki
að geta gerst,“ sagði gamall
aðdáandi Bubba.“

6

12
13
14

Einar Ágúst handtekinn Söngvarinn
Einar Ágúst er búinn að gera upp fortíðina í dag í mögnuðum viðtölum, en
árið 2005 birti DV frétt um að hann hafi
verið handtekinn heima hjá handrukkaranum Annþóri. DV fór mikinn í fréttum
af kappanum og þjóðin fylgdist með.

Kalli Bjarni gripinn í tollinum Þjóðin
stóð á öndinni árið 2007 þegar Idolstjarnan Kalli Bjarni var gripinn í tollinum
með tvö kíló af kókaíni. Ári síðar var
hann aftur handtekinn, þá á hóteli með
amfetamín. Í dag semur hann tónlist og
kemur fram, laus við eiturlyfjadjöfulinn.

Björn Jörundur og dópið Nafn
Björns Jörundar kom upp í sambandi
við dópmál á meðan hann var dómari
í Idolinu í fyrra. Málið tengdist fréttum
af dómi Héraðsdóms Reykjavíkur yfir
manni, sem sakfelldur var fyrir fíkniefnabrot. Í dómnum var vitnað í símtöl brotamannsins
við nafngreinda einstaklinga sem lögregla hleraði og
taldi hafa snúist um fíkniefnasölu. Í símtölum þeirra
tveggja tala þeir um „ás“ og „tveir“ sem geri „tólf kall“.
Þjóðin fylgdist að sjálfsögðu með.

Móri og hnífurinn Fyrir nokkrum
vikum var lögreglan kölluð að útvarpssviði 365 miðla. Þar hafði rapparinn
Móri ógnað Erpi Eyvindarsyni með hnífi,
en var á bak og burt þegar lögreglan
mætti á svæðið. Hann gaf sig fram síðar
og Erpur hefur kært hann fyrir árásina.
Jet Black Joe og slagsmálin á Ísafirði Hljómsveitin Jet Black Joe var ansi villt á sínum tíma og á tíunda
áratugnum fór hljómsveitin til Ísafjarðar að spila. Það
endaði með miklum slagsmálum og þurftu meðlimir
hljómsveitarinnar að gista fangageymslur skólausir
eftir lætin.
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Árni Johnsen og…

Mínus og…

Þjóðin stóð á
öndinni þegar
Frosti og
Þröstur hættu
skyndilega
í Mínus árið
2007, skömmu
eftir að platan
The Great
Northern Whale
Kill kom út.

...XXX Rottweiler tekin úr sambandi Á DVD-diski XXX Rottweiler
hunda sést þegar allt verður vitlaust
eftir að Árni rífur hundana úr sambandi
á miðjum tónleikum. Þeir sömdu
síðar um hann lag þar sem
þeir röktu meðal annars
pólitískan feril hans.

TÓNLEIKAR

21
22 23

Ellý í Q4U frjálsleg Pönkið ögraði og Ellý var ekki undanskilin. Hún kom fram í gegnsæju, sem væri reyndar lítið tiltökumál
í dag miðað við poppstjörnur nútímans.

Pissað á
Stebba Hilmars Sagan segir
að gestur á
Þjóðhátíð fyrir
mörgum árum
hafi klifrað upp
á svið og migið
á hausinn á
Stebba Hilmars.

Bloodhound Gang í
höllinni Bloodhound

Gang kom á Reykjavík
Music Festival árið
2000 og gerði allt
vitlaust. Allt of ungar
stúlkur dönsuðu við
strákana uppi á sviði
og einn heppinn gestur
var laminn þar.

24

Nick Cave hreinsar upp
dóp Þegar Nick Cave var í
ruglinu á níunda áratugnum
kom hann til landsins að
spila. Hann man hins vegar
ekki eftir því þar sem allt dóp
var hreinsað upp í Reykjavík og því komið til hans.
Dópskortur var í Reykjavík í
tvær vikur eftir komu Caves.

ÓSÆTTI

25
26

fræga grein um dauða krúttkynslóðarinnar
í Lesbók Morgunblaðsins. Sagan segir að
Örvar í hljómsveitinni Múm hafi tekið í Atla í kjölfarið.

27

Barði gengur út Barði
Jóhannsson mætti í viðtal í
Kvöldþátt Guðmundar Steingrímssonar á sjónvarpsstöðinni Sirkus árið 2005, en gekk á dyr þar sem
honum mislíkaði spurningarnar.

limir hljómsveitarinnar Hraun rifust
uppi á sviði og
einhverjir ruku út í
kjölfarið. Þeir sættust þó um síðir.

Örvar í Múm tekur í Atla Bolla Atli Bollason skrifaði

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man.Utd.

… Þröstur og
Frosti hætta

Fótboltabúningar f/börn

Hreimur, söngvari Lands og sona,
sakaði Árna Johnsen um að hafa
slegið sig í andlitið á Þjóðhátíðarsviðinu í Vestmannaeyjum árið 2001. Árni
Johnsen sagði málið misskilning.

VERÐ kr. 3.495

VERÐ kr. 1.995

T-bolir með áletrun

...Hreimur í Landi og sonum

STÆRSTA
OUTLET
S
N
I
S
D
N
LA

VERÐ kr. 1.795

VERÐ kr. 4.995

Hraun-rifrildi
uppi á sviði Með-

PLÖTUUMSLÖG

Champion íþróttabuxur

17

20

KORPUTORGI

T-bolir, ýmsar gerðir

16

19

… Jesú-bolirnir Mínus sendi frá
sér boli þar sem Jesús Kristur
sjálfur var krossfestur á íslenska
fánanum. Það féll ekki í kramið
hjá þeim sem virða fánalögin, en
aðdáendurnir voru sáttir.

Champion hettupeysa

Þeim lenti
saman á
Þjóðhátíð
árið 1996
og í grein
sem Páll
Óskar skrifaði í Moggann sagði hann: „Árni Johnsen hegðaði sér ekki eins og viti borinn maður
þegar hann stíaði mér og þáverandi elskhuga
mínum í sundur í miðjum ástaratlotum, og henti
honum frá sér þannig að hann lenti utan í vegg.“

(21-27)

18

… Páll
Óskar

Viking barnastígvél, rauð

15

… Kókið Mínus gerði allt vitlaust
þegar meðlimir lýstu því yfir í
viðtali við breskt tímarit árið 2004
að kókaín væri kynlífsgjaldmiðill
á skemmtistað hér í bæ. Allt varð
vitlaust í kjölfarið.

VERÐ kr. 2.495

VERÐ kr. 4.995

FLOTTAR VÖRUR FRÁ

28

Mínus - The Great Northern
Whale Kill Nafn stúlkunnar
á umslaginu hefur ekki enn þá
komið fram.

29

Megas - Hold er mold Skvísurnar sitja á grafreit Jónasar
Hallgrímssonar.

30

Serðir Monster - Tekið stórt
upp í sig Þetta segir sig sjálft.

Opið: Mán.-lau. 11 til 18
Sun. 12 til 18 • Sími 578 9400
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ROKK OG RÓL
Á DILLON
Hljómsveitirnar Nögl, Endless
Dark og Two Tickets to Japan
koma fram á Dillon á laugardaginn. Tónleikarnir hefjast klukkan
22 og kostar 500 krónur inn.
Nögl er frá Grundarfirði og
gaf út fyrstu plötu sína í fyrra.
Hljómsveitin hefur síðan þá verið
afar dugleg við spilamennsku
og meðal annars farið í tónleikaferðalag til Flórída.
Hljómsveitin Endless Dark

Þegar hljómsveitin
Endless Dark tók
þátt í Global Battle
of the Bands fékk
hljómsveitin fullt hús
stiga frá dómnefndinni og sigraði í
keppninni.

FRUMSÝND Í KVÖLD: KÓNGAVEGUR

er frá Ólafsvík og Grundarfirði.
Hljómsveitin sigraði í hljómsveitakeppninni Global Battle
of the Bands og keppir í lokakeppninni í Bretlandi í apríl.
Two Tickets to Japan kemur
úr Reykjavík og Kópavogi og
spilar blöndu af rokki, stærðfræði og hreinni klikkun. Sveitin
lauk nýlega upptökum á sinni
fyrstu plötu og er hún væntanleg
bráðlega.

BEINT FRÁ GRUNDÓ Hljómsveitin Nögl hefur vakið athygli undanfarið.

Sportlíf.is
fæðubótrefni
á betra verði

Opið frá 11:00—19:00 alla virka daga og 13:16 um helgar

VERULEIKI HVÍTA
HYSKISINS Á ÍSLANDI
Valdís Óskarsdóttir
leikstýrir Kóngavegi,
en myndin gerist í hjólhýsahverfi og segir frá
atburðum sem eiga sér
stað þegar Júníor snýr
aftur heim til Íslands
eftir þriggja ára fjarveru
erlendis. Júníor kemur
heim með ýmis vandræði
í farteskinu og vonar að
faðir hans geti leyst úr
þeim, en heimkoman
reynist ekki vera alveg
sú sem hann átti von á.
Það er alltaf
gaman þegar
nýjar íslenskar
myndir eru
frumsýndar
og þessi
lofar
góðu.

POPPDÓMNEFNDIN
MAMMA

VINURINN

Þetta er
mynd sem
ég er mjög
mikið til í
að fara á
með þér.
Hann Gísli
Örn er alltaf svo sætur svo ég
tali nú ekki um hann Björn Hlyn.
Mamma gamla verður algjört
fjallaljón þegar hún hugsar um
þá. Þetta er dramatísk mynd með
gamansömu ívafi og það hentar
henni mömmu þinni fullkomlega.

Gaur. Við
förum
ekki tveir
saman
á þessa
mynd, en
ég er til
ef allir eru til. Íslenskar myndir
verða sífellt betri, ég viðurkenni
það – en ég myndi samt velja aðra
mynd ef ég mætti bara velja eina
fyrir helgina. Bjóddu einhverri
stelpu á þessa og við skulum fara
á einhverja aðra. Eða bara út í
bjór?

BÍÓNÖRDINN
Leikhópurinn er
frábær og
hún Valdís
kann
sitt fag.
Lýsingin á
myndinni
minnir svolítið á Djöflaeyjuna, en
þessi er allt öðruvísi og vel þess
virði að skoða. Það er heldur ekki
víst að við sjáum Gísla Örn mikið
í íslenskum myndum á næstunni
enda að fara að slá í gegn í Hollywood.

STELPAN
Mér finnst
Ólafur
Darri svo
æðislegur.
Ég vildi
að hann
væri bróðir
minn. Ég er alltaf til í að sjá hann í
hvaða mynd sem er, þannig að ég
er til í að sjá þessa. Ég er ekkert
rosalega mikið fyrir íslenskar
myndir, en þessi virðist nú alveg
lofa góðu. Gísli Örn er heitur – ég
er sammála mömmu þinni.

UMHVERFISVÆNAR
GÓRILLUR Í GÓÐU FORMI
Gagnrýni á umhverfisspjöll og aukna
neysluhyggju umlykja þriðju plötu
Gorillaz, Plastic Beach, sem kom
út fyrir skömmu. Forsprakkanum
Damon Albarn er sérlega umhugað
um umhverfi sitt, eins og sannaðist á
síðustu Gorillaz-plötu, Demon Days,
þar sem hann hafði miklar áhyggjur
af hlýnun jarðar. Rétt eins og á henni
fær hann hérna til liðs við sig hóp
þekktra tónlistarmanna á borð við
Snoop Dogg og Lou Reed, auk þess
sem sukkarinn Mark E. Smith úr
hljómsveitinni The Fall hefur tekið
við keflinu af öðrum sukkara, Shaun
Ryder úr Happy Mondays.
Útkoman er framúrskarandi góð.
Þó svo að enginn ofursmellur sé á
plötunni í líkingu við Clint Eastwood
er hún stútfull af fínum hiphop- og
popplögum, sumum undir áhrifum
frá níunda áratugnum eins og Stylo

og Empire Ants og öðrum nýtískulegri á borð við Superfast Jellyfish
og Glitter Freeze, þar sem Smith
kemur einmitt sterkur inn.
Inni á milli leynast síðan tvö einföld, róleg en gullfalleg lög, On Melancholy Hill og To Binge. Þessi lög
eru þau bestu á Plastic Beach, sem
kannski hefur þann helsta galla að
vera aðeins of löng. Til dæmis hefði
Some Kind Of Nature með Lou Reed
í Johnny Cash-eftirhermugírnum
alveg mátt missa sín. Engu að síður
flott plata frá Górillunum.
Ef Albarn ætlar að vera samkvæmur sjálfum sér verður hann reyndar að
hætta að reykja á tónleikum eins og
hann gerði uppi á sviði í Portsmouth
á dögunum. En kannski er honum
alveg sama um svo „smávægileg“
umhverfisspjöll þegar öll veröldin
er í bráðri hættu.
- fb

GORILLAZ
PLASTIC BEACH
Dánlódaðu: Stylo, Empire
Ants, To Binge
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Í LAUSU LOFTI Það

er ekkert vandamál að ræna fljúgandi herþyrlum þegar
maður á „grappling hook“ og fallhlíf.

POPPLEIKUR: JUST CAUSE 2

SUÐUR AMERÍSK SANDKASSASÁPUÓPERA
Lítið eyríki í Suðaustur-Asíu
rambar á barmi borgarastyrjaldar í kjölfar valdaráns. Þrjár
fylkingar berjast við yfirvöld um
yfirráðin og inn í þetta blandast
byssuglaði loftfimleikamaðurinn
Rico. Þetta er söguþráðurinn í
Just Cause 2, ekkert voðalega
merkilegt plott og framsetningin
í stíl við suður-ameríska sápuóperu með tilheyrandi ofleik og
kjánahroll.
Just Cause 2 er sandkassaleikur
eins og þeir gerast bestir. Menn
munu geta eytt mörgum vikum í

SPILUN

5/5

GRAFÍK

4/5

það eitt að flakka um gríðarstórt
landsvæði leiksins, kanna heiminn
og bara að fíflast. Leikurinn
býður upp á yfir 100 mismunandi
farartæki, allt frá mótorhjólum
yfir í herþotur, sem menn geta
notað að vild. Aðalhetjan er síðan
vopnuð fallhlíf og „grappling
hook“, sem eykur enn frekar við
spilunarmöguleikanna.
Það er eflaust margt sem hægt
er að setja út á Just Cause 2 en
lokaniðurstaðan er sú að leikurinn er það skemmtilegur að þeir
skipta litlu sem engu máli.

HLJÓÐ

2/5

ENDING

NIÐURSTAÐA

5/5

Laugavegur 56

MAGNAÐUR LEIKUR God of War 3 er frábær endapunktur á mögnuðum þríleik.

POPPLEIKUR: GOD OF WAR 3

BLÓÐUGT MEISTARAVERK
Það er vægt til orða tekið þegar
sagt er að God of War III er einn
af stærstu leikjum ársins. Fyrri
leikir seríunnar hafa verið gríðarlega vinsælir enda fær lýðurinn
sjaldan leið á því að sneiða í
sundur goðsagnarskepnur á borð
við mínótára, kýklópa og fleira í
þeim dúr.
Þar sem God of War III skarar
fram úr er í grafík og hönnun
borða. Leikurinn lítur ótrúlega
vel út og er yfirfullur af alls konar
smáatriðum sem gæða leikinn lífi,
SPILUN

5/5

GRAFÍK

5/5

svo sem blóðslettum á hvítri húð
aðal-„hetjunnar“ Kratos. Það er
óhætt að fullyrða að þegar menn
spila í gegnum leikinn muni þeir
upplifa leik sem er engum líkur.
Allt í leiknum er stærra en gengur
og gerist. Þegar menn berjast við
jötna á borð við Krónos líður þeim
eins og mýflugu sem slæst við
vöruflutningabíl. Hreint magnað.
Leikurinn er frábær endapunktur
á mögnuðum þríleik, þótt hann sé
vissulega í styttri kantinum.

HLJÓÐ

5/5

-vij

ENDING

NIÐURSTAÐA

3/5

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

I

101 Reykjavík

I

www.nikitaclothing.com
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Athugið. Hvorki dýr
né börn meiddust
þegar besta myndin
var tekin. Við
hvetjum fólk til að
gefa öndunum og
gæsunum brauð.

Nýtt
frá NIN
Ljúflingnum Trent
Reznor
skaut upp
kollinum
á yfirgefinni
Twittersíðu sinni
í vikunni til að sýna aðdáendum sínum ljósmynd. Undir
myndina skrifar hann „síðasti
dagurinn í hljóðverinu“ sem
gefur til kynna að nú styttist
í nýtt efni frá kappanum og
hljómsveit hans, Nine Inch
Nails. Enn er þó ekki byrjað að
varpa fram dagsetningum.

SPILLINGIN Spurning hvort þetta virki?

BESTA
M YNDIN!

