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Fold fasteignasala er með á skrá 183 fermetra 
einbýlishús við Neshamra 3 í Grafarvogi. 

H úsið er einnar hæðar timburhús með múr-
steinsklæðingu og í því er innbyggður 
bílskúr.

Komið er inn í anddyri með flísum. Hol með park-
eti. Stofa er parketlögð og þaðan gengið út á verönd 
og út í fallegan og snyrtilegan garð. Fjögur svefn-

herbergi eru í húsinu. Eitt svefnherbergjanna er með 
parketi á gólfi og þrjú með dúk á gólfi. Fataskápar eru 
í þremur herbergjum. Eldhús er búið hvítri innrétt-
ingu, flísum á gólfi og borðkrók. Þvottahús er með 
skápum við eldhús.Þess má geta að húsið var byggt árið 1990 og er í 

góðu ásigkomulagi.Óskað er eftir tilboðum í eignina og eru skipti 
möguleg á minni eign.

Fallegt einbýlishús á frið-sælum stað í Grafarvogi

Húsið er staðsett í rólegri götu í Grafarvogi. 

MYND/ÚR EINKASAFNI 

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

LISTMUNAUPPBOÐ  verður haldið í Galleríi Fold við Rauð-

arárstíg í dag klukkan 18.15. Boðin verða upp tæplega 100 verk 

af ýmsum toga, bæði nýleg og eftir gömlu meistarana. Meðal 

annars verða boðin upp mörg verk eftir Jóhannes S. Kjarval og 

rómantísk mynd eftir Gunnlaug Blöndal. www.myndlist.is

Þungamiðja heimilisins
Vinsælasti staðurinn á heimili Eddu Gylfadóttur vöruhö

allt í senn vinnuaðstaða, borðst f b

Edda teiknar og vinnur í tölvunni við borðið góða sem tuttugu og fimm manns rúmast við þegar það er stækkað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is

H
eildarlisti 07.–14.04.10

Úrslitin ráðast í kvöld
Setbergsskóli og 
Álftanesskóli etja 
kappi í spurninga-
keppninni Veistu 
svarið.
tímamót 14

Eurobandið 
hitar upp
Friðriki og Regínu 

boðið til Óslóar 
kvöldið fyrir úrslit 
Eurovision.

fólk 26

Portsmouth í úrslit
Hið gjaldþrota félag, Port-
smouth, spilar í úrslitum 
ensku bikarkeppninnar.
íþróttir 22

HERLIÐI STILLT UPP Herkænskuleikurinn Warhammer dró til sín flesta þátttakendur á spilamótinu Fenr.
is sem leikjaverslunin Nexus stóð fyrir í Rimaskóla um helgina. Tólf ár eru síðan Nexus stóð fyrir stóru spilamóti sem 
þessu og töldu þátttakendur um 120 manns á dag. Á mótinu voru meðal annars spiluð hlutverkaspil, safnkortaspil og 
borðspil. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VARNARMÁL Gert er ráð fyrir að 
Varnarmálastofnun verði lögð niður 
frá og með næstu áramótum. Verk-
efni hennar verði færð annað, en 
hluti þeirra síðan færður aftur undir 
eitt þak ásamt öðrum verkefnum 
sem nú eru sum hver á hendi Ríkis-
lögreglustjóra, Landhelgisgæslu og 
Vaktstöð siglinga. Ný stofnun taki 
því yfir hluta verkefnanna.

Ríkisstjórnin hefur lagt fram 
frumvarp þar um sem byggir á 
skýrslu starfshóps. Formaður 
hópsins var Guðmundur B. Helga-

son, fyrrum ráðuneytisstjóri. Þar 
kemur fram að ekki sé óhjákvæmi-
legt að halda úti starfsemi sérstak-
lega aðgreindrar stofnunar um 
þau verkefni sem kveðið er á um í 
varnarmálalögum. 

Össur Skarphéðinsson utanrík-
isráðherra segir einnig lagt til að 
móta nýja öryggisstefnu á grund-
velli borgaralegrar starfsemi. Nýja 
stofnunin, verði af henni, verði 
algjörlega undir borgaralegum 
formerkjum.

Árni Þór Sigurðsson, formaður 

utanríkismálanefndar Alþing-
is, segir það grundvallaratriði að 
ný stofnun verði á borgaralegum 
nótum. Skýr ásetningur ríkisstjórn-
arinnar sé að leggja af hernaðarlega 
hugsun í tengslum við stofnunina.

Samkvæmt skýrslunni er gert 
ráð fyrir að verkefni Varnarmála-
stofnunar færist að mestu til Land-
helgisgæslu og Ríkislögreglustjóra 
fyrsta kastið. Varnar- og öryggis-
mál í víðum skilningi myndi síðan 
sérstakan málaflokk í fyrirhuguðu 
innanríkisráðuneyti.

Forræði samskipta við Nató 
og alþjóðlegar stofnanir verð-
ur þó áfram á vegum utanríkis-
ráðuneytisins. Yfirmaður varnar-
mála, í skýrslunni nefndur „Chief 
of Defense“, starfi á vegum inn-
anríkisráðuneytis. Össur segir 
að verkefnin muni síðan fær-
ast til fyrirhugaðs innanríkis-
ráðuneytis.

Starfsfólki Varnarmálastofn-
unar verður boðið starf hjá stofn-
unum sem taki við verkefnum 
hennar.  - óká, kóp

Innanríkisráðuneyti taki 
yfir varnarmálaverkefnin
Eftir endurskipulag ráðuneyta er mælst til þess að ný undirstofnun innanríkisráðuneytisins fari með fram-
kvæmd verkefna á svið varnar- og öryggismála. Varnarmálastofnun verði lögð niður um næstu áramót.

STJÓRNSÝSLA Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
segir skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis marka 
kaflaskil í erfiðu uppgjöri sem staðið hefur á annað 
ár. Skýrslan verður afhent Alþingi klukkan 10 fyrir 
hádegi í dag.

Jóhanna segir afar þýðingarmikið að umfjöllun 
um skýrsluna verði vönduð og yfirveguð og allir sem 
að henni komi leggi sig fram til að umræður verði 
þjóðinni til gagns og lærdóms.

„Ég vil sérstaklega hvetja til þess að forráðamenn 
fyrirtækja og stofnana gefi starfsfólki tóm til þess 
að fylgjast með blaðamannafundi rannsóknarnefnd-
ar Alþingis og yfirlýsingum formanna stjórnmála-
flokka á Alþingi.“

Nefndin heldur blaðamannafund klukkan 10.30 og 
verður honum sjónvarpað. Eftir daginn í dag munu 
fulltrúar í rannsóknarnefndinni ekki tjá sig frekar 
um efni skýrslunnar. - kóp / sjá síðu 4

Forsætisráðherra segir mikilvægt að umfjöllun um skýrsluna verði vönduð:

Fólk fái tóm til að horfa á fundinn

ÚRKOMULÍTIÐ  Í dag verða suð-
vestan og vestan 5-10 m/s. Víða 
bjartviðri en skýjað og úrkomulítið 
V-til. Hiti á bilinu 5-12 stig.
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HAFNFIRSKUR HASAR
Sendibílstjóri gerir
bíómynd í anda van Damme

Fólk 26

PÓLLAND Almenningur í Póllandi 
fylgdist með líkfylgdinni þegar 
líkkistu Lech Kaczynski, forseta 
landsins, var ekið til forsetahall-
arinnar. 

Kaczynski fórst í flugslysi í 
Rússlandi á laugardag, ásamt 95 
öðrum.

Þjóðarsorg hefur verið lýst 
yfir í landinu í eina viku. Fjöldi 
áhrifamanna fórst í slysinu, 
þingmenn og yfirmenn hersins. 

Pólska þjóðin er harmi sleg-
in og þar eru nú undirbúnar 
forsetakosningar í skugga hins 
hörmulega slyss. Þrátt fyrir 
allt hefur tekist að halda starf-
semi ríkisstofnana í eðlilegum 
farvegi. 

Þjóðarsorg verður í Rússlandi 
í dag og hefur Vladimír Pútín 
lýst því yfir að hann muni hafa 
yfirumsjón með rannsókn á 
orsökum slyssins. - kóp / sjá síðu 6

Hörmulegt flugslys:

Þjóðarsorg í 
Póllandi í viku
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SVEITARSTJÓRNIR Guðmundur Gunnarsson, bæjarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins á Álftanesi, vill að rík-
issaksóknari taki afstöðu til þess hvort 
ákæra beri Sigurð Magnússon, fyrr-
verandi bæjarstjóra, fyrir afglöp í 
starfi.