MARKVERÐIR Gunnleifur Gunnleifs og ungur aðdáandi.

O-Ó Hvert leita gæsirnar þegar brauðið klárast?

TAKTU SÍMAMYND!

Taktu mynd með símanum og sendu okkur. Við birtum bestu myndirnar
og höfundur langbestu myndarinnar fær tvo kassa af Doritos. Myndirnar geta verið af hverju sem er, einhverjum atburði, Sveppa, Michael
Jackson, Jóhönnu Guðrúnu eða bara góðu flippi.

HITI Eða er verið að þurrka köttinn?

Methafinn Lady Gaga Lady
Gaga hefur slegið enn eitt
metið. Myndböndin hennar
hafa verið skoðuð milljarð sinnum á Netinu og er hún fyrsti
listamaður heims sem nær
þeim merka áfanga.
Liam
selur föt
Oasisbróðirinn
Liam Gallagher er
á leiðinni
til Bandaríkjanna
með fatalínu sína,
Preyy
Green. Í
fatalínunni eru meðal annars
bolir, gallabuxur og skór sem
kappinn hefur væntanlega átt
stóran þátt í að hanna. Ef fötin
seljast jafn vel og egóið hans
er stórt þá er kappinn í góðum
málum.

KÖFNUNAREFNI Og heill bíll af því!

MJÓLK ER GÓÐ En hvað fann drengur-

VÚPS Farið varlega.

inn í glasinu?

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ TVO KASSA AF DORITOS
SENDU OKKUR ÞÍNA SÍMAMYND Í SÍMA 696 7677 EÐA Á POPP@FRETTABLADID.IS
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ TVO KASSA AF DORITOS!

MEIRA DAUTT VEÐUR
Tilkynnt hefur verið að „hitt“
bandið hans Jacks White, The
Dead Weather, gefi út aðra
plötuna sína í maí. Platan á að
heita Sea of Cowards. Fyrsta
platan kom út snemma í fyrra
og heitir Horehound. Fyrsta
lagið af nýju plötunni er komið í
spilun, heitir „Die By The Drop“
og er þyngra og blúsaðra en
fyrri lög. Á meðan Jack hamast
með The Dead Weather liggur
fræga bandið hans, The White
Stripes, í láginni. Það er þó alltaf
möguleiki á að sjöunda plata
sveitarinnar líti dagsins ljós á
endanum. Fyrir þá sem bíða
má benda á nýlega tónleikamynd sem er komin út á dvd.
Hún heitir Under Great White
Northern Lights og sýnir bandið
taka 16 lög á ferðalagi sínu um
Kanada árið 2007.
JACK WHITE Alltaf að.

fermingargjafirnar

fást í Sense og
Sony Center Kringlunni

HEPPIN FERMINGARBÖRN GETA
UNNIÐ KÚPON 50.000 kr 30.000 kr 20.000 kr
EF KEYPT ER VARA

SONY TÓNLISTARSPILARI

SONY TÓNLISTARSPILARI

4 GB minni
Rafhlaða endist í allt að 40 klst.
Þrjár mín. í hleðslu gefa 3 klst. í spilun
Virkar með Windows Media Player
og iTunes
• FM móttakari
• Drag’n Drop í Internet Explorer

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Þú kaupir Network Walkman 4 GB,
færð 3.000 kr. afslátt. 2 fyrir 1 í River Fun að
verðmæti 7.990 kr. fylgir á meðan birgðir endast.

Á tilboði til þín: 21.990 kr.

IN EAR HEYRNARTÓL
• Öflug heyrnartól sem skila
topp hljómgæðum
Þú kaupir In Ear heyrnartól frá BOSE,
færð 4.000 kr. afslátt. 2 fyrir 1 í GoKart
að verðmæti 2.900 kr. fylgir.

2 GB minni allt að 500 lög
Góð heyrnartól fylgja
12 klst rafhlöðuending
Drag´n drop tækni
Virkar án alls hugbúnaðar
Innbyggður tónjafnari
Aðeins 26 gr. og 8.5 cm langur
3ja línu litaskjár

BOSE SOUNDDOCK
• Sounddock hljómtæki
• Passar fyrir flestar gerðir iPod
• Fjarstýring fylgir
Þú kaupir SoundDock Original frá BOSE,
færð 5.000 kr. afslátt. Gjafabréf í River Fun að
verðmæti 7.990 kr. fylgir á meðan birgðir endast.

Þú kaupir Network Walkman 2 GB, færð 2.210 kr.
afslátt. 2 fyrir 1 í GoKart verðmæti 2.900 kr. fylgir.

Á tilboði til þín: 12.990 kr.

Á tilboði til þín: 44.900 kr.

SONY HLJÓMTÆKI

SONY HÁTALARAR

MP3 HEYRNARTÓL

• Útvarpsklukka og
hljómtæki
• Tvöföld vekjarastilling
• Getur hlustað á uppáhalds
tónlistina þína

• Hentar vel fyrir tölvuna og
fleiri tæki
• Falleg hönnun
• Góð hljómgæði

• Frábær MP3 spilari frá Sony
• Spilari innbyggður í
heyrnartól
• Hágæða hljómgæði

Þú kaupir Sony SRS-A201, færð

Þú kaupir Sony MP3 heyrnartól, færð

Þú kaupir Sony hljómtæki,

2.000 kr. afslátt. 2 fyrir 1 í GoKart að

6.000 kr. afslátt. 2 fyrir 1

færð 3.000 kr. afslátt. Gjafabréf í

verðmæti 2.900 kr. fylgir.

í GoKart að verðmæti 2.900 kr. fylgir.

GoKart að verðmæti 2.900 kr. fylgir.

Á tilboði til þín: 12.900 kr.

Á tilboði til þín: 24.990 kr.

Á tilboði til þín: 8.990 kr.

Á tilboði til þín: 18.990 kr.

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

TIL AÐ FÁ LEYFI TIL
AÐ FRAMLENGJA
MOTTUMARS
Sjónvarpsmaðurinn Sölvi
Tryggvason veitir lesendum Popps fimm góð ráð.

1

ENNEMM / SÍA / NM41547

Mottumeistari. Láta
svo vel til takast að
það sé ekki hægt
að banna manni að
halda áfram. (Aðeins á færi
atvinnumanna).
Mottueinelti. Það
er kominn nýr
mottumánuður.
Í apríl er mottan til að styðja
við þá sem hafa
orðið
fyrir
einelti vegna yfirvaraskeggs áður en
mottumars varð til.

AUKI
KAUP íó
2x b o's
min
2x Do rrano
2x Se

2

Svitamotta. Segjast vera loksins laus við sýnilega svitann á
efri vörinni. Eða viltu
að ég verði aftur
eins og Nixon og
Halldór Ásgrímsson?

3

5 þúsund vinir
þínir eru að bora
í nefið núna.

4

Mottugreiða. Einhvern veginn verður
maður að réttlæta
kaupin á nýju forláta
mottugreiðunni sem var keypt
í síðustu viku. Einn mánuð í
viðbót, takk.

5

Skráðu þig á ring.is og fylltu á fyrir 1.990 kr. á mánuði, þar með ertu í stærsta
vinahópi á Íslandi og færð 990 kr. til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

Fyrsti apríl. Mottumars er ekki búinn!

Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

Auglýsingasími

512 5411

Nýtt fylgirit Fréttablaðsins

LG Viewty
Útborgun

0kr.
Eftirstöðvum dreift
á 12 mánuði.*
2.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán. fylgir.
Staðgreiðsluverð: 29.900 kr.
*Greiðsludreifingargjald
250 kr. á mánuði.

Athugið að inneign í símatilboðum virkjar ekki vinaafslátt Ring.

✽

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

bak við tjöldin

26. mars

stundum vont. Við viljum endilega
koma á framfæri þökkum til þess
frábæra fólks sem hjálpaði okkur
að gera RFF að veruleika og að hátíðin hafi heppnast svona vel.
Ég er viss um að hlutir eins og
hönnun og listir blómstri í kreppu
eins og nú gengur yfir og eru mikilvægur þáttur í að reisa samfélagið við. Ekki getur fólk bara lagst
niður og gefist upp, það verður
að gera eitthvað til að halda sér
glöðu og gangandi.“ Hún bætir við
að Danmörk sé mjög kreppuhrjáð
land og Danir eigi erfitt ár að baki.
„Danir eru hins vegar svo gjarnir á að lifa í alls kyns römmum.
Þeir skilja ekki íslenska mátann á
að gera hlutina, þegar það er bara
drifið í hlutunum. En við Íslendingar verðum að halda dálítið í
þetta einkenni okkar, við lærum
vonandi af reynslunni og látum
þessa dirfsku og þennan sköpunarkraft koma okkur aftur á réttan kjöl.“

Uppáhaldshönnuður ?
Ég er mjög hrifin af Balenciaga og stílnum hans Tom
Fords sem mér finnst næstum yfirnáttúrulega kúl.

Uppáhaldsborgin?
Reykjavik.
Uppáhaldsveitingastaðurinn?
Sticks&Sushi á Istedgade i Köben
Bókin á náttborðinu?
Þar eru örugglega
ein tiu stykki en ég
er núna að reyna að einbeita mér mest að „Máttinum i
núinu“ eftir Edgar Tolle.

föstudagur 5

Síðasta platan sem þú keyptir þér?
Ég keypti mér þriðju Sigur Rósar plötuna á
flugvellinum, man ekki alveg hvað þær heita
allar.

6 föstudagur

26. mars

tíðin

✽ tíska og fegurð

NÁTTÚRULEG FÖRÐUN Þetta nýja skyggingarbox í „nude“-línu Diors
er handhægt í veskið. Það inniheldur ljóst púður fyrir t-svæðið, dekkri tón til
að nota undir kinnbeinin og svo ljósferskjulitaðan tón til að nota í kringum
augnsvæðið til að lýsa það og mýkja dökka bauga.

Djörf litasamsetning
Rauður silkikjóll ásamt
sinnepsgulum sokkabuxum og
dúskatrefli.

Konunglegir litir og bryddingar hjá Royal Extreme:

UNA SLÆR
Í GEGN
argt athyglisvert bar fyrir
augu á hinni glæsilegu
tískuhátíð Reykjavík Fashion
Festival sem var haldin um síðustu helgi í húsnæði Ó. Johnson
og Kaaber. Ný fatalína hönnuðarins Unu Hlínar Kristjánsdóttur
sem nefnist Royal Extreme vakti
mikla hrifningu gesta á föstudagskvöldinu og hefur fengið mikla
umfjöllun á erlendum bloggsíðum í kjölfar hátíðarinnar. Klæðin
hennar Unu voru sérlega tignarleg
og minntu að vissu leyti á prússneskar prinsessur: kápur í gráu og
svörtu með háum fléttuðum krögum og sokkabuxur með fléttum
að framan í sama litaskalanum.
Una tefldi djarft með því að etja
sinnepsgulum og rauðum saman
og útkoman var verulega glæsileg.
Kvenlegar silkiblússur í bronslitum við einstaklega fallega sniðnar

M
Konunglegt Gul og rauð silkislá við
gráar sokkabuxur með fléttu.

Ríkmannleg kápa Háir fléttaðir kragar á kápum minntu á
prússneskar prinsessur.

Kvenlegt Falleg silkiblússa við leðurbuxur
og svartan trefil.

Vel heppnuð sýning Una Kristjánsdóttir fékk mikið lófatak í lok sýningarinnar á
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
föstudagskvöldið.

leðurbuxur ásamt stórskemmtilegum dúskatreflum var líka frábærlega vel heppnuð samsetning.
Frágangur og gæði fatnaðarins
voru líka á áberandi góð. Í heildina voru þetta klæðileg og kvenleg
föt sem nútímakonur munu hafa
„unun“ af að klæðast.
- amb

Maski sem þú blandar sjálf
Frá franska fyrirtækinu l‘Occitane er komin spennandi og náttúruleg nýjung sem kallast Ma créme nature. Um er að ræða tvær blöndur sem eru gerðar úr lífrænum ólívulaufum og ólívuolíu. Þessum
tveimur blöndum er blandað saman heima og notast beint á andlitið
sem maski og/eða andlitskrem og geymist aðeins í sex vikur í ísskáp.
Kremið er því laust við rotvarnarefni og er hundrað prósent náttúrulegt. Það má nota kvölds og morgna og húðin verður strax mýkri og
meira ljómandi. Hægt er að kaupa áfyllingarpakkningu með blöndunum tveimur sem gerir kremið bæði hagkvæmt og umhverfisvænt.

Innblásið af Feng Shui OPI heldur því fram að litir séu annaðhvort róandi eða
FRÉTTABLAÐIÐ /ANTON
orkugefandi.

Ný litalína frá OPI
Naglalökkin frá OPI njóta mikilla vinsælda enda eru þau til í öllum
regnbogans litum, endast vel og eru ekki of dýr fyrir pyngjuna. Nýja
línan frá OPI er verulega spennandi en þar eru á ferðinni litir sem
sækja innblástur til Feng Shui. Samkvæmt þessum asísku fræðum
eru allir litir annað hvort jin eða jang. Jin-litir eru róandi en janglitir veita orku. Nú er um að gera að vera dálítið ævintýragjarn og
lífga upp á útlitið með þessum skemmtilegu litum.
-amb

RISALEIKIR
Í 8 LIÐA ÚRSLITUM
ÞRIÐJUDAGUR

kl. 18:30

BAYERN M. - MAN. UTD.
LYON - BORDEAUX
MIÐVIKUDAGUR

kl. 18:30

ARSENAL - BARCELONA
INTER - CSKA MOSKVA

föstudagur
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FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Jóhanna Pálsdóttir kynningarstjóri hjá ÍD

1

Ég byrja daginn á því að
fá mér kaffi
og morgunmat með
dóttur minni
sem er
tveggja ára.
Við eigum
góða stund
saman og
svo keyri ég
hana á leikskólann áður en ég
fer í vinnuna.

2
3
Í hádeginu fer ég í mötuneyti
Borgarleikhússins en þar er alltaf fullt af skemmtilegu fólki og
áhugaverðar umræður í gangi.

Svo kíki ég á æfingu hjá Íslenska dansflokknum en næst
erum við að sýna verkið Fordlandia sem verður á Listahátíð
í Reykjavík. Gísli Örn Garðarsson stjórnar verkinu og sinfónían spilar með.

4
5

Eftir vinnu fer ég í ræktina úti á
Nesi. Fer á brettið á meðan sú
litla er í boltalandi og svo förum
við mæðgurnar saman í sund og
buslum mikið.

Á draumaföstudegi myndi ég
skella mér á einhverja spennandi leikhússýningu og enda svo
kvöldið á því að fá mér sushi og
hvítvín á veitingastaðnum Domo.

Tíska, fegurð, hönnun,
líﬁð, fólkið, menning
og allt um helgina framundan
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur
Fylgstu með

FÖSTUDAGUR 26. mars 2010
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AUÐUR JÓNSDÓTTIR, rithöfundur og barnabarn Halldórs Laxness,
verður gestur á Gljúfrasteini á sunnudaginn klukkan 16. Hún mun fjalla um
æskuna út frá verkum skáldsins, einkum Ljósvíkinginn unga í Heimsljósi,
stelpuna Sölku Völku og út frá barnabókinni Skrýtnastur er maður sjálfur.

Þriðji og síðasti
hluti Nótunnar
LOKATÓNLEIKAR NÓTUNNAR, UPPSKERUHÁTÍÐAR TÓNLISTARSKÓLANNA,
FER FRAM Í LANGHOLTSKIRKJU Á
MORGUN.