„Mér er algerlega ofboðið hvert 
framferði Sigurðar Magnússonar 
í starfi bæjarstjóra Álftaness frá 
júní 2006 til október 2009 er með 
öllu látið átölulaust. Manns sem 
ber mesta ábyrgð á klárum 
afglöpum, óvandaðri stjórn-
sýslu og klúrri meðferð á 
almannafé á Álftanesi,“ 
segir í bréfi Guðmundar 
til ríkissaksóknara. Guð-
mundur bætir meðal ann-
ars við að Sigurður hafi 
„orðið uppvís að afbrigði-
legri hegðun“ og „sýnt af 
sér fullkomið gáleysi og 
ábyrgðarleysi“ í starfi.

Sigurður segist ekki hafa séð umrætt bréf. „Það 
er erfitt að gefa komment á það sem maður hefur 

ekki séð en í sjálfu sér kemur þetta ekki 
á óvart. Í fjögur ár er hann búinn að 
gera svipaða hluti og þennan; kæra 
ákvarðanir mínar til ráðuneytisins og 
fengið til baka svör um að mín störf 
hafi verið samkvæmt sveitarstjórnar-

lögum,“ segir Sigurður.
Í komandi bæjarstjórnar-

kosningum leiðir Sigurður 
Á-listann. „Það er verið að 
þyrla upp moldviðri til að 
koma höggi á mig og ekk-
ert annað. Það tekur eng-
inn hér á Álftanesi mark 
á Guðmundi Gunnarssyni 
lengur. 
Hann hefur ekkert traust 

– ekki einu sinni hjá sínu 
fólki sem hafnaði honum í 
prófkjöri,“ segir Sigurður. 
 - gar

Bæjarfulltrúi segir fyrrverandi bæjarstjóra gálausan og klagar til ríkissaksóknara:

Vill ákæru fyrir afglöp í starfi

GUÐMUNDUR 
GUNNARSSON

SIGURÐUR 
MAGNÚSSON

SKIPULAGSMÁL Þorleifur Gunnlaugs-
son, borgarráðsfulltrúi Vinstri 
grænna, vill að borgin fjarlægi 
mannvirki af lóð Hrafns Gunn-
laugssonar á Lauganestanga á hans 
kostnað, fyrir 20. apríl. Þá verði 
lóðinni komið í það horf sem hún 
var í þegar samkomulag var gert 
við Hrafn árið 2003. Þorleifur segir 
Hrafn hafa margbrotið það.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
barst Hrafni erindi frá byggingar-
fulltrúa 4. mars þar sem tilkynnt 
var að allar framkvæmdir í óleyfi 
yrðu stöðvaðar.

„Það er ekki líðandi að fólk fái 
að gera það sem því dettur í hug 
í almannarými. Við getum rétt 
ímyndað okkur hvernig borgin 
okkar liti út ef allir gerðu þetta.“

Þorleifur segir Hrafn fá sérmeð-
ferð hjá borgaryfirvöldum. Hann 
hafi fengið 10 milljónir króna árið 
2003 fyrir að fara ekki í frekari 
framkvæmdir. Það hafi hann brotið 
með því að koma upp mannvirkjum, 
stækka tjarnir og gera hóla úr upp-
greftrinum. Það sé allt gert á við-
kvæmu svæði sem ekki megi hrófla 
við nema með leyfi minjaverndar.

„Sá grunur læðist að manni, eftir 
allar hótanir borgarinnar sem ekk-
ert er gert í, að það séu óeðlileg 
tengsl milli Hrafns Gunnlaugsson-
ar og borgarstjórnarmeirihlutans 
í Reykjavík.“ Þorleifur óttast að 
meirihlutinn hafi þæft málið með 
því að vísa tillögu hans til hverfa-
ráðs. Staðreyndir málsins séu löngu 
þekktar.

Hrafn Gunnlaugsson segist 
munu svara erindi byggingarfull-
trúa eftir réttum boðleiðum. Málið 
sé flókið, enda sé um að ræða leik-
myndir úr myndum hans. Þær séu 
hannaðar til að blekkja augað og því 

sé meira í málinu en sýnist. Hvað 
framkvæmdir við tjarnir varðar 
segist Hrafn vinna að því að fegra 
umhverfið, öllum til ánægju. Allir 
séu velkomnir í Laugarnesið og 
þangað sæki margir. Fjöldi ferða-
manna hafi heillast af húsinu og 
umhverfi þess.

Ekki síst sé það hús hans sem 
veki athygli, en það sé unnið úr 

endurnýjanlegum efnivið. „Þetta 
er experíment í environalisma. 
Þetta er náttúrlega bara dúfnakof-
inn sem maður fékk ekki að smíða 
þegar maður var krakki.“

Hrafn vill ekki tjá sig um hvort 
hann hafi leyfi fyrir framkvæmd-
unum og segist munu svara bygg-
ingarfulltrúa með það.

 kolbeinn@frettabladid.is

Borgarfulltrúi segir 
Hrafn fá sérmeðferð
Borgarfulltrúi VG telur Hrafn Gunnlaugsson fá sérmeðferð hjá meirihlutanum 
og spyr hvort þar séu óeðlileg tengsl. Vill að borgin fjarlægi mannvirki við hús 
Hrafns. Þetta er dúfnakofinn sem maður fékk aldrei að smíða, segir Hrafn.

SKÝLIÐ Í FLÆÐARMÁLINU Byggingarfulltrúi tilkynnti Hrafni um að framkvæmdir 
við húsið yrðu stöðvaðar þar sem ekki væri fyrir þeim byggingarleyfi. Hrafn segir 
framkvæmdir tengjast gömlum leikmyndum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Borgaryfirvöld gerðu samkomulag við Hrafn árið 2003. Þar var kveðið á um 
samkomulag við borgarminjavörð um allar hugsanlegar framkvæmdir. Þá 
yrðu framkvæmdir utan lóðar fjarlægðar, en Hrafn ekki krafinn um kostnað.

Í júlí 2009 sendi Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri framkvæmda- og eignasviðs, 
Hrafni bréf. Þar segir um úttekt á lóð Hrafns: „Í ljós kom að verulegar fram-
kvæmdir og jarðrask hafa átt sér stað eftir undirritun meðfylgjandi sam-
komulags sem gert var milli þín og Reykjavíkurborgar þann 9. apríl 2003.”

Í mars 2010 sendi byggingarfulltrúi Hrafni bréf þar sem bent var á að 
verið væri að steypa hús í fjöruborðinu án leyfis. Þær framkvæmdir yrðu 
stöðvaðar.

Margar athugasemdir hafa verið gerðar

TÖLVUR IBM og Simmtronics ætla 
að setja á markað fartölvu með 
hugbúnaði frá Lotus og Ubuntu. 
Vélinni verður helst beint að 
litlum fyrirtækjum í fátækum 
ríkjum, sérstaklega Afríku, og 
kemur til með að kosta rúmar 
24.000 krónur.

IBM hefur í nokkur ár unnið að 
því að draga úr forystu Microsoft 
á stýrikerfamarkaðinum og hefur 
sérstaklega litið til Linux-kerfa 
eins og Ubuntu. IBM telur fyrir-
tæki geta sparað mikið á því að 
nota Linux í stað Windows. - kóþ

Ný Linux IBM-fartölva:

Fartölva á 24 
þúsund krónur

Sara Hlín, ertu orðin fluglæs á 
bókstaf laganna?

„Ég hef að minnsta kosti flogið 
gegnum mörg fluglög.“

Sara Hlín Sigurðardóttir flugmaður kláraði 
flugnámið meðfram menntaskólanum. 
Hún hafði svo gaman af að læra flugregl-
urnar í Flugskólanum að hún stundar nú í 
nám í lögfræði við Háskóla Íslands.

FRUMKVÖÐLAR Sprotafyrirtækið 
Remake Electric hlaut gulleggið 2010.

MYND/HERMANN SIGURÐSSON

FRUMKVÖÐLAR Sprotafyrirtækið 
Remake Electric sigraði í frum-
kvöðlakeppni Innovit, Gulleggið 
2010. Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra afhenti stofnendum 
fyrirtækisins eina milljón króna í 
sigurlaun og Gulleggið við athöfn 
á Háskólatorgi á laugardaginn. 