„Það á að snúa þessari neikvæðu merkingu orðsins til baka,“ segir Sigríður Heiða Bragadóttir, skólastjóri Laugarnesskóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nördar í Laugarnesskóla
„Nördar eru flottir“ er yfirskrift dagsins í Laugarnesskóla, þar sem nemendurnir eru hvattir til að mæta
nördalega klæddir í skólann. Skólastjóri segir ritara hafa fengið nokkur símtöl frá forvitnum foreldrum.
„Hugmyndin að þessum degi
kemur frá hugmyndaráði skólans,
sem allir nemendur 2. til 6. bekkjar eiga fulltrúa í. Þau langaði að
hafa sérstakan nördadag því þeim
þykir orðið nörd vera hlaðið svo
neikvæðri merkingu. Þau vilja
koma því til skila að það er engin
uppskrift að því að vera nörd. Þess
vegna er slagorðið dagsins „Nördar eru flottir“, segir Sigríður Heiða
Bragadóttir, skólastjóri Laugarnesskóla. Skóladagurinn í dag er
tileinkaður nördum og geta nemendur komið „nördalega“ klæddir
í skólann.
Að sögn Sigríðar stendur skólinn fyrir sérstökum þemadögum
af og til. Til að mynda mættu nemendur með jólasveinahúfur í skólann fyrir jól og einn daginn var
starfsfólki skólans uppálagt að

klæðast ljótum peysum í vinnunni.
„Það var mjög misjafnt hvað fólki
fannst ljótt,“ segir Sigríður.
Skólastjórinn segir ritara skólans hafa fengið nokkur símtöl frá
foreldrum sem spyrjast fyrir um
þýðingu orðsins nörd og hvernig
börnin þeirra eigi að vera klædd á
nördadeginum. „Þetta orð, nörd, er
auðvitað viðkvæmt og getur hæglega snúist í höndunum á fólki, en
við svörum því til að hverjum er
í sjálfsvald sett að ákveða hvernig nördar eru. Það á að snúa þessari neikvæðu merkingu orðsins til
baka,“ segir Sigríður.
Hún segir nóg um að vera í
skólastarfinu eins og endranær. Í
vetur er nemendum í 5. og 6. bekk
í fyrsta sinn boðið upp á valnámskeiðið Ungir fréttamenn, sem
Lilja Berglind Benónýsdóttir kenn-

ir, en hugmyndin að námskeiðinu
kviknaði á fundi hugmyndaráðsins. „Krakkana langaði að gefa út
skólablað og hafa alvöru fréttamenn og þess vegna var þetta sett í
framkvæmd. Þau eru alveg ofboðslega hugmyndarík og þykir þetta
mjög gaman. Einnig er það hefð í
skólanum að nemendum sé kennt
með markvissum hætti að koma
fram. Hér eru reglulega danssýningar og hver bekkur stígur á
svið með atriði einu sinni á ári,“
segir Sigríður og bætir við að skólinn taki einnig þátt í stóru Barnamenningarhátíðinni í apríl með
ýmsum hætti. Fram að hátíðinni
verður meðal annars rithöfundurinn Kristín Helga Gunnarsdóttir í
„fóstri“ hjá 5. bekk og hjálpar til
við ritþjálfun nemendanna.

Nótan, uppskeruhátíð tónlistarskólanna, hefur staðið yfir undanfarið. Að
hátíðinni, sem var haldin í fyrsta sinn
í ár, standa Félag tónlistarskólakennara, Félag íslenskra hljómlistarmanna
og Samtök tónlistarskólastjóra.
Nótan fór fram í þremur hlutum
í febrúar og mars. Fyrsti hluti hátíðarinnar fór fram innan hvers skóla.
Annar hlutinn fólst í tónleikum sem
haldnir voru 13. mars á fjórum stöðum um land allt. Þriðji og síðasti hluti
uppskeruhátíðarinnar fer
fram í formi
tónleika á landsvísu. Þessir lokatónleikar verða
haldnir í Langholtskirkju á morgun.
Grunnáms- og
iðnnámstónleikar verða klukkan 11 og framhaldsnámstónleikar
klukkan 13. Á þessum tónleikum verða flutt
valin tónlistaratriði frá öllum
fjórum svæðisbundnu tónleikum
uppskeruhátíðarinnar. Lokaathöfnin
fer svo fram klukkan 16 í Langholtskirkju þar sem veittir verða verðlaunagripir fyrir framúrskarandi tónlistaratriði.

kjartan@frettabladid.is

Höfuðborgin í vetrarbúningi
Alain Jean Garrabé opnar sýningu á myndum sínum í Gallerí Smíðar og skart í dag.
„Ég mála mikið af strætum og götum í Reykjavík,
en líka landslagsmyndir sem sumar eru abstrakt.
Ég sæki andagift í borgina,“ segir myndlistarmaðurinn Alain Jean Garrabé, sem opnar sýningu á
myndum sínum í Gallerí Smíðar og skart, Skólavörðustíg 16A, í dag.
Alain fæddist í Suður-Frakklandi árið 1951 og
stundaði myndlistarnám í Listaháskólanum í Toulouse frá 1971 til 1977. Að því loknu nam Alain listfræði við Parísarháskólann Pantheon Sorbonne og
hefur einnig lokið námi sem frönsku- og myndlistarkennari frá Kennaraháskólanum í Stuttgart í
Þýskalandi. Hann hefur meðal annars starfað sem
myndlistarkennari í Suður-Frakklandi og Þýskalandi.
Myndlistarmaðurinn heimsótti Ísland í fyrsta
sinn árið 1995 og settist að hér á landi árið 2000.
Eins og áður sagði er höfuðborgin honum hugleikin
í listsköpun sinni, en Alain hefur dvalið í Reykjavík
frá áramótum. Alla jafna býr hann í Bolungarvík og

Alain Garrabé hefur búið hér á landi frá árinu 2000. Hann
opnar sýningu í Gallerí Smíðar og skart í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hefur vinnustofu þar, en áður bjó hann í Vestmannaeyjum í fjögur ár. Meðal áhrifavalda hans eru
Nicolas De Staël, Odilon Redon og Henri Matisse.

Falleg gjöf á tímamótum

H@ÓA6KyG JHIÏ<+7
HÏB>*+'+...
Erna gull- og silfursmiðja, Skipholti 3, Sími 552 0775.
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Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473
Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427
Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Laugardaga
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250-499 þús.

BÍLAR &
FARATÆKI

á
Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum

www.bernhard.is/notadir

Tilboð 320 þús

Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk.
‚11 sumar og vetrardekk. Verð 320þús.
Uppl. s. 659 3459.

2 milljónir +
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!

PEUGEOT
207 S16 1.6i GLERÞAK

Nýskráður 6/ 2007, ekinn 46 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 2.290.000
Til sölu Touota Auris diesel árg. ‚07
ek. 20 þús. ásett verð 2.5m. uppl.
895 9012.

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.

Bílar óskast

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!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is
Land Rover Defender ‚90 Diesel Árgerð
02/2000, ekinn 230þ.km, bsk, sóllúga,
mjög fallegt eintak! Verð 1.890.000kr,
rnr 130415. 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.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar,
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl í Síma
8966744

Chevrolet Camaro Z28 306Hö Árg.
2000 ekinn 90 þ.km sjálfsk. Leður. T
Toppur ofl. Verð 1.150.000.- staðgreitt

Legacy eða Avant

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

Óska eftir bíl á verðbilinu 300-500 þús.
Uppl. í s. 844 1011.
Óska e.að kaupa Skoda Octavia
árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471

PEUGEOT
206 XR PRÉSENCE

Árgerð 6/2007, ekinn 38 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Rekstrarleiga kr. 30.000 á mán.

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

Jeppar
Skráðu þinn bíl núna með mynd á
bilfang.is ef það gerist þá gerist það
hjá okkur!

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

Sjálfskiptur á TILBOÐI

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

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

Vörubílar

TOYOTA
COROLLA VERSO VVTI

Nýskráður 9/2006, ekinn 55 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.680.000

Varahlutir -Varahlutir

Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir varahlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervörur, áratuga reynsla S: 897-1050 -6961050. okspares.os@simnet.is

Suzuki Grand Vitara Árgerð 03/2008,
ekinn 14þ.km, bsk, nánast nýr bíll! Verð
3.390.000kr, rnr 140459. 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 2007 ekinn 47þús sjálfskiptur mjög vel með farinn nýskoðaður og yfirfarinn. skoða skipti á ódýrari. ásett verð 3,7m tilboð 3,3m. Sími
8627180 Atli

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

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

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

Þjónusta
ellingsen.is

ALHLIÐA
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
ELLINGSEN

Bílar til sölu

Þjónustuverkstæði
Ellingsen annast alhliða viðgerðarog varahlutaþjónustu fyrir vélSUN
DA B
R AU
T
sleða, fjórhjól, utanborðsvélar og ferðatæki auk
SÆ
BR
ástands- og vetrarskoðana.
A
UT

Til sölu

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

TOYOTA
COROLLA VVTI 1.6 SOL

Nýskráður 9/2003, ekinn 77 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.590.000

Daihatsu Serion Vél 989. Árg. ‚98, ek.
101þ. V. 290þ. Uppl. í s. 618 5180.

Krossari til sölu

Renault Laguna árg. ‚00. Ek 156þ. Ný
tímareim. Tilboðsverð 380þ. S. 616
7906.

KTM 250 CC árg 2002 nýlaega upptekinn mótor (stimpill, legur ofl) nýleg
plöst gott og flott hjól verð aðeins
300.000- staðgreitt uppl. í síma 8617600 hjólið er á Suðurnesjum.

Vélsleðar

HONDA
JAZZ LS 1.4i

Nýskráður 6/2005, ekinn 65 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Daihatsu Cuore V.989. Árg. ‚99. Ek.
77þ. V. 320þ. S. 696 7635.

Lynx 800ho 121“ árgerð 2007 ekinn
ca 1600km negldur, farangursbox,stýristaska & rafstart. Vel með farinn. Verð
1490þ tilboð 1390þ er til sýnis hjá
Ellingsen, fiskislóð 2 uppl. í síma 8401757 & 820-1418

HONDA
CR-V ES

Nýskráður 9/2005, ekinn 68 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.490.000

Vinnuvélar

RA

LB

Verð kr. 1.490.000

Verð kr. 1.430.000

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

UT

DA

Nýskráður 3/2006, ekinn 30 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Mótorhjól

Dodge CHARGER R/T 5,7 HEMI, árg.
2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 340hö,
leður, lúga, rafmagn, heilsársdekk,
DVD, Þetta er einn sá allra flottasti!,
Tilboðsverð 3490þús.kr!, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

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

PEUGEOT
206 XR PRÉCENSE
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Þjónustuverkstæði Ellingsen
opið alla virka daga frá kl. 8–18

AR
ÁS
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GU
R

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

Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti,
halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is.

HONDA
ACCORD 2.0i SPORT

Nýskráður 7/2007, ekinn 17 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.780.000

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

Þjónustuverkstæði Ellingsen
Vatnagörðum 12 · 580 8510
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11
Sími 551 7171 • www.bernhard.is
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Hjólhýsi
Óska eftir að kaupa Hobby hjólhýsi
460 árg. ‚07-‘08. Staðgreiðsla. Uppl. í
s. 898 5256.

Lyftarar
Til sölu Steinbock rafmagnslyftari, með
snúning og er gámagengur. Uppl í s.
894 6633

Bátar
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Partahúsið - S. 555 6666

Málarameistari

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.

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

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

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892
7852.

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

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

Húsaviðhald

Nudd

Rafvirkjun

Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850
& 857 5015.
Very good massage for men. Gsm.
690 9182.
Slökunarnudd, vöðvanudd og ilmolíunudd. Frábær tilboð www.nudd.biz
Sími 77-22-600
Whole body massage. S. 849 5247
Whole body massage. S. 696 4399.

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.

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

Unaðsnudd! Komdu og leyfðu okkur að
stjana við þig. Gott verð! S. 692 1123.

Trjáklippingar

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

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

Nudd Nudd Nudd. Whole body
massage. S. 692 2126.
Gott nudd - good massage. S. 857 5015
& 841 9253.

Tökum að okkur hellu og þökulagnir önnumst jarðvegsskipti gerum föst
verðtilboð S 772 7450

Viðgerðir

Bókhald

Reiðhjóla og sláttuvélaþjónustan - enginn biðtími !

Skattaframtal 2010

Tek við öllum gerðum af reiðhjólum
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

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

Spádómar

ÞJÓNUSTA
Handfærarúllur

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

Önnur þjónusta

Hreingerningar

Hjólbarðar
4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á
20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum
á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ.
4 stk. 175/70 13“ á Accent felgum á
20þ. 2 stk. 195/65 15“ á 5 gata álf. á
15þ. 3 stk. 175/70 13“ á álf. á 15þ. 4 stk.
175/70 13“ á 15þ. Uppl. í s. 896 8568.

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði
4 ný sumardekk til sölu. 225/65 R17
101 h. Seljast á 50 þús. öll saman. S.
581 3792 & 898 8216.

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Varahlutir

www.smidaland.is

Nýsmíði - viðhald - gluggar -pallar - öll
smíði. S. 77 200 40

SKATTFRAMTAL
Fjármálaráðgjöf, bókhaldsþjónusta, skattframtöl, stofnun
félaga og samningagerð fyrir
einstaklinga og rekstraraðila.
SELUR selur@simnet.is
S. 567 3367 - 840 1925

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir
einstaklinga og verktaka.
Vönduð vinna.
Ódýr þjónusta. Sæki um
viðbótarfrest fram í maí.

Startarar og alternatorar

Fyrir
flestar
gerðir
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar,
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostnaðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjónustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími
553-1244.

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. innkeyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

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

Pípulagnir

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Bílapartasala

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

Fjármál

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

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - gifs- steinslípun gifsmúr - mála og margt fleira sem
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661
3149.
Múrverk, flísalagnir, smíðavinna, málingarvinna, parketvinna og margt fleira.
s. 771 6673.

Lekur þakið ?

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

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar 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.

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.

HRADPENINGAR.IS
6ANTAR ÖIG L¹N STRAX
3-3 
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HB Flísar geta tekið að sér ýmiskonar
flísalagnir. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bryngeir 6599105

Tölvur

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

Þjónusta

Vel merkt vara
vekur athygli
neytandans

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

Málarar
Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, hagstæð kjör!
Uppl. í s. 773 0317.
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagnabjörgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

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

Er leiðinlegt að ryksuga ?
- Takmarkað magn eftir -

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

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

Hljóðfæri

Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 20-30þ.
Stór amerískur þurrkari á 30þ. Þurrkari
á 20þ. Uppþvottavél á 30þ. Frystiskápur
á 15þ. Bílahátalarabox á 5þ. CD á 4þ.
Sófar á 10þ. Brauðrist á 2þ. Eldhúsborð
á 5þ. Glerborð á 5þ. 28“ tv á 10þ. Stólar
á 3þ. Grill á 2þ. Teppi á 5þ. Línuskautar
á 2þ. S. 896 8568.

Gámaeiningar

Til sölu gámaeiningar ásamt gluggum
og hurðum. S. 772 0040 www.smidaland.is

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

Heilsuvörur

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

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

Ýmislegt

Árangur næst með
Herbalife

Dúndurtilboð!

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Röska menn vantar í vinnu. Uppl. í s.
553 1055 & 897 1849 eða á staðnum.
Gúmmívinnustofan SP Dekk, Skipholti 35.
Vantar smiði og vana menn í bræðslu
þakpappa. Umsókn á www.smidaland.is
Barngóð manneskja óskast til að gæta
systra (2 ára og 9mán) frá kl 9-13
fram á haust. Áhugasamir sendi uppl á
hera08@ru.is

Nýtt veitngahús í miðbæ Rvk. vantar
vanann vaktsstjóra í sal, reynsla og
dugnaður skilyrði uppl. 659 3366.
Óskum eftir að ráða kokk yfir sumartímann á Seyðisfirði. Reynsla skilyrði.
Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á nikolasequence@gmail.com

Námskeið

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

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

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

SKAMMTÍMALEIGU

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

Nudd

Herbergi til leigu á Laugavegi 143, V.30
þús. S. 895 2138.

Til bygginga

Góð 2 herb. íbúð á góðum stað til
leigu, svæði 108. Leiguverð 90 þús S.
896 0096.
2 herb. íbúð til leigu í Vesturbergi. Nýtt
eldhús og parket. Lyfta. V. 100 þús.
Laus. S. 842 2600.

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Hjólbarðavaktin Rafgeymavaktin

Leiguliðar ehf
Fossaleyni 16

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu.
Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/pikup,
innbyggður tuner, 10W magnari, poki,
snúra, ól, auka strengjasett og e Media
kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar
frá kr. 44.900.- Þjóðlagagítar frá 17.900.Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr.
79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27.
S. 552 2125 www.gitarinn.is

Atvinna í boði

Vantar vanan sushikokk, hafa samband
í síma 6615425 eða sushi@epco.is

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

Vatnsvirkinn auglýsir:

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

Óska eftir að kaupa gamla mynt eða
seðla. Kaupi gullmynt og minnispeninga frá seðlabankanum. Sigurður 825
1016.

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

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.

Húsgögn

Verslun

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.
Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Falleg 3 herb. íbúð í tvíb. í 104. Sérinng.,
garður. Leiga 110þ. á mán. S. 864
3456.

TANTRA MASSAGE

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

NÝTT SPA - DREAM OASIS

Marstilboð. Óléttubekkir á sama verði
og venjulegur ferðanuddbekkur. 891
6447 Óli

Óska eftir að kaupa notaðar doka plötur. Ca 100-200 fm. Uppl. í s. 894
3343.

NUDD TILBOÐ FYRIR 2
KR. 9900

INNKÖLLUN VEGNA RAFRÆNNAR
SKRÁNINGAR HLUTABRÉFA Í BLÁA LÓNINU HF.
Mánudaginn 5. apríl 2010 verða öll hlutabréf í Bláa Lóninu
hf. tekin til rafrænnar skráningar hjá Verðbréfaskráningu
Íslands hf. í samræmi við ákvörðun stjórnar Bláa Lónsins hf. þar
að lútandi. Þar af leiðandi verða engin viðskipti með hlutabréf
félagsins þann dag. Frá þeim tíma ógildast hin áþreifanlegu
hlutabréf í fyrirtækinu í samræmi við ákvæði laga og reglugerðar um rafræna eignarskráningu verðbréfa.
Hér með er skorað á þá eigendur framangreindra hlutabréfa
sem telja nokkurn vafa leika á að eignarhald þeirra sé
réttilega fært í hlutaskrá Bláa Lónsins hf. að staðreyna
skráninguna með fyrirspurn til hlutaskrár Bláa Lónsins hf.,
Grindavíkurbraut 9, 240 Grindavík eða í netfangi
grimur@bluelagoon.is eða arndis@lex.is. Komi í ljós við slíka
könnun að eigendaskipti hafi ekki verið skráð ber eigendum
að færa sönnur á þau gagnvart félaginu fyrir nefndan dag.

29 ára nemi reyklaus og reglusamur
óskar eftir íbúð eða stúdíóíbúð í langtímaleigu, skilvísum greiðslum heitið.
Stefán 615 4447.

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

Timbur til sölu 2x4 ca. 800m Dokaborð
50 stk 3m. mótasetur 1200stk

Tilkynningar

Húsnæði óskast

Einbýli-raðhús í Reykjavík, Seltjarnarnesi
eða miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
óskast á leigu fyrir 4 manna fjölskyldu.
Upplýsingar sendist: veigaosk@visir.is
Traustur aðili óskar eftir að leigja herb.
eða íbúð í Rvk eða Kóp. Uppl í S. 849
3935

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

Að lokinni rafrænni skráningu þurfa hluthafar að fela
reikningsstofnun umsjón með eignarhlut sínum í félaginu til að
geta framselt hluti sína svo sem vegna sölu eða skipta.
Reikningsstofnun mun í þessu skyni stofna VS-reikning í nafni
viðkomandi hluthafa. Hluthöfum félagsins verður kynnt þetta
bréfleiðis.

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

Tilkynningar

Reglusamur einstaklingur óskar eftir
stúdíóíbúð á höfuðborgarsvæðinu skilvísum greiðslum heitið uppl: 844 6547
/ 866 9767.

Sumarbústaðir
Húsnæði í boði

13 m2 gesta/frístundahús til sölu. V.
1.790 þús. m. vsk. Ath. 100% endurgreiðsla á vsk. S. 692 4597.

Gisting
Atvinnuhúsnæði
Norðurland
Tilboðsvikur. í boði er studio/
gallery á draumastað vinnu
,sýninga og söluaðstaða innifalið gisting með öllu Lundur við
ásbyrgi tilvalið fyrir stór sem
smá ættarmót frítt í sund og
pott fyrir alla næturgesti
Uppl. 696 3667
lundurinfo@gmail.com
sjá allt lundurtravel.com

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.

Skemmtanir

Til leigu 330 fm² iðnaðarhúsnæði að
Smiðshöfða í Reykjavík. Mikil lofthæð,
stórt útiplan og talsvert auglýsingargildi.
Nánari uppl. snr. 862-9222 / jhilmarsson@gmail.com
Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði til leigu á
Smiðjuvegi. Góð aðkoma. Uppl. í síma
896 0551.
TIL LEIGU NÝL 70M2 IÐNAÐARBIL Í
GARÐABÆ 3M HURÐ WC GOTT PLAN
VERÐ 85Þ S-892 7858

Enn fremur er skorað á alla þá sem eiga takmörkuð réttindi
til ofangreindra hlutabréfa, s.s. veðréttindi, að koma þeim
á framfæri við fullgilda reikningsstofnun, þ.e. banka, verðbréfafyrirtæki eða sparisjóð sem gert hefur aðildarsamning
við Verðbréfaskráningu Íslands hf, fyrir skráningardag.
Athygli hluthafa er vakin á að hin áþreifanlegu hlutabréf
félagsins verða ógild sjálfkrafa og því er ekki þörf á að skila
þeim til félagsins. Jafnframt er vakin athygli á að ferli rafrænnar
skráningar hefur engin áhrif á möguleika hluthafa til að eiga
viðskipti með hluti sína í félaginu að undanskildum sjálfum
skráningardeginum.

Ökukennsla

Einkamál

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

¥ KVÎLD SPILAR HLJËMSVEITIN
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geymslur.com

Spjalldömur 908 1616
Opið frá kl. 13:00 og frameftir á
virkum dögum. Opið allan sólahringin um helgar.
908 1616.

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

www.geymslaeitt.is

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

Bílskúr
Bílskúr við KR völl með öllu 25 þ. plús
trygging. Sími 860 0360.

Hef áhuga á að kaupa Tischer pallhýsi.
Upplýsingar í síma 899 3766.
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JÓNÍNA BENEDIKTSDÓTTIR ER 53 ÁRA

Pútín kosinn forseti

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Ólafur Steinsson
Gullsmára 5, Kópavogi, áður
garðyrkjubóndi í Hveragerði,

Jónína Benediktsdóttir er þekkt
fyrir starf sitt við heilsurækt en
hún hefur rekið fjölda líkamsræktarstöðva, meðal annars Stúdíó
Jónínu og Ágústu með Ágústu
Johnson.

lést á hjúkrunarheimilinu Eir miðvikudaginn 24. mars.
Gunnhildur Ólafsdóttir
Agnar Árnason
Jóhanna Ólafsdóttir
Pétur Sigurðsson
Steinn G. Ólafsson
Guðrún Sigríður Eiríksdóttir
Símon Ólafsson
Kristrún Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

Vladimír Pútín var annar forseti Rússlands
en fyrirrennari hans var Boris Jeltsín. Pútín
starfaði áður hjá KGB eftir að hann lauk
lögfræðinámi frá Ríkisháskólanum í Leníngrad
árið 1975. Á árunum 1985-1990 starfaði hann
í Austur-Þýskalandi og eftir það gegndi hann
ýmsum embættum, til dæmis við Ríkisháskólann í Leníngrad og við borgarstjórn Sankti
Pétursborgar.
Hann vann hjá stjórnvöldum í Kreml frá
árinu 1996 og var skipaður yfirmaður FSB,
arftaka KGB og gegndi einnig starfi ritara
Öryggisráðs Rússneska sambandslýðveldisins. Pútín var settur
forseti Rússneska sambandslýðveldisins í desember 1999. Hann
var endurkjörinn árið 2004 en lét af störfum sem forseti árið
HEIMILD: WIKIPEDIA.ORG
2008 og settist í stól forsætisráðherra.

ERUM ÁNÆGÐ MEÐ STÖÐU OKKAR Í
DAG segir Agla Sigríður Björnsdóttir,

ráðningarstjóri vinna.is sem starfrækt
hefur verið í tíu ár.

Elskuleg móðir okkar, amma, systir og
frænka,

Sigríður Ásgeirsdóttir
er látin. Jarðarför verður auglýst síðar.
Jenný Hildur Clausen,
Brynjar Örn Clausen,
Sara Lind Ómarsdóttir,
Kristín Ásgeirsdóttir,
Gísli Ásgeirsson
og aðrir aðstandendur.

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

Birna Árnadóttir
Hamraborg 32,
(áður Kópavogsbraut 82),

RÁÐNINGARÞJÓNUSTAN VINNA.IS: ER TÍU ÁRA

lést á Landspítalanum 24. mars sl. Útför auglýst síðar.
Árni Steingrímsson
Valborg Björgvinsdóttir
Jóhanna Steingrímsdóttir
Stefán Árni Arngrímsson
Birna Steingrímsdóttir
Hafþór Freyr Víðisson
Ásdís Steingrímsdóttir
Gunnar Carl Zebitz
Sigríður Steingrímsdóttir
Bjarki Þór Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og systkini hinnar látnu.

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

Margrét Oddný
Guðmundsdóttir
Álftamýri 52, Reykjavík,

lést á Krabbameinsdeild Landspítalans við Hringbraut
þriðjudaginn 23. mars. Útförin fer fram þriðjudaginn 6. apríl kl. 11.00 frá Bústaðakirkju. Þeim
sem vilja minnast hennar er bent á styrktarsjóð
Krabbameinsdeildar 11E á Landspítalanum við
Hringbraut.
Lúðvík Hansson
Guðmundur G. Lúðvíksson Anna Björnsdóttir
Arnar F. Lúðvíksson
Sigríður Sæmundsdóttir
Dórathea Lúðvíksdóttir
Óskar Björgvinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

gason

son
ur Helga
Gísli EiríkReykjavík

Fréttablaðið býður nú upp
á birtingu æviminninga á
tímamótasíðum blaðsins.
Upplýsingar um stærðir og verð,
hafið samband í síma 512 5490 512 5495 eða sendið fyrirspurnir á
netfangið timamot@frettabladid.is

„Við vildum vera framsýn og fara á
Netið strax í upphafi,“ segir Agla Sigríður Björnsdóttir, ráðningastjóri vefsíðunnar vinna.is. Síðan var fyrsta
íslenska ráðningarþjónustan á vefnum
og fór í loftið fyrir tíu árum.
„Við sáum þörf fyrir þjónustu sem
þessa en við sérhæfum okkur í framlínustörfum svo sem verslunar- og
þjónustustörfum, lagerstörfum og
skrifstofustörfum sem ekki krefjast háskólamenntunar. Við búum yfir
stærsta safni umsækjenda í þessum
geira og atvinnurekendur hafa því einn
stað til að leita á.“
Agla segir strax hafa verið lagt upp
með að gera vefinn gagnvirkan. Notendur skrá sig sjálfir inn og út og geta
breytt og bætt umsókn sína sjálfir.
Fjöldi þeirra sem eru á skrá getur því
sveiflast til dag frá degi.
„Erfitt er að segja um hversu marg-

ir eru á skrá hjá okkur en heimsóknir á síðuna eru um 20.000 á mánuði og
á póstlista hjá okkur eru um 10.000
manns. Þar eru bæði þeir sem eru án
atvinnu og líka fólk í vinnu sem er að
leita eftir öðru. Nú erum við að fá mikið
af nýskráningum inn en fólk er farið að
skrá sig fyrir sumarið. Við erum mög
ánægð með stöðu okkar í dag og höfum
staðið af okkur allar sveiflur. Meðan
þenslan var sem mest var auðvitað mest
eftirspurn eftir fólki í verslun og þjónustu og byggingariðnaði því alltaf var
verið að byggja verslunar- og þjónustuhúsnæði. Það er kannski merkilegt að í
dag, þrátt fyrir ástandið, er skortur á
fólki í verslunar- og þjónustustörf.“
Vinna.is hefur einnig haldið utan um
ráðningar Íslendinga til útlanda, meðal
annars vélfræðinga, bifvélavirkja og
vélvirkja til Noregs og fiskvinnslufólks
til Færeyja. Einnig hóf vinna.is að bjóða

Við sendum öllum þeim sem heiðruðu
minningu föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Ólafs Guðmundssonar
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við andlát hans og útför okkar bestu þakkir. Vinátta
og kveðjur ykkar eru okkur mikils virði. Sérstaklega
viljum við þakka starfsfólki á hjúkrunarheimilinu
Skjóli fyrir góða umönnun síðustu ár.
Sigríður Ólafsdóttir
Guðmundur Guðmundsson
Elías Ólafsson
Halldís Ármannsdóttir
Benóný Ólafsson
Jenetta Bárðardóttir
Óttar Hallsteinsson
Helga Guðmundsdóttir
Elín Hallsteinsdóttir
Sigurður Rúnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

starfsfólk í afleysingar haustið 2008.
„Við fundum fyrir því að fyrirtæki
sem vantaði starfsmenn í verkefni voru
hikandi við að ráða í þeirri óvissu sem
skapaðist við hrunið. Við höfum því í
eitt og hálft ár boðið upp á afleysingaþjónustu. Fyrirtæki leita þá til okkar
eftir fólki í afleysingar sem er á launaskrá hjá okkur og viðkomandi fyrirtæki borgar ákveðið gjald. Stundum er
afleysingamanneskjan síðan ráðin til
starfa í framhaldinu.“
Í dag verður nýr og endurbættur
vefur opnaður í tilefni tímamótanna.
Þegar Agla er innt eftir því hvort til
standi að færa út kvíarnar og þjónusta
fleiri starfsgreinar á nýrri vefsíðu segir
hún það ekki á döfinni.
„Við höfum haldið okkur við þennan hóp og viljum að hann eigi athvarf
í okkur. Af hverju breyta því sem gott
er?“
heida@frettabladid.is

Elsku hjartans faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Böðvar Árnason
áður til heimilis í Reynihvammi 38,
Kópavogi,

lést á elliheimilinu Grund þriðjudaginn 23. mars.
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju miðvikudaginn
31. mars kl 13.00.
Gunnar Böðvarsson
Sigrún Sigfúsdóttir
Fríða Sophía Böðvarsdóttir Kristinn Dagsson
Ásta Böðvarsdóttir
Vilhjálmur Þórðarson
Erna María Böðvarsdóttir
Bjarni Óskar Halldórsson
Bryndís Böðvarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er ein regla í keppni, hún
er sú að rétta ekki andstæðingunum boltann.“

ÓDÝRT ALLT FYRIR

BAÐHERBERGIÐ!
4.590

22.990

4.590

ÓDÝRT
ÓDÝRT

Vnr. 17851000

ÓDÝRT

Salerni

Vnr. 15400050

Vnr. 15400045

IMEX salerni með innbyggðum S-stút, með
hæg lokandi setu.

Eldhústæki
ARMATURA FERRYT eldhústæki.

Handlaugartæki
ARMATURA FERRYT handlaugartæki.

Vnr. 15400000

Eldhústæki
Vnr. 15328150

Barki

1.990

GROHE barki, 1250 mm, plasthúðaður.

ÓDÝRT

ARMATURA OMEGA
eldhústæki.

Vnr. 13002600

11.990

GUSTAVSBERG handlaug
60x45 cm, á vegg.

Handlaug

9.990

Vnr. 13001590

Handlaug

17.900

HUIDA handlaug á borð, 55x40 cm.

Verð frá
Vnr. 13314861

Vaskur

Vnr. 13314501

8.990

LEISURE stálvaskur, 1 hólf
og borð, 0,7 mm stál 18/10.

Stálvaskur

13.990

Stálvaskur, 1 hólf og borð,
0,7 mm stál, 18/10.

Vnr. 15400030

Sturtutæki

14.990

AEMATURA CLASSIC
hitastýrt sturtutæki.

Handklæðaofn

Vnr. 13770354/13164821

Salerni

ACE salernishreinsir.

GUSTAVSBERG
vegghengt salerni
með setu, GROHE
innbyggður kassi
með festingum
og hvítur GROHE
skjöldur.

499

52.990

Vnr. 49917733
Vnr. 41112011

ÓDÝRT
Vnr. 41487104

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.

Salernispappír

Hreinsimassi

2.890

Salernispappír 25 m, 64 stk.

Fæst í BYKO Kauptúni

2.390

FIX UNIVERSAL hreinsimassi 650 gr.
Mjög góður fyrir vaska, sturtubotna,
blöndunartæki o. fl.

Fæst í BYKO Kauptúni

WC hreinsir

Fæst í BYKO Kauptúni

Vnr. 13609525-30

Vnr. 13609515-22

Baðinnrétting

Baðinnrétting

Baðinnrétting, handlaugarskápur 40 cm,
40 cm handlaug og
spegill 40X120cm.
Hvít, svört eða dökk eik.

Baðinnrétting,
handlaugarskápur
92 cm, 92 cm handlaug og spegilhilla
67X73 cm. Brún
eik, ljós eik eða
svört eik.

Baðinnrétting,
handlaugarskápur 90 cm,
90 cm handlaug og spegill
40X90 cm. Eik
eða svört eik.

22.990

62.990

39.990

Vnr. 13609500-10

Baðinnrétting

Opnunartíma og síma verslana má ﬁnna á www.BYKO.is

13.990

Handklæðaofnar króm eða hvítir,
margar stærðir. Úrval getur verið
mismunandi milli verslana.
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Vinsamlegast athugið!
runið varð í stjórnartíð SjálfstæðisBAKÞANKAR
flokksins, vegna stjórnarhátta hans og
Brynhildar
Björnsdóttur hugmyndafræði. Hrunið er þeim að kenna.

H

VINSTRISTJÓRNIN er ekkert alltaf sjálfri
sér samkvæm og örugglega ekki fullkomin.
En þó að vinstristjórnin sé ekki samkvæm
hugmyndafræði sinni sem stjórn verkalýðsins og setji lög á verkföll og hvaðeina
þá má ekki gleyma því að Hrunið varð í
stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins, vegna
stjórnarhátta hans og hugmyndafræði.
Hrunið er honum að kenna.
VINSTRISTJÓRNIN er heldur ekki alltaf

fermingar!

sammála. Vinstri græn eru ekki einu
sinni alltaf sammála og hafa eytt allt
of miklum tíma og orku í að vera opinberlega ósammála innbyrðis. Þetta
gerist ekki í Sjálfstæðisflokknum, þar
sem fólk kann almennt að fylkja sér
um einn leiðtoga. Það að vera sameinaður út á við er nauðsynlegt fyrir
stjórnmálaflokk, sérstaklega ef hann
er í stjórn. Þarna mættu Vinstri
græn taka sér sjálfstæðismenn (og
-konur auðvitað líka) til fyrirmyndar. En það breytir ekki
þeirri staðreynd að Hrunið
varð í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins, vegna stjórnarhátta hans og hugmyndafræði.
Hrunið er honum að kenna.