Remake Electric hefur þróað 
nýja og byltingarkennda tegund 
rafskynjara sem markar nýja 
kynslóð rafmagnsöryggja en 
skynjarinn gefur meðal annars 
hljóðviðvaranir við yfirálagi raf-
magns svo fyrirbyggja megi elds-
voða vegna rafmagnsbilana.  -rat

Fengu Gulleggið: 

Skynjar bilanir 
í raftækjum

BJÖRGUNARSTARF Tveir þýskir ferðamenn um þrí-
tugt urðu veðurtepptir í þrjá daga í Baldvins-
skála á Fimmvörðuhálsi. Þeir lögðu af stað að 
gosinu á föstudag í góðu veðri en þegar upp var 
komið skall á vitlaust veður. Leituðu þeir þá 
skjóls í skálanum og létu vita af sér í gegnum 
talstöð í gærmorgun. 

Björgunarfélag Árborgar kom ferðamönnun-
um til hjálpar og sótti þá í skálann á bíl sínum. 
„Þeir voru vel búnir og vissu greinilega hvað 
þeir voru að gera. Þeir voru búnir með allan mat 
og þess vegna kölluðu þeir á hjálp. Þeir mátu 
aðstæður rétt,“ segir Ármann Ingi Sigurðsson, 
formaður Árborgar. 

Það tók björgunarsveitarmenn fjórar klukku-

stundir að aka upp hálsinn og að skálanum. 
„Þetta gekk hægt upp eftir. Bæði er Skógáin 
illa fær og þungt færi þaðan og upp úr. Það gekk 
á með leiðinlegum hryðjum uppi og þeir gerðu 
það eina rétta, að bíða.“ Mennirnir hafa áður 
komið til Íslands og þekkja því nokkuð vel til 
aðstæðna hér á landi.

Að sögn Ármanns Inga sneri björgunarsveitin 
tveimur öðrum erlendum ferðahópum við á leið-
inni og voru sumir úr hópunum orðnir ansi kald-
ir. Eftirlit lögreglu vegna veðurs hófst upp úr 
hádegi á laugardag við Skóga en enginn ferða-
maður var á ferð þann daginn. Örfáir jeppar 
ætluðu upp á Mýrdalsjökul í átt að gosstöðvum 
en sneru allir við.  - fb

Tveir þýskir ferðamenn um þrítugt voru lengur en þeir ætluðu á Fimmvörðuhálsi: 

Voru veðurtepptir og matarlausir í Baldvinsskála

Á GÖNGU Fjöldi ferðamanna heldur gangandi upp að 
eldgosinu á Fimmvörðuhálsi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÁTÖK Í NABI SALEH Meðan Netanjahú 
forsætisráðherra veltir fyrir sér Banda-
ríkjaferð halda átök milli Palestínu-
manna og ísraelskra hermanna áfram.

NORDICPHOTOS/AFP

ÍSRAEL, AP Benjamin Netanjahú, 
forsætisráðherra Ísraels, er hætt-
ur við að halda til Bandaríkjanna 
á ráðstefnu um útbreiðslu kjarn-
orkuvopna. Hann hafði áður 
boðað komu sína. 

Samkvæmt embættismönnum 
á skrifstofu hans snerist honum 
hugur eftir að hafa frétt af því að 
spjótin kynnu að beinast að Ísrael 
á ráðstefnunni. Leiðtogar um það 
bil 40 ríkja koma til Washington 
í dag til að ræða hvernig koma 
megi í veg fyrir að hryðjuverka-
menn komist yfir kjarnorkuvopn. 
 - gb

Netanjahú hættir við ferð:

Óttast að spjót 
beinist að sér

12% lögreglumanna konur
Um 12 prósent lögreglumanna hjá 
lögreglunni á Suðurnesjum árið 
2009 voru konur. Alls voru konurnar 
10 á móti 73 körlum. Kynjahlutfall 
hjá öðrum starfsmönnum embætt-
isins var á annan veg. Konur voru 
78 prósent, eða þrettán af sextán 
starfsmönnum. Þetta kom fram á vef 
Víkurfrétta. 

LÖGREGLUMÁL

SPURNING DAGSINS

Sparnaði þínum er vel varið hjá Auði

Opinn kynningarfundur 
þriðjudaginn 13. apríl kl. 17:15 
að Borgartúni 29.

Taktu góða ákvörðun

Eignastýring og 
      séreignarsparnaður

Allir velkomnir
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13.990  kr./ stgr.

Huawei U1250

Ódýrasti 
3G síminn hjá Nova!

Útborgun: 1.990 kr.
Afborgun: 1.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

24.000  kr./ stgr.