Sjáðu
verðdæmi

Fermingagjafir
kort, papPír og

ÞEGAR sjálfstæðismenn segjast vera
miklu betur til þess fallnir að bæta það
sem brotnaði verðum við öll að muna að
það voru þeir sem brutu fjöreggið í upphafi. Kannski eru þeir sem brutu best
fallnir til að líma saman aftur, kannski
þekkja þeir það sem brotnaði best allra,
það voru jú þeir sem köstuðu því sífellt
hærra þangað til enginn náði að grípa
lengur. Sjálfstæðismönnum (og -konum) á
þingi virðist að minnsta kosti finnast það,
svona upp til hópa. Þau virðast alveg vera
búin að gleyma því að Hrunið varð í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins, vegna stjórnarhátta hans og hugmyndafræði. Hrunið er
þeim að kenna.
ÞEGAR við segjum skoðanakönnuðinum hvað við myndum kjósa ef það væru
kosningar á morgun verðum við að muna
að Hrunið varð í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins, vegna stjórnarhátta hans og
hugmyndafræði. Hrunið er honum að
kenna. Ef við viljum svo verðlauna þá fyrir
það, gefa þeim tækifæri til að bæta fyrir
brot sín, nú eða sópa þeim undir teppi, þá
er það að sjálfsögðu okkar val. Það er bara
eitt sem aldrei má gleyma.
HRUNIÐ varð í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins, vegna stjórnarhátta hans og
hugmyndafræði. Hrunið er honum að
kenna.

anNað fyrir
ferminguna á
góðu verði.
■ Pondus
Íslensk
orðabók
Verð áður
kr. 14.990

SkeifunNi 11
104 Reykjavík
S. 533 1010

Nú 13.490,-

Bréf frá ÞjóðBreyta
skránni, ég
eftirnafner búinn að
inu? Hvað
breyta eftirhéstu
nafninu mínu! eiginlega,
Göbbels?

Eftir Frode Øverli

Kvisröysa!
VæntanRoger Kvislega ekki.
röysa! Það
Hvað
verður enginn
þekktur lista- heitirðu
núna?
maður með
þetta nafn.

Jahérna!
Fyrir hvað
stendur
T-ið?

Roger T.
Houston!

Roger That
Houston!
Hahahaha!
Alger snilld!

Houston,
þú átt við
vandamál að
stríða!

THAT!

ÚR FJÖTRUM TIL FRELSIS:
SPUNI UM AFRÓ-AMERÍSKA SÁLMA
Nýstárleg blanda sem lyftir hug í hæðir
og spannar styrkleikaskalann frá núlli
og upp í skýin!

■ Gelgjan
Skyrturnar mínar eru
krumpaðri eftir að ég byrjaði að þvo þær sjálfur.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Tekur
þú þær
strax út úr
þurrkaranum?

Það fer eftir
því hvað þú
meinar með
„strax“.

Ég meina,
hversu lengi
læturðu skyrturnar vera í
þurrkaranum?

Ég tók þessa út
í gær en þær
sem ég er ekki
búinn að fara í
eru enn þá þar.

Mánudagskvöldið
29. mars kl. 20
í Hallgrímskirkju

Sigurður Flosason,
saxófónn

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Mér þykir það leitt
frú mín góð en við
gátum ekki bjargað
honum. Við gerðum
allt sem við gátum,
en það er því miður
ekki margt sem við
vitum um þessi tilvik.

Gunnar Gunnarsson,
Klais-orgel Hallgrímskirkju

■ Barnalán

Þórir Baldursson,
Hammond-orgel

Miðasala
í Hallgrímskirkju
og á midi.is
kirkjulistahatid.is

Ég er stóri Ég hélt að þitt hlutverk
Þú ætlar sem sagt bara
að standa þarna og bróðir henn- væri að gefa frá þér ógeðsar, það er leg hljóð og pirra fólk.
gæta Lóu hér eftir?
mitt hlutverk.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Haha.
Fyndið.

Það er áhugamálið
mitt, ekki hlutverk.
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> ORÐUÐ VIÐ KÚREKAMYND

FRÓÐLEIKUR FYRIR ALLA

Reese Witherspoon og Tom Cruise eiga í
viðræðum við Sony um að leika aðalhlutverkin í kúrekamyndinni Paper Wings.
Um er að ræða rómantíska mynd þar
sem Tom á að leika ródeómeistara
sem fellur fyrir ungri kántrísöngkonu
sem Reese á að leika. Það er fyrirtæki
Wills Smith sem vinnur að framleiðslu
myndarinnar.

folk@frettabladid.is

www.forlagid.is

GJAFABRÉFIÐ GILDIR
SEM GREIÐSLA UPP
Í FLUGFAR MEÐ
ICELANDAIR
ÞÚ VELUR UPPHÆÐINA

FERÐALAG
ER ÞROSKANDI
FERMINGARGJÖF
+ Pantaðu fermingargjöfina á icelandair.is
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GLEÐISTUND Valdís Óskarsdóttir leikstjóri og stórleikkonan Kristbjörg Kjeld voru

glaðar fyrir frumsýninguna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kóngavegi Valdísar Óskars fagnað
Valdís Óskarsdóttir frumsýndi kvikmyndina Kóngaveg í stóra sal Háskólabíós
á miðvikudagskvöld. Vel
var mætt á frumsýninguna
og var ekki annað að sjá
en gestir hefðu gaman af
myndinni.
Kóngavegur er önnur mynd Valdísar Óskarsdóttur. Líkt og í hinni
fyrri, Sveitabrúðkaupi, er leikhópurinn að stórum hluta skipaður krökkunum úr Vesturporti.
Stórleikkonan Kristbjörg Kjeld er
einnig meðal leikenda og hún lét
sig ekki vanta á frumsýninguna.
Aðalleikararnir tveir, Gísli Örn
Garðarsson og Daniel Brühl, voru
þó fjarri góðu gamni.

Framleiðendurnir Davíð og Árni tóku á
móti gestum ásamt Bergsteini Björgúlfssyni kvikmyndatökumanni.

Ólafur Darri Ólafsson og Ingvar Sigurðsson sátu í Lödu fyrir utan Háskólabíó
áður en frumsýningin hófst.

Jóhann Páll Valdimarsson bókaútgefandi
og Ólafur Haukur Símonarson rithöfundur tóku tal saman.

Ásgrímur Sverrisson tók dóttur sína,
Ernu Sóleyju, með í bíó.

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi.

Birkir Kristinsson og Ragnhildur Gísladóttir ákváðu að kíkja út og sýna sig og
sjá aðra.

Ólafur Gunnarsson, Ásdís Thoroddsen
og Gunnur Martinsdóttir Schluter létu
sig ekki vanta.
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Útvarpsstöð lokað á Akureyri

Skuldar skattinum

„Við erum ekkert hættir,“ segir
Gunnar Torfi Steinarsson, einn
af þremur grunnskólapiltum á
Akureyri sem eru eigendur hinnar nýstofnuðu netútvarpsstöðvar
Brekkunnar.
Stef, samband tónskálda og eigenda flutningsréttar, krafðist þess
á dögunum að stöðinni yrði lokað
vegna þess að láðst hafði að borga
fyrir lögin sem hún spilaði. „Við
vissum ekkert af þessu. Þegar
við opnuðum áttuðum við okkur á
því að það þyrfti að borga,“ segir
Gunnar Torfi. Í framhaldinu
ákváðu Gunnar og félagar að óska
eftir fjárframlögum og viðbrögðin
hafa verið góð. „Við erum komnir

Staðarblaðið Chaska Herald í
Minnesota greindi frá því í gær
að tónlistarmaðurinn Prince væri
skuldum vafinn. Samkvæmt
blaðinu skuldar hann og fyrirtæki tengd honum rúma
fimm hundruð þúsund
dollara eða 66 milljónir
íslenskra króna í fasteignagjöld og aðrar
skatttengdar greiðslur.
Chaska Herald segir frá
því að samkvæmt skattskýrslum Carver-sýslunnar í fylkinu hafi listamaðurinn sérlundaði ekki
greitt þessi gjöld á síðasta ári. Mestu munar um

GUNNAR TORFI STEINARSSON Einn eigenda útvarpsstöðvarinnar Brekkunnar.

með rúmlega átján þúsund krónur. Það er líklegast nóg út þennan
mánuð. Við ætlum líka bara að hafa

opið um helgar. Það sparar rosalega peninga.“
Gunnar er ákaflega svekktur
yfir því að hafa þurft að loka stöðinni en vonast til að hún opni aftur
um helgina. „Við ætluðum að gera
unglingunum á Akureyri greiða og
skemmta okkur í leiðinni,“ segir
hann og nefnir að um 150 manns
hafi hlustað á stöðina. „Þetta ætti
að vera þannig að ef það eru yfir
þúsund hlustendur þá myndu þeir
byrja að rukka en það eru bara 150.
Þess vegna er þetta svo óréttlátt.“
Stutt er síðan önnur netútvarpsstöð á Akureyri, Toppfm.is,
þurfti að loka vegna sambærilegra
aðgerða Stefs.
- fb

að upptökufyrirtæki Prince,
PRN Music Corp, skuldar
rúmlega 220 þúsund dollara
í skatt. Prince hefur verið
gefin frestur til 1. apríl til
að andmæla þessari uphæð.
Ef hann gerir það ekki verður hann fyrir barðinu á svokölluðu fjárnámi. Prince
hefur hins vegar tíma
til 1. maí 2013 að greiða
upp þessa skuld án þess
að gengið verði á persónulegar
eigur hans.
SKATTMANN Prince á í höggi við
skattmann í Minnesota fyrir að
greiða ekki fasteignagjöld.

Í VONDUM MÁLUM Jesse James var
gripinn við að halda framhjá konu sinni,
Söndru Bullock.
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Rað-framhjáldari
Jesse James, sem mun væntanlega verða fyrrverandi eiginmaður Söndru Bullock, hefur verið
sakaður um að hafa haldið framhjá Óskarsverðlaunaleikkonunni með tveimur öðrum konum
meðan á hjónabandi þeirra stóð.
Bullock og James hafa verið gift
síðan 2005 en harðjaxlinn virðist
ekki hafa verið við eina fjölina
felldur og hafa haldið við fjölda
kvenna, meðal annars strippara
og ljósmyndara. Sandra vísaði
því á bug að hafa ráðið sér skilnaðarlögfræðinga en það virðist næsta víst að þeir séu á leið
í hennar þjónustu á allra næstu
dögum.

Gaga-met
Bandaríska söngkonan Lady Gaga
hefur enn og aftur skráð nafn sitt
í sögubækurnar. Þessi sérvitra
söngkona frá New York er nefnilega fyrsti listamaðurinn sem nær
yfir einum milljarði áhorfenda á
myndbönd sín á YouTube.
Þetta kemur fram á
tölfræðisíðunni Visible Measures. Samkvæmt umræddri
síðu hafa tæplega
fjögur hundruð
milljónir séð
Poker Face,
272 milljónir hafa horft á
Just Dance og
360 milljónir hafa fundið
Bad Romance.
Lady Gaga
mun
þó
eflaust
ekki ná að
halda þessu
meti lengi því
980 milljónir hafa
séð myndbrot úr
Twilight-myndunum
og 860 milljónir hafa
leitað eftir smellum
Soulja Boy‘s.

VINSÆL Lady Gaga er

umtalaðisti tónlistamaður heims.
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Mottumenn Íslands mætast í kvöld
Söfnunarátakinu Karlmenn og
krabbamein – Mottumars lýkur í
kvöld með söfnunarþætti í beinni
útsendingu á Stöð 2. Fimm karlmenn keppa um titilinn Mottumeistari Krabbameinsfélags
Íslands. Fréttablaðið tók púlsinn
á fjórum mottumönnum.
Alls verður ríflega tveggja
klukkustunda löng útsending á
Stöð 2 í kvöld. Logi Bergmann er
kynnir kvöldsins og Villi Naglbítur verður í símaverinu og flytur fregnir af því hvernig gengur.
Ýmsir grínarar koma fram, til að
mynda Jón Gnarr og Pétur Jóhann
Sigfússon.

Nafn: Hinrik Greipsson.
Aldur: 62 ára.
Starf: Viðskiptafræðingur.
Búseta: Reykjavík.
Þegar ég er með mottuna mína
líkist ég: Burt Reynolds.

Nafn: Guðlaugur V. Antonsson.
Aldur: 45 ára.
Starf: Hrossaræktarráðunautur
Bændasamtaka Íslands.
Búseta: Hvanneyri í Borgarfirði.

Nafn: Sveinn Magni Jensson.
Aldur: Fertugur á þessu ári.
Starf: Pípari.
Búseta: Keflavík.
Þegar ég er með mottuna mína
líkist ég: Meatloaf.

ÚTSÖLU

SYNGUR Í SUÐUR-AFRÍKU Cheryl Cole

mun koma fram á HM í knattspyrnu en
ekki er víst hvort fráfarandi eiginmaður
hennar geri slíkt hið sama.

MARKAÐURINN

Cheryl á HM
Samkvæmt breska blaðinu Daily
Star mun Cheryl Cole fara á HM
í knattspyrnu en ekki fráfarandi
eiginmaður hennar, Ashley Cole.
Cheryl hefur gert samning við tónleikahaldara í Suður-Afríku, þar
sem keppnin fer fram, um að troða
upp á tónleikum með hipp/hopphljómsveitinni Black Eyed Peas á
sérstökum upphitunartónleikum
fyrir opnunarleik keppninnar sem
fer fram 10. júní í Jóhannesarborg.
Ashley, sem var fastamaður í
enska landsliðinu og milljarðaliði
Chelsea, ökklabrotnaði í leik á móti
Everton fyrr á þessu ári og ekki er
talið líklegt að hann verði valinn
í enska landsliðið sem tekur þátt
í heimsmeistaramótinu. Ashley
hefur engu að síður verið í stífri
meðferð við meiðslunum og mun
víst ætla að fórna öllu til að komast
til Suður-Afríku.
Breskir fjölmiðlar hafa velt því
mikið fyrir sér hvort og þá hvenær formleg tilkynning um skilnað Ashley og Cheryl verði gefin út
en söngkonan hefur ítrekað sést án
giftingarhringsins í fjölmenni.

HEFST Í DAG KL. 12
Hlíðasmára 14 - Kópavogi
EINUNGIS
FIMM VERÐFLOKKAR

500,1.000,1.500,2.000,-

PHIL SPECTOR OG RACHELLE SHORT

3.000,-

Gullfallegt fólk.

Phil Spector
gerir plötu
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Playboy-módelið Rachelle Short,
eiginkona Phils Spector, segir að
þau hjónin ætli að gefa út plötu
saman í júní. Platan var tekin
upp áður en Phil fór í steininn,
gefið að sök að hafa myrt leikkonuna Lönu Clarkson. Morðið átti
sér stað árið 2003 en Rachelle og
Phil giftust þremur árum síðar.
Lítið hefur verið gefið uppi um
músíkina á plötunni, nema að
Rachelle syngi á henni og Phil
geri flest annað. Ef platan kemur
út má telja líklegt að hún verði
það síðasta sem hinn vankaði
snillingur Phil Spector gerir á
lífsleiðinni. Hann var dæmdur í
19 ára fangelsi fyrir morðið og
verður orðinn 88 ára þegar hann
á fyrst möguleika á náðun.

Nafn: Rúnar Sigurðsson.
Aldur: 35 ára.
Starf: Margmiðlunarfræðingur.
Búseta: Reykjavík.
Þegar ég er með mottuna mína
líkist ég: Auðvitað líkist ég Glenn
Hughes úr Village People en hann
lést úr krabbameini árið 2001.
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Athugið ný staðsetning!
Hlíðasmári 14 - Kópavogur
Opið 12 - 18 alla daga
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frá þeim sem færðu okkur

THE PROPOSAL
er hægt að stöðva hjartað í geit með hugann einan að vopni ?

.ULVWHQ%HOO
Will

Jon

TÖFRANDI
FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

-RVK'XKDPHO
Dax

with

Danny

and

Anjelica

ARNETT HEDER SHEPARD DeVITO HUSTON

앲앲앲앲 - Empire
앲앲앲앲 - Roger Ebert

ÁLFABAKKA
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 5:50 - 8 - 10:10

12

MEN WHO STARE AT GOATS kl. 8 - 10:10
WHEN IN ROME
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG kl. 3:20 - 5:40
kl. 8 - 10:20
kl. 8 - 10:30

BOUNTY HUNTER

L
L

„George Clooney is Hilarious“
– P.T. Rolling Stone
„A ﬂat-out fantastic ﬁlm“
– A.N. Boxofﬁce

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
KRINGLUNNI
L
WHEN IN ROME
kl. 3:40 - 5:50 - 8:10 - 10:20
12
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 8 - 10:20
10
THE BLIND SIDE
kl. 5:50D
ALICE IN WONDERLAND 3D

12

kl. 3:30(3D) - 5:50(3D) - 8:10(3D)

12

SHUTTER ISLAND

kl. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 3:20(3D) - 5:40(3D)
ALICE IN WONDERLAND
kl. 3:20 - 5:40

10

TOY STORY 2 M/ ísl. Tali

BJARNFREÐARSON
kl. 3:20 Síð.sýn.
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40

L

THE LOVELY BONES
THE BLIND SIDE

L

kl 10:20
kl. 6 - 8 - 10

AVATAR - 3D
WHEN IN ROME

SELFOSSI
kl. 8

GREEN ZONE

AKUREYRI
ALICE IN WONDERLAND - 3D kl 5:40 - 8

kl. 10:10
kl. 3:50(3D)

L

7

10

L

12
L

Á KÓNGAVEGI Daniel Brühl og Gísli Örn Garðarsson í hlutverkum sínum í mynd Valdísar Óskarsdóttur.

12

THE BLIND SIDE
FROM PARIS WITH LOVE

kl. 8
kl. 10:20

16

SHUTTER ISLAND

kl. 10:20

16

10

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM Á KÖFLUM M/ ísl. Tali kl. 6
ALICE IN WONDERLAND kl. 5:50

Hlátur og grátur á Kóngavegi

L

Kvikmyndir ★★★★

L

12

Kóngavegur
Leikstjóri: Valdís Óskarsdóttir

NÝTT Í BÍÓ!

Aðalhlutverk: Gísli Örn Garðarsson, Daniel Brühl, Kristbjörg Kjeld,
Nanna Kristín Magnúsdóttir

BYGGÐ Á METSÖLUBÓKINNI

SVO F

FRÁ ÓSKARSVERÐLAUNALEIKSTJÓRANUM

PETER JACKSON

STANLEY TUCCI
RACHEL WEISZ SUSAN SARANDON

SÍÐU
STU S
117.0
Ý
00 GENINGAR
STIR

SÍMI 564 0000

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.30 - 5.45
kl. 5.30 - 8 - 10.25
kl. 8 - 10.30
kl. 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2
kl. 3.40 íslenskt tal
AVATAR 3D
kl. 4.40 Síðustu sýningar
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 3.40 íslenskt tal
KÓNGAVEGUR
KÓNGAVEGUR LÚXUS
NANNY MCPHEE 2
BOUNTY HUNTER
THE GREEN ZONE
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

alveg kostuleg og leikhópurinn
allur skilar klikkuðum persónum
sínum svo áreynslulaust að myndin er léttleikandi og galsafengin
án þess þó að harmrænir undirtónarnir séu kaffærðir.
Daniel Brühl mætir hér ferskur til leiks úr Inglorious Basterds
og samspil hans og Gísla Arnar er
helvíti gott. Kristbjörg Kjeld og
Ólafur Darri stela öllum senum
sem þau komast í og Nanna Kristín
er alltaf jafn sjarmerandi og fyndin svo maður tiltaki nokkra úr leikhópnum án þess að halla sérstaklega á hin sem standa sig öll með
prýði.
Þetta er meira og minna sami
hópurinn og stóð að kvikmyndinni
Sveitabrúðkaup og þar sýndu þau
að þau eru með húmorinn í góðu
lagi og hér gera þau enn betur
í fallegri og fyndinni mynd um
tragikómíska tilveru fólks sem af
ýmsum ástæðum hefur dæmst til
dvalar við Kóngaveg.
Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Bráðfyndin og ákaflega
vel leikin tragikómedía um ólánsfólk úr ýmsum áttum sem glímir við
sjálft sig og tilveruna við kostulegar
aðstæður á Kóngavegi.

VERÜL AUNAÜASTA

SÍMI 530 1919

10
10
L
7
16
14
L
10
L

Á hjólhýsasvæðinu Kóngavegi
hefur safnast saman skrautlegur
hópur minnipokafólks sem virðist hafa lítið fyrir stafni annað
en að bíða þess að missa endanlega vitið í fásinninu í sveitinni.
Íbúarnir við Kóngaveg eru líklega ágætis þverskurður af því
sem þeir kalla „trailer trash“ í
Ameríku en fólkið þarna er misvel gert. Sumir eru algjörir aumingjar og fábjánar en aðrir leyna
á sér og eiga til reisn, samúð og
náungakærleik.
Þarna höfum við alkóhólíseraðan og gjörsamlega misheppnaðan
tónlistarmann (Björn Hlynur Haraldsson) sem er á góðri leið með
að gera ólétta kærustu sína (Nína
Dögg Filippusdóttir) sturl aða.
Ólafur Darri Ólafsson og Ólafur
Egilsson eiga dásamlegan samleik í hlutverkum bræðra sem

hafa engar spurnir haft af móður
sinni frá því í æsku og sinna gangbrautarvörslu á Kóngavegi. Sigurður Sigurjónsson leikur Seníor,
bissnissmann með óhreint mjöl í
pokahorninu, sem fer huldu höfði
á Kóngavegi þangað sem hann
hefur dröslað aldraðri móður
sinni (Kristbjörg Kjeld) og ungri
kærustu (Nanna Kristín Magnúsdóttir). Til þess að flækja líf þessarar sjúku fjölskyldu enn meira
dúkkar svo sonur Seníors (Gísli
Örn Garðarsson), eftir þriggja
ára útlegð, upp í fylgd með þýskum félaga sínum (Daniel Brühl)
og vill endilega slá pabba sinn um
lán upp á tvær milljónir en þeim
þýska virðist liggja sérstaklega á
að fá peningana og setur pressu á
Júníor. Ingvar E. Sigurðsson leikur svo eina manninn sem virðist
hafa eitthvað upp úr því að dvelja
á Kóngavegi en sem einhvers
konar staðarhaldari og leigubílstjóri tekst honum að plokka peninga af ræflunum sem hann leigir
hjólhýsin.
Sögur alls þessa fólks fléttast
svo saman með ýmsum hætti sem
hvorki er pláss né sérstök ástæða
til þess að rekja hér. Atburðarásin er bráðskemmtileg, á köflum

KÓNGAVEGUR
LOVELY BONES

DAYBREAKERS
THE GOOD HEART
PRECIOUS
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30
kl. 10.15

.com/smarabio

10
12
16
10
12
14
L

BîK çRSINS

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

KÓNGAVEGUR
NANNY MCPHEE 2
BOUNTY HUNTER

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 8
kl. 10

EARTH
10 SHUTTER ISLAND
L DAYBREAKERS
7 THE GOOD HEART
NIKULÁS LITLI

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 9
kl. 8 - 10.15
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 6

L
16
16
10
L

• FjruverÝlaunin 2010

Sími: 553 2075

 flokki fr¾Ýirita

- bara lúxus

• JafnrttisviÝurkenning Stgamta
• SamflagsverÝlaun FrttablaÝsins

çtt Þò eintak?

tilnefning

• êslensku bkmenntaverÝlaunin
tilnefning

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG kl. 3.40, 5.50 og 8

L

BOUNTY HUNTER

kl. 5.50, 8 og 10.10

7

GREEN ZONE

kl. 5.40, 8 og 10.10

12

FROM PARIS WITH LOVE

kl. 10.10

16

SKÝAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM Á KÖFLUM kl. 4

12

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2

L

kl. 3.50

• FlagshyggjuverÝlaunin 2009
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MAGNÚS ERLENDSSON ÆFIR EKKERT OG SPILAR BARA: LAGÐI GRUNNINN AÐ SIGRI FRAM Á AKUREYRI Í GÆR

> Stórleikir í körfunni í kvöld
Körfuboltaáhugamenn fá heldur betur eitthvað fyrir
sinn snúð í kvöld þegar þrír stórleikir fara fram. Tvær
áhugaverðustu rimmurnar í átta liða úrslitum Iceland
Express-deildar karla fara þá í gang er Stjarnan tekur á
móti Njarðvík og Snæfell sækir
Grindavík heim. Úrslitarimman í
Iceland Express-deild kvenna
hefst einnig í kvöld er Hamar
fer vestur í bæ og spilar gegn
KR. Allir leikirnir í kvöld
hefjast klukkan 19.15.

sport@frettabladid.is

IE-deild karla:
98-81 (52-42)

Stig KR: Morgan Lewis 30, Fannar Ólafsson 16,
Darri Hilmarsson 12, Jón Kristjánsson 12, Brynjar
Björnsson 10, Pavel Ermolinskij 10 (15 frák., 16
stoðs.), Finnur Atli Magnússon 8.
Stig ÍR: Robert Jarvis 29, Nemanja Sovic 20,
Kristinn Jónasson 10, Eiríkur Önundarson 8,
Hreggviður Magnússon 6, Davíð Þór Fritzson 5,
Elvar Guðmundsson 2, Steinar Arason 1. ,

N1-deild karla:
Akureyri-Fram

26-31 (13-13)

Mörk Akureyrar (skot): Oddur Gretarsson 6
(15/1), Jónatan Magnússon 4 (8), Árni Sigtryggs
son 4 (12), Andri Stefánsson 3/3 (4/4), Heimir
Árnason 3 (9), Guðmundur Helgason 2 (4),
Hörður Sigþórsson 2 (6), Geir Guðmunds. 2 (6).
Varin skot: Hafþór Einarsson 10 (26) 38%, Hörð
ur Flóki Ólafsson 4 (19) 21%.
Mörk Fram (skot): Haraldur Þorvarðarson 7 (9),
Róbert Hostert 6 (12), Andri Haraldsson 5 (14),
Daníel Grétarsson 4 (12), Stefán Stefánsson 3
(4), Guðjón Drengss. 2 (2), Einar Eiðsson 2/1
(6), Arnar Hálfdánars.1 (1), Jóhann Reyniss. 1 (1).
Varin skot: Magnús Erlendsson 23 (48) 48%,
Sigurður Örn Arnarson 1/1 (2/2) % 50%.

Haukar-Valur

20-24 (9-10)

Sigurbergur Sveinsson 10, Elías Már Halldórsson
6 - Fannar Þór Friðgeirsson 8, Elvar Friðriksson 5

FH-Grótta

23-30 (11-16)

Bjarni Fritzson 11, Ólafur Gústafsson 7 - Hjalti Þór
Pálmason 7, Anton Rúnarsson 7.

Stjarnan-HK

33-28 (15-17)

Vilhjálmur Halldórsson 10, Daníel Einarsson 7,
Tandi Konráðsson 6 - Valdimar Fannar Þórsson 6

STAÐAN:
Haukar
Akureyri
Valur
HK
FH
Grótta
Stjarnan
Fram

18
18
18
18
18
18
18
18

13
10
9
9
9
6
5
5

„Þessi maður á ekkert að æfa, hann á bara að spila,“ sagði
vígreifur þjálfari Fram um Magnús Gunnar Erlendsson markmann. Hann var maður leiksins gegn Akureyri í gær en hann
varði 23 skot og lagði grunninn að 26-31 sigri Safamýrarpilta.
Fram hefur nú unnið fjóra af síðustu fimm leikjum á meðan
Akureyri hefur dottið niður og leikið tvo mjög slaka leiki
í röð.
Leikurinn var raunar ekki ýkja vel spilaður. Jafnt var í
hálfleik en þegar 20 mínútur voru eftir stakk Fram af.
Akureyringar virkuðu áhugalausir og engin stemning var
í liðinu. Hún var öll hjá Safamýrarpiltum sem voru með
sjálfstraustið í botni og leikgleðina í fyrirrúmi. Lokatölur
26-31.
„Ég hef verið meira og minna meiddur frá því fyrir fyrsta
leik. Ég hef í mesta lagi hjólað. Ég hef ekki staðið í marki
síðan í janúar, enda var ég orðinn þreyttur undir lokin.
Sérstaklega í þriðja leiknum á einni viku,“ sagði Magnús

sem varði frábærlega í leiknum, oft úr dauðafærum Akureyringa.
„Ég er búinn að standa í marki í 20 ár, þannig að ég hlýt að kunna
þetta. Ég held að greddan hafi verið okkar megin. Það var frábært
að sjá unga stráka eins og Robba koma inn og gjörsamlega slátra
Akureyrarvörninni, þeir vissu ekkert hvað þeir áttu að gera við
hann,“ sagði Magnús.
„Við gengum út frá því að leikurinn gegn Gróttu hafi verið
slys þar sem við höfðum spilað mjög vel fram að því. Ég
held að það hafi bara ekki verið slys, við erum bara ekki
betri en þetta,“ sagði Rúnar Sigtryggsson, þjálfari Akureyrar.
„Framarar voru miklu ákveðnari en við og betri á öllum
sviðum. Þeir áttu svo sannarlega skilið að vinna. Ég er ósáttur
með okkur. Það var talað um að við værum í ágætri stöðu,
en það er bara of stór biti fyrir liðið núna. Við spilum bara
ekki nógu vel, bara ekki sem lið. Það er ekki nema vika síðan
við unnum FH. Það er bara svona stutt í skítinn,“ sagði Rúnar
hreinskilinn.
- hþh

Fyrirhafnarlítill sigur meistaranna

ÚRSLIT
KR-ÍR

Hef verið meiddur frá því fyrir fyrsta leik

2 3 461-433 28
2 6 489-461 22
3 6 444-422 21
2 7 487-469 20
1 8 503-484 19
0 12 454-481 12
1 12 426-483 11
1 12 426-483 11

KR er komið í 1-0 í rimmunni gegn ÍR í átta liða úrslitum Iceland Express-deildar karla eftir öruggan sigur,
98-81, í fyrsta leik í gær. KR þurfti engan stórleik til þess að leggja bitlausa ÍR-inga og komast í 1-0.
KÖRFUBOLTI ÍR vann eftirminnileg-

an sigur á KR í úrslitakeppninni
fyrir tveimur árum en ÍR-liðið
sem mætti í leikinn í gær er farið
í sumarfrí ef þeir hysja ekki upp
um sig buxurnar á sunnudag.
Það var hálffurðuleg stemning í
upphafi leiksins. Rólegt yfir leikmönnum og ekki að sjá að menn
væru mættir til leiks í úrslitakeppninni. Lítil barátta í mönnum
og leikurinn hafði í raun yfirbragð
æfingaleiks.
Það var ekki fyrr en í öðrum
leikhluta sem KR-ingar stigu
aðeins á bensínið, settu svolítinn
kraft í vörnina og fóru að keyra
hratt á gestina úr Breiðholtinu.
Það skilaði 14 stiga forskoti sem
ÍR-ingar minnkuðu í tíu stig fyrir
hlé.
Morgan Lewis blómstraði í KRliðinu og sýndi loksins að hann
getur eitthvað meira en troðið
boltanum. Hann skoraði fallegar körfur ásamt því að rífa niður
fráköst og gefa fínar sendingar.
Pavel spilaði einnig vel og daðraði
við enn eina þrennuna sem hann
náði síðan áður en leikurinn var
allur. Hjá ÍR var Nemanja Sovic
í sérflokki og hélt liðinu á floti
lengstum. Robert Jarvis hálfmeðvitundarlaus og grimmdina vantaði í liðið sem kom í óvart.
KR var mun sterkara lið í þriðja

ÞRJÁTÍU STIG OG SEX TROÐSLUR Morgan Lewis leysti Tommy Johnson af í byrjunarlið-

inu og fór á kostum á fjölum DHL-hallarinnar.

leikhlutanum og fjórði leikhluti
virtist ætla að verða formsatriði.
Allt þar til Robert Jarvis ákvað að
taka þátt í leiknum. Hann fór að
raða niður þriggja stiga körfum og
allt í einu opnast smá rifa á gluggann. KR lokaði þeirri rifu snögglega og límdi gluggann aftur.
Morgan Lewis lék lengstum
líkt og hann væri andsetinn. Allt
annar leikmaður en í síðustu leikjum. Pavel var ótrúlega drjúgur og