Huawei U7510

Ódýrasti 
3G snertisíminn hjá Nova!

Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri 
og MM Selfossi  |  Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is   |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!

1.000kr. notkun 

á mánuði í 
12 mán. fylgir!
Gildir í áskrift og frelsi.1.000kr. notkun á mánuði í 12 mán. fylgir!Gildir í áskrift og frelsi.

Tveir
góðir hjá 

Nova!
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

227,5007
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

127,47 128,07

195,90 196,86

170,83 171,79

22,948 23,082

21,494 21,620

17,627 17,731

1,3592 1,3672

193,23 194,39

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

SKÓLAR Japönsk ræðukeppni 
fer fram í Menntaskólanum við 
Hamrahlíð á morgun. Þetta er 
í sjöunda sinn sem keppnin er 
haldin en að henni standa Sendi-
ráð Japans, Hugvísindadeild 
Háskóla Íslands, Menntaskólinn í 
Hamrahlíð og Fjölbrautaskólinn 
í Ármúla. 

Keppnin er opin öllum jap-
önskumælandi einstaklingum á 
öllum aldri en megnið af þátttak-
endum verða nemendur á fram-
haldsskólastigi. Keppnin hefst í 
fyrramálið klukkan 8.10. -rat

Ræðukeppni í MH:

Japönsk orð-
snilld í ræðu

LÖGREGLA Engin ástæða er til að ætla annað 
en að lögreglumenn uppfylli skyldur 
sínar með prýði hér eftir sem hingað til, 
segir Ragna Árnadóttir dómsmálaráð-
herra.

Hún var spurð um orð Snorra Magn-
ússonar, formanns Landssambands 
lögreglumanna, sem sagði á föstudag 
í fréttum Útvarps að hann efaðist um 
að margir lögreglumenn gæfu kost á 
sér í að verja „dauða hluti“, ef kæmi 
til mótmæla að útgefinni 
skýrslu rannsóknarnefnd-
ar Alþingis. 

Snorri óttast „aðgerða-
leysi stjórnvalda“ komi til 

átaka og tengdi þetta við lausa kjarasamn-
inga.

Spurð um hvort búast megi við lítilli 
löggæslu eftir helgi og hvort það væri 
þá ríkisstjórninni að kenna, bendir 
Ragna á að Snorri hafi ítrekað í frétt-
inni að lögreglumenn stæðu við sitt.

„Ég hafði samband við ríkislögreglu-
stjóra í tilefni fréttarinnar og sannreyndi 

að það stæði ekkert upp á dómsmálaráðu-
neyti eða lögreglulið hvað löggæslu varðar,“ 

segir ráðherrann í skeyti.
Stefán Eiríksson lögreglustjóri vill 
ekki ræða ummæli Snorra. Snorri 

verði að bera ábyrgð á þeim 
sjálfur.  - kóþ

EFNAHAGSMÁL Færri ökutæki hafa 
verið nýskráð hjá Umferðarstofu 
það sem af er árinu í samanburði 
við sama tímabil í fyrra. „Frá 1. 
janúar til 7. apríl hafa 701 ökutæki 
verið nýskráð en þau voru 845 eftir 
jafn marga daga á síðasta ári,“ 
segir á vef Umferðarstofu. Fækk-
un milli ára nemur 17 prósentum. 

„Ljóst er að fækkunin er tölu-
vert minni en fyrstu 45 dagana 
en þá var hún 29 prósent,“ segir 
jafnframt í umfjöllun stofnunar-
innar og tekið fram að um sé að 
ræða allar tegundir skráðra öku-
tækja. 

Þá kemur fram að á fyrstu 97 
dögum ársins hafi 17.219 ökutæki 
skipt um eigendur, samanborið 
við 19.335 eigendaskipti eftir jafn 
marga daga í fyrra. Samdráttur 
milli ára nemur ellefu prósentum. 
 - óká

Fleiri ný ökutæki skráð:

Hægir á sam-
drætti í bílavið-
skiptum

Lögreglumaður efast um að sínir menn verji „dauða hluti“ að útgefinni skýrslu:

Ráðherra segir ekkert að óttast

RAGNA 
ÁRNADÓTTIR

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

18°

12°

14°

9°

8°

3°

10°

10°

21°

12°

17°

20°

26°

11°

12°

15°

7°Á