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

það virðist vera álíka auðvelt fyrir
hann að ná þrefaldri tvennu eins
og að starta bíl. Hann virðist ekkert hafa fyrir hlutunum.
„Mér fannst við vera með leikinn í okkar höndum eftir fyrsta lei
khluta. Það tók smá tíma að komast í gang en síðan var þetta aldrei
spurning. Það fór reyndar aðeins
um mig í restina þegar það fór allt
niður hjá Jarvis en við stöðvuðum
það sem betur fer,“ sagði sigurreif-

ur þjálfari KR, Páll Kolbeinsson,
eftir leikinn en hans menn þurftu
vart að fara upp úr þriðja gír til
þess að vinna.
„Ég náði að rúlla liðinu vel og
þetta var svolítið smurt. Þetta var
mjög gott og reyndar bara nokkuð
létt. Við verðum að vera tilbúnari
í næsta leik en í kvöld. Mér fannst
menn svolítið lengi í gang. Við
ætlum að klára þetta í næsta leik
og viljum engan oddaleik. Menn
eru ekki búnir að gleyma 2008,“
sagði Páll.
Það var engu líkara en ÍR-ingar
hefðu enga trú á sér í kvöld. Þeir
voru ekki tilbúnir að færa þær
fórnir sem til þurfti og voru of
mikið að horfa á KR-ingana í stað
þess að djöflast í þeim og selja sig
dýrt.
„Mínir menn voru alls ekki
nógu mikið á tánum í kvöld en við
ætlum ekki að dvelja of lengi við
þennan leik heldur horfa fram á
veginn. Við komum hingað aftur
næsta fimmtudag,“ sagði Gunnar Sverrisson, þjálfari ÍR, brattur
eftir leikinn. „Það sorglega er að
við vorum að klikka á einföldum
atriðum í dag. Vorum ekki nógu
grimmir í fráköstin og seinir til
baka og þeir refsuðu fyrir það.
Það átti ekki að gerast og mun ekki
gerast í næsta leik.“
henry@frettabladid.is

FLOTT INNKOMA Þröstur Leó Jóhanns-

son hjá Keflavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Iceland Express deild karla:

Keflavík 1-0 yfir
KÖRFUBOLTI Keflvíkingar eru
komnir í 1-0 í einvígi sínu á móti
Tindastól eftir 19 stiga sigur, 9475 í Toyota-höllinni í gærkvöld.
Keflavík hafði frumkvæðið allan
leikinn en munurinn var þó aldrei
svona mikill fyrr en í lokaleikhlutanum.
Fimm leikmenn Keflavíkurliðsins skoruðu tólf stig eða meira en
stigahæstur var Draelon Burns
með 21 stig. Þröstur Leó Jóhannsson kom með 19 stig inn af
bekknum. Cedric Isom skoraði 27
stig fyrir Tindastól, þar af voru
13 þeirra í þriðja leikhluta.
- óój
Keflavík-Tindastóll

94-75 (46-43)

Stig Keflavíkur: Draelon Burns 21 (5 stoðsend
ingar), Þröstur Leó Jóhannsson 19, Gunnar
Einarsson 18, Hörður Axel Vilhjálmsson 14 (8
stoðsendingar), Uruele Igbavboa 12 (7 fráköst,
3 varin skot), Sigurður Gunnar Þorsteinsson 6,
Gunnar H. Stefánsson 3, Sverrir Þór Sverrisson 1.
Stig Tindastóls: Cedric Isom 27 (7 fráköst, 5
stoðsendingar), Donatas Visockis 14 (14 fráköst),
Helgi Rafn Viggósson 10 (8 fráköst), Friðrik
Hreinsson 9, Axel Kárason 6 (8 fráköst), Helgi
Freyr Margeirsson 4, Svavar Atli Birgisson 3,
Sigmar Logi Björnsson 2.

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

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

FÆST Í 4 LITUM

VERÐ

HÖGGHELD
VATNSHELD
FROSTHELD

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

37.990

FRÁBÆRT VERÐ

10.2 DX

TILBOÐ

114.990

FULLT VERÐ kr. 129.990

FÆST Í 4 LITUM
FÆST Í 7 LITUM

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

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

TILBOÐ

17.990

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

VERÐ

34.990

FRÁBÆRT VERÐ
Olympus
E520DZKIT

24.990

109.990

FULLT VERÐ kr. 139.990

VERÐ

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

FULLT VERÐ kr. 29.990

29.990

FRÁBÆRT VERÐ

Olympus
FE26

Olympus
FE4000

Casio
EXZ90

Panasonic
DMCFS10

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

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

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

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

TILBOÐ

17.990

FULLT VERÐ kr. 22.990

2009-2010
TRAVEL COMPACT CAMERA
Casio Exilim EX-H10

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

TILBOÐ

49.990

FULLT VERÐ kr. 59.990

TILBOÐ

2009-2010

TILBOÐ

TILBOÐ

26.990

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

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

54.990

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

149.990

FULLT VERÐ kr. 159.990

34.990

FRÁBÆRT VERÐ

Casio EXG1
EXILIM G

VERÐ

VERÐ

FULLT VERÐ kr. 34.990

Olympus
MJU9010

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

EUROPEAN CAMERA
Olympus EP1

22.990

FULLT VERÐ kr. 27.990

Olympus EP1

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

TILBOÐ

TILBOÐ

Nikon S3000

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

59.990

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

89.990

FRÁBÆRT VERÐ

Panasonic
DMCGF1K

Nikon D5000
KIT1855VR

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

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

TILBOÐ

169.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 189.990

189.990

FULLT VERÐ kr. 199.990

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup,
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.
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VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR VERÐUR FYRIR VONBRIGÐUM MEÐ ÓGEÐISDRYKK

> Daniel Craig

Vandmeðfarið frelsi við dagskrárgerð
Ég horfi ekki oft á þátt þeirra félaga Sveppa og Audda í sjónvarpinu.
Hef þó stundum séð þátt og þátt og fylgst með þar sem þeir taka
upp á ýmsu missniðugu. Til dæmis koma þeir strípihneigð sinni
ótrúlega oft að og hlaupa berrassaðir um götur bæjarins.
Sumt af því sem þeir taka upp á getur samt verið áhugavert eins og þegar þeir upplifðu dag í lífi útigangsmanns og dag í lífi fatlaðra í hjólastól. Metnaðurinn
er þó mismikill milli þátta og stundum er boðið
upp á endurtekið efni, gamlar lummur úr Sjötíu
mínútum. Það sem ég man helst eftir úr þeim
þáttum er meiri strípihneigð og svo ógeðisdrykkjan. Ógeðisdrykkurinn var ljót súpa sem
þeir blönduðu saman úr hráefni sem líklegustu
til að framkalla uppköst.
Mér fannst ógeðisdrykkurinn frekar þunnt atriði,
auðvitað fær gamall fiskur, lifrarkæfa, súrar gúrkur

FÖSTUDAGUR

The Simpsons

STÖÐ 2

15.55 Leiðarljós (e)
16.35 Leiðarljós (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Fyndin og furðuleg dýr (4:26)
17.35 Gæludýr úr geimnum (18:26)
18.00 Leó (1:52)
18.05 Tóta trúður (15:26)
18.30 Galdrakrakkar (Disney Wizards
of Waverly Place) (5:13) Bandarísk þáttaröð
um göldrótt systkini í New York. Aðalhlutverk: Selena Gomez, David Henrie, Jake T.
Austin, David DeLuise og Jennifer Stone.

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Útsvar Spurningakeppni sveitar-

19.30

F1 föstudagur

21.00

Djúpa laugin

SKJÁREINN

Simmi & Jói og HamSTÖÐ 2 EXTRA
borgarafabrikkan

Alræmdur

SJÓNVARPIÐ

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (5:8)
11.05 Chuck (7:22)
11.50 Amne$ia (2:8)
12.35 Nágrannar
13.00 Wildfire
13.45 La Fea Más Bella (148:300)
14.30 La Fea Más Bella (149:300)
15.20 Ríkið (4:10)
15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo,
Aðalkötturinn og Kalli litli kanína og vinir.

17.08 Bold and the Beautiful Forrester-

rísk fjölskyldumynd frá 1996. Michael sem
er fertugur óskar sér þess að hann verði
17 ára á ný og óskin rætist. Hann fer aftur
í gamla skólann sinn og er enn jafnhrifinn
af æskuástinni sinni. Aðalhlutverk: Robert
Urich, Lindsay Wagner, Keanu Reeves og
Jessica Steen.

17.33 Nágrannar Fylgjumst nú með lífinu

22.50 Alræmdur (Infamous) Bandarísk bíómynd frá 2006. Í nóvember 1959
las Truman Capote um morð á fjölskyldu í
Kansas. Á meðan hann viðaði að sér heimildum í bók sína um málið, Með köldu
blóði, myndaði hann sérstakt samband við
sakborningana. Aðalhlutverk: Sandra Bullock, Daniel Craig, Gwyneth Paltrow, Isabella
Rossellini, Sigourney Weaver og Toby Jones.

06.10 Hot Rod
08.00 French Kiss
10.00 Notes of a Scandal
12.00 Norbit
14.00 French Kiss
16.00 Notes of a Scandal
18.00 Norbit
20.00 Hot Rod Gamanmynd um ungan
áhættuleikara sem reynir við hættulegt atriði
til að ná sér niður á stjúpföður sínum.

22.50

krakkarnir, Gulla og grænjaxlarnir, Kalli litli
Kanína og vinir og Ruff‘s Patch.

21.15 Ungur aftur (Young Again) Banda-

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21.50

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone

félaganna. Seinni undanúrslitaþáttur, lið
Reykjanesbæjar og Reykjavíkur eigast við.

▼

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2

22.00
00.20
02.20
04.00

Casino Royale

fjölskyldan heldur áfram að slá í gegn í tískubransanum þrátt fyrir mikið mótlæti og erjur
utan sem innan fyrirtækisins.
í Ramsey-götu en þar þurfa íbúar að takast á
við ýmis stór mál eins og ástina, nágrannaog fjölskylduerjur, unglingaveikina, gráa fiðringinn og mörg mörg fleiri.

17.58 The Simpsons (9:25) Áttunda

▼

17.58

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
07.00 Getafe - Real Madrid Útsending
frá leik í spænska boltanum.
16.30 PGA Tour Highlights
17.25 Inside the PGA Tour 2010
17.50 Getafe - Real Madrid Útsending
frá leik í spænska boltanum.

19.30 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum.

▼

Craig fer með hlutverk
morðingjans Perry Smith í
myndinni Alræmdur sem
Sjónvarpið sýnir í kvöld kl.
22.50.

og lýsi alla til að kúgast. Um daginn hélt ég þó að þeir hefðu fært
ógeðisdrykkinn upp á hærra plan þegar þeir buðu Simma og Jóa,
eldra tvíeyki úr Sjötíu mínútum, hamborgara, franskar og kók
saman í blender. Það er samsetning sem áhugavert væri að
vita hvernig smakkast.
Þeir skemmdu það hins vegar með því að demba út í
hann fiskiolíu! Auðvitað! Þessir gaurar virðast hafa frelsi til
að gera nánast hvað sem er í sjónvarpinu. Þeir verða að
fara betur með það frelsi.
Þegar þetta er skrifað er fyrsti þáttur þeirra
félaga Simma og Jóa á dagskrá kvöldsins, Hamborgarafabrikkan. Ég bíð spennt eftir að sjá hvort
þeir hafa náð sér upp úr sjötíu mínútna stemningunni eða hvort þeir detti beint í ógeðisdrykk með
hamborgaranum og hlaupi síðan berrassaðir
niður í bæ.

20.00 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki
helgarinnar í spænska boltanum.
20.30 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl
tekin við leikmenn og þjálfara.
21.00 Ultimate Fighter - Sería 10
Margir af snjöllustu bardagamönnum heims
etja kapp.

21.45 World Series of Poker 2009
22.40 Poker After Dark
23.25 Poker After Dark
00.10 UFC 111 Countdown: Upphitun
00.30 Houston - Boston Útsending frá
leik í NBA-körfuboltanum.

02.20 F1: Föstudagur
02.55 F1: Æfingar
05.45 F1: Tímataka Bein útsending frá
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í
Ástralíu.

þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna óborganlegu og hversdagsleika hennar.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir aftur hressari og uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem
allt er leyfilegt.

20.00 Mottu mars - Landssöfnun fyrir
Krabbameinsfélagið Sérstök útsending til
styrktar Krabbameinsfélaginu. Landslið karlgrínara leggur félaginu lið í stórskemmtilegri
hátíðardagskrá í beinni og opinni útsendingu.

22.35 Stakeout Sígild gamanmyndin með
Richard Dreyfuss og Emilio Esteves í aðalhlutverki. Tveir lögreglumenn vakta hús fagurrar konu í von um að góma hættulegan
glæpamann.

00.30 Pathfinder
02.10 American Pie Presents: Beta

17.00 Stoke - Tottenham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
18.40 Everton - Bolton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
20.20 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum í Coca-Cola deildinni.

2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni.

21.50 PL Classic Matches: Liverpool Newcastle, 2000
22.20 PL Classic Matches: West Ham
Utd - Manchester Utd

22.50 Premier League Preview

House

From Dusk Till Dawn 2

03.35 The Book of Revelation
05.30 Fréttir og Ísland í dag

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

21.00 Djúpa laugin (7:10) Stefnumótaþáttur í beinni útsendingu. Ástargyðjurnar Ragnhildur Magnúsdóttir og Þorbjörg
Marínósdóttir hjálpa einstæðum Íslendingum að finna ástina í skemmtilegum leik.

22.00 Parks & Recreation (1:6) (e)
22.25 Leverage (9:15) (e)
23.10 The L Word (9:12) (e)
00.00 Saturday Night Live (11:24) (e)
00.50 Fréttir (e)
01.05 King of Queens (5:25) (e)
01.30 Premier League Poker (12:15)
03.10 Girlfriends (2:22) (e)
03.30 Jay Leno (e)
04.55 Pepsi MAX tónlist
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20.00 Hrafnaþing Heimastjórn ÍNN, Jón
Kristinn Snæhólm, Hallur Hallsson og Guðlaugur Þór Þórðarson ræða um það sem er
efst á baugi í þjóðfélaginu í dag.
21.00 Eldhús meistaranna Magnús Ingi
Magnússon matreiðslumeistari heimsækir
eldhús Austur-Indíafélagsins.
21.30 Grínland Gamanþáttur í umsjón
nemenda Verzlunarskóla Íslands.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Heildarlisti 17.–23.03.10
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20.35 Rules of Engagement (7:13)
Bandarísk gamansería um skrautlegan vinahóp. Jeff er strítt eftir að hann sofnaði yfir
kvikmynd þannig að nú vill hann sanna fyrir
Audrey að hann sé ekki orðinn gamall karl,
heldur ungur og ferskur.

valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

21.20 Premier League Preview

The Things About My Folks
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Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru bæði
innlend og erlend myndbrot.

20.50 Premier League World Enska úr-

2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni.

Casino Royale

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Game Tíví (9:17) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Game Tíví (9:17) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
16.35 What I Like About You (e)
16.55 7th Heaven (6:22)
17.40 Dr. Phil
18.25 One Tree Hill (12:22) (e)
19.05 Still Standing (16:20) (e)
19.30 Fréttir
19.45 King of Queens (5:25) (e)
20.10 Fyndnar fjölskyldumyndir (8:14)

▼

„Ég er ekki hrifinn af byssum. Ef sá
sem heldur um byssuskeftið veit
ekki hvað hann er að gera þá
er hætta á að skotin finni
sjálf sín skotmörk.“
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Útsvar
Sjónvarpið kl. 20.05

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.00

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Sjónvarpið sýnir Útsvar, spurningakeppni
sveitarfélaganna. Það eru lið Reykjavíkur
og Reykjanesbæjar sem mætast í kvöld í
seinni undanúrslitum og ræðst þá hvaða
sveitarfélag mætir liði Garðabæjar í
úrslitaþættinum 9. apríl.

Mottumars, opin dagskrá
Stöð 2 verður með útsendingu til styrktar Krabbameinsfélaginu í kvöld.
Landslið karlgrínara leggur
félaginu lið í skemmtilegri
hátíðardagskrá sem verður í beinni
og opinni útsendingu. Meðal þeirra
sem koma fram eru Pétur Jóhann,
Jón Gnarr, Jóhannes Haukur, Ný
dönsk, Sálin, Baggalútur og margir
fleiri. Kynnir er Logi Bergmann
Eiðsson. Haltu þig á mottunni og
leggðu góðu málefni lið.

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
FM
FM
FM
FM
FM

12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á réttri hillu
14.03 Í átt að regnboga
15.03 Smásaga: Klukkan
hálfþrjú
15.25 Þau völdu Ísland
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

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

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

18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Söngfuglar
21.10 Hringsól
22.10 Lestur Passíusálma
22.18 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM

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

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

Að kúra með góða bók og maula súkkulaði ... það er að njóta þess að vera til!

17.45 Lois and Clark. The New
Adventure (5:21) Sígildir þættir um blaðamanninn Clark Kent sem vinnur hjá Daily
Planet milli þess sem hann bjargar málum
sem Ofurmennið. Hann er ástanginn af samstarfskonu sinni, Lois Lane sem hefur ekki
hugmynd um að hann leikur tveimur skjöldum.

Páskakiljurnar

18.35 Daily Show: Global Edition
Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem engum
er hlíft. Ómissandi þáttur fyrir alla sem vilja
vera með á nótunum og líka þá sem einfaldlega kunna að meta góðan og beinskeyttan húmor.

Svörtuloft

Adventure (5:21)

Arnaldur Indriðason

20.35 Daily Show: Global Edition
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Simmi & Jói og Hamborg-

Hörkukrimmi eftir vinsælasta höfund
Íslands er komin í kilju.

arafabrikkan Nýr íslenskur raunveruleikaþáttur með Simma og Jóa sem nú hafa söðlað um og ætla að opna veitingastaðinn
Hamborgarafabrikkuna.

„Grafskrift græðginnar … Meistarinn er í essinu sínu.“
Hrafn Jökulsson / Viðskiptablaðið

▼

19.00 The Doctors
19.45 Lois and Clark. The New

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

****
ÞÞ/DV

23.00 Southland (1:7) Lögregluþættir sem fjalla um líf og störf lögreglumanna í
Los Angeles.

23.45 Breaking Bad (7:7)
00.35 Auddi og Sveppi
01.10 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Arnaldur hefur um árabil verið langvinsælasti
höfundur landsins. Bækur hans hafa verið

1.990 kr.
2.490 kr.

þýddar á tugi tungumála, fengið frábærar
viðtökur. Jafnframt hefur hann hlotið fjölda
verðlauna og viðurkenninga, þar á meðal ein
virtustu glæpasagnaverðlaun heims, breska

12.40 Extras 13.10 Lead Balloon 13.40 Lead
Balloon 14.10 Jonathan Creek 15.00 Dalziel and
Pascoe 15.50 Hotel Babylon 16.45 Extras 17.15
Gavin And Stacey 17.45 The Weakest Link 18.30
Never Better 19.00 Coupling 19.30 Coupling
20.00 The Mighty Boosh 20.30 Marc Wootton
Exposed 21.00 This Is Dom Joly 21.30 The
Jonathan Ross Show 22.20 Hotel Babylon 23.15
Jonathan Creek

Gullrýtinginn.

10.20 Førkveld 11.00 NRK nyheter 11.10
Herskapelige gjensyn 11.40 Drivhusdrømmer
12.10 Urix 12.30 Landgang 13.00 V-cup skiskyting 14.45 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
18.40 Norge rundt 19.05 Lyngbø og Hærlands
Big Bang 19.55 Nytt på nytt 20.25 Skavlan 21.25
Detektimen. Sporløst forsvunnet 22.05 Kveldsnytt
22.20 Etter katastrofen 23.10 Brit Awards 2010

Tilboð gilda til og með 30. mars 2010.

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 13.00
Rabatten 13.30 Kongehuset indefra 14.00 DR
Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie 15.55
Chiro 16.05 Tagkammerater 16.15 Den fortryllede karrusel 16.30 Det kongelige spektakel
16.40 Timmy-tid 16.50 Johannas husdyr 17.00
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 X Factor optakt
fredag 20.00 TV Avisen 20.30 Det Nye Talkshow
med Anders Lund Madsen 21.15 Cleaner 22.40
Præsidentens mand

1.990 kr.
2.490 kr.

Auður
Hrífandi saga ættmóður Íslands, Auðar
djúpúðgu, eftir Vilborgu Davíðsdóttur.

SVT 1
13.05 Skidskytte. Världscupen Khanty Mansiysk
14.40 En plats till låns 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 Så
ska det låta 20.00 Skavlan 21.00 Konståkning. VM
22.00 Sverige! 22.30 Millennium

Eymundsson.is

1.990 kr.
2.490 kr.

Sex grunaðir
Ólgandi spenna eftir höfund metsölubókarinnar Viltu vinna milljarð?

1.990 kr.
2.490 kr.

Hyldýpi
Grípandi og dulúðug saga eftir Stefán
Mána – fær hárin til að rísa.
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Airwaves í hlýjan faðm hins opinbera

„Það er ótrúlega misjafnt hvað
ég fæ mér. Um daginn fékk ég
kengúrubeikon með emúaeggjum að hætti búskmanna, en
þess á milli er þetta nú bara
jógúrt.“
Svavar Knútur tónlistarmaður.
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Þorsteinn segir að rekstur Airwaves hafi gengið erfiðlega síðustu
tvö ár. Skipulagning hátíðarinnar
sé tímafrek vinna sem hafi ekki
staðið undir sér. Hann segist telja
að hátíðin þurfi á auknum styrkjum
að halda til að lifa áfram og nýjum
rekstraraðila gangi kannski betur
að afla þeirra. „Airwaves er sterkt
vörumerki og ég vona að það takist
að halda anda hátíðarinnar áfram,“
segir hann.
Anna Hildur Hildibrandsdóttir,
framkvæmdastjóri Útón, segir
að hún muni ekki skipta sér
af daglegum rekstri Airwaves. Ráðinn verði nýr fram-

kvæmdastjóri í hálft starf til að
skipuleggja næstu hátíð. Svo verði
málin skoðuð betur. Hún segir
að strax verði auglýst eftir framkvæmdastjóra.

10

FRÉTTIR AF FÓLKI

5

Eins og Fréttablaðið
greindi frá stendur til
að taka upp heilan
þátt af bandarísku raunveruleikaþáttaseríunni
Bachelorette
hér á Íslandi.
Aðstandendum þáttanna var
tíðrætt um íslenska
náttúrufegurð og ætluðu að taka
upp falleg skot af stefnumótum.
Þeir hafa þó varla látið sig dreyma
um að þeir fengju heilt eldgos en
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins stendur til að sýna vonbiðlum
og piparjónkunni hið geysimikla
sjónarspil á Fimmvörðuhálsi.
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LÁRÉTT
2. dæsa, 6. þys, 8. kænu, 9. hallandi,
11. tveir eins, 12. tólf, 14. laust bit, 16.
skóli, 17. ræktað land, 18. þangað til,
20. átt, 21. skrafa.
LÓÐRÉTT
1. unaður, 3. í röð, 4. sáttgjarn, 5.
sigað, 7. gegnumlýsa, 10. fiskur, 13.
lengdarmál, 15. betl, 16. fálm, 19.
vörumerki.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. áb, 4. sáttfús,
5. att, 7. skyggna, 10. áll, 13. fet, 15.
snap, 16. fum, 19. ss.
LÁRÉTT: 2. mása, 6. ys, 8. bát, 9. ská,
11. tt, 12. tylft, 14. glefs, 16. fg, 17.
tún, 18. uns, 20. sa, 21. masa.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1

Ásgerður Jóna Flosadóttir.

2

Björk Guðmundsdóttir.

3

Skjaldborg.

„Það er búið að vinna töluverða
vinnu og ég býst við að við tilkynnum fljótlega fyrstu tónlistarmennina sem koma fram á hátíðinni.“
Anna Hildur hafnar því að með
þessu sé verið að ríkisvæða tónlistargeirann. „Þetta verður til þess að
breikka samstöðuna og styrkja stoðir hátíðarinnar. Það er bara einhver
mýta að þetta sé ríkisvæðing.“ - hdm
NÝTT FÓLK Í BRÚNNI Anna Hildur og
hennar fólk hjá Útón tekur við rekstri
Iceland Airwaves-tónlistarhátíðarinnar
af Þorsteini Stephensen. Ráðinn verður
framkvæmdastjóri hátíðarinnar á næstu
tveimur vikum.

8

12

18

„Ég er ánægður með þessa niðurstöðu. Ég vona að hátíðinni sé fundinn réttur farvegur með Útón,“
segir Þorsteinn Stephensen, framkvæmdastjóri Hr. Örlygs. Í gær var
tilkynnt að Icelandair og Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar,
Útón, hefðu skrifað undir samning
þess efnis að Útón sjái um rekstur
tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves næstu fimm árin. Þar með
kveður Þorsteinn hátíðina sem
hann kom á fót fyrir ellefu árum
og hefur komið að skipulagningu
síðan. Í samkomulaginu felst þó að
Þorsteinn verði nýjum rekstraraðila
innan handar næstu tvö árin.

STJARNA Í SPURNINGAKEPPNUM Elías Karl Guðmundsson keppir bæði í úrslitum Gettu betur og Útsvars. Félagar hans úr MR, þeir
Halldór Kristján og Ólafur Hafsteinn, gægjast út um glugga menntaskólans og fylgjast með sínum manni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ELÍAS KARL GUÐMUNDSSON: Í ÚRSLITUM GETTU BETUR OG ÚTSVARS

Spurningaljónið úr Garðabæ
„Þetta er bara mjög gaman,“ segir
Elías Karl Guðmundsson sem vakið
hefur mikla athygli fyrir framgöngu sína í spurningakeppnum í
sjónvarpi undanfarið. Elías komst
í úrslit Útsvars fyrir viku sem liðsmaður Garðabæjar en hann var þá
þegar kominn í úrslit Gettu betur
með framhaldsskóla sínum, MR.
Það skýrist í kvöld hverjir verða
mótherjar Garðabæjar-liðsins
en þá keppa lið Reykjavíkur og
Reykjanesbæjar. Á morgun kemur
hins vegar í ljós hvort það verður MR eða erkifjendur þeirra úr
Verzló sem hreppa hljóðnemann
fræga í þessari sívinsælu spurningakeppni framhaldsskólanna.

Elías segir að áhuginn á spurni nga keppnu m h a fi k v i k nað
snemma hjá sér. „Já, þetta kemur
alveg aftan úr æsku, ég held að ég
hafi verið fimm ára þegar ég varð
fyrst var við þennan áhuga,“ segir
Elías en áréttar þó að fjölskyldan
hafi ekki spilað mikið af spurningaspilum. Enda yrði væntanlega
um ójafnan leik að ræða um þessar mundir.
Elías segir spurningakeppnirnar taka töluverðan tíma frá hefðbundnu námi í MR en hann reyni
þó alltaf að sinna því eins og hann
getur. Hvað sérsviðið varðar segir
Elías að það séu bara áhugamálin,
íþróttir og landafræði, en mikla

athygli vakti í einum Útsvarsþættinum þar sem Elías þuldi upp
helstu eyðimerkur jarðkringlunnar.
Spurningakeppnisstjarnan
segir það tvennt ólíkt að taka þátt
í Útsvari og Gettu betur. „Andrúmsloftið er miklu afslappaðra
í Útsvari, það er meiri fiðringur í maganum fyrir Gettu betur,“
útskýrir hann en bætir því þó við
að liðsfélagi sinn í Garðabæjarliðinu, Vilhjálmur Bjarnason, taki
Útsvarið engum vettlingatökum og
haldi liðsmönnum á tánum. „Nei,
hann er mjög kröfuharður, er með
svakalegt keppnisskap og leyfir
ekkert rugl.“ freyrgigja@frettabladid.is

Hún vakti töluverða
athygli fréttin um
íslenskan einkavin
skoska stórleikarans
Gerard Butler að
nafni Halli sem
gengið hefur
um netheima. Butler
sagði hann
margsinnis
hafa bjargað lífi sínu og að þeir
tveir færu oft út í óbyggðir Íslands
til að komast í tæri við kyrrðina.
Umræddur Halli er, eftir því sem
Fréttablaðið kemst næst, sjálfur
Halli Hansen, fyrrum herra Ísland
og landsfrægur ævintýragarpur.
Lag Heru Bjarkar og Örlygs
Smára, Je ne sais quoi, verður
sautjánda og síðasta lagið sem
tekur þátt í undanúrslitakvöldinu
í Eurovision. Dregið var um sætin
í vikunni. Þetta verður að teljast
ágætis hlutskipti því lagið ætti að
vera ferskt í minni áhorfenda þegar
þeir byrja að hringja inn
atkvæðin. Af þessum 17
lögum fara 10 áfram í
úrslitin. Það eru því 59
prósenta möguleikar
á tveimur góðum
Eurovision-partíum á Íslandi í
maí.
-fgg, drg

Dóri spilar í klúbbi Morgans
PÁSKAHUMAR 3.990
GLÆNÝ LÚÐA • LAXAFLÖK • RÆKJUR
SÉRVALIN TÚNFISKUR • RISAHÖRPUSKEL
ÞORSKHNAKKAR • HUMARSÚPA

TILBOÐ Í VEITINGASAL
Súpa ﬁskur og kafﬁ 1290

Blúsaranum Halldóri Bragasyni
hefur verið boðið að spila í Ground
Zero-blúsklúbbnum fræga í Clarksdale í Mississippi sem Hollywoodleikarinn Morgan Freeman er
meðeigandi að.
Halldór heimsótti klúbbinn á
síðasta ári þegar hann fór á tónleika með Super Chikan, sem spilar einmitt á Blúshátíð í Reykjavík sem hefst á laugardaginn.
„Þetta verður voða gaman. Þarna
í Clarksdale eru upphaflegu krossgöturnar. Þetta er fæðingarstaður blúsins þar sem Robert Johnson og Muddy Waters voru,“ segir
Halldór, sem býst við því að hitta
Morgan Freeman þegar hann spilar í Ground Zero.
Stutt er síðan fjallað var um

klúbbinn í sjónvarpsþætti Stephens Fry þar sem hann ferðaðist um Bandaríkin. Áður hefur
verið fjallað um hann í fréttaskýringaþættinum 60 mínútum
og á sjónvarpsstöðinni National Geographic. Blústónleikar eru
haldnir á staðnum um hverja
helgi og einn af fastagestum þar
er Super Chikan. „Við sáum Super
Chikan spila á laugardeginum og
hrifumst af honum og ákváðum
að fá hann til að koma til Íslands,“
segir Halldór.
Í tengslum við tónleika hans í Ground
Zero hyggur Blúsfélag Reykjavíkur
á hópferð á hina
árlegu blúshátíð

DÓRI OG MORGAN Halldór Bragason spilar í blús-

klúbbnum Ground Zero í Clarksdale, Mississippi,
í október næstkomandi. Klúbburinn er að
hluta til í eigu Hollywoodleikarans Morgans
Freeman.

í borginni Helena í Arkansas og á
hátíð hins aldna Pinetop Perkins,
sem spilaði á Blúshátíð í Reykjavík í fyrra. Að sjálfsögðu verður
Ground Zero heimsóttur auk borgarinnar Memphis og að sögn Halldórs hafa þegar tíu manns skráð
sig.
- fb

Miðasala er haﬁn á
einstakan listviðburð

í leikstjórn
Oskaras Koršunovas

F í t o n / S Í A

Aðeins tvær sýningar
á Stóra sviði Borgarleikhússins
14. og 15. maí
Miðasala er hafin í Borgarleikhúsinu,
á borgarleikhus.is og listahatid.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Óvinsælir á
barnum
Spurninga- og
bjórþyrstir hafa
sótt mikið í
pöbb-kviss
á börum
Reykjavíkurborgar undanfarin misseri. Eitt
slíkt er haldið á
Óliver á miðvikudagskvöldum en
þar hefur fastur hópur gesta mætt
reglulega undanfarið. Þátttakendur
greiða þátttökugjald sem hefur
safnast upp í veglegan pott síðustu
vikur. Það vakti því ekki beint
mikla gleði þegar Gettu beturdómarinn Örn Úlfar Sævarsson
leiddi fjögurra manna hóp inn á
staðinn í fyrrakvöld en í hópnum
var meðal annars fréttamaðurinn
Sveinn Guðmarsson sem einmitt
er fyrrverandi dómari í Gettu betur.
Gestir horfðu forviða á föruneytið
sem ljóst þótti vera að var komið
til að hirða pottinn. Fastagestirnir
reyndust sannspáir því Örn Úlfar og
félagar unnu keppnina og gengu
út, undir lágstemmdu bauli, með
sextíu þúsund krónur.

Grátur á Alþingi
Umræður á Alþingi eru þingmönnum misþungbærar. Ljóst er að
áralangt misrétti sem börn á meðferðarstofnunum þurftu að sæta
á árum áður, og var til umræðu
á þingi í gær, hefur fengið mjög
á Þórunni Sveinbjarnardóttur,
þingmann Samfylkingarinnar. Í
miðri ræðu um málið brast Þórunn
nefnilega í grát. „Það er
víst ekki við hæfi að
beygja af í ræðustól
Alþingis,“ sagði Þórunn brostinni röddu,
áður en hún lauk
dramatískri ræðunni á
hvatningu til þjóðarinnar að læra
af mistökunum.
- hdm, sh

Mest lesið
1

Gosið að kvöldlagi – myndir

2

Íslendingar í forgang hjá
Fjölskylduhjálp

3

Ætlar að loka
Reykjavíkurflugvelli vegna
skorts á slökkviliðsmönnum

4

Wipeout batt enda á ferilinn

5

Stækka brjóst kvenna með
sprengiefni

Hreinsiefni
fyrir heita potta

Eigum mikið úrval af
hreinsiefnum fyrir heita potta.
Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050
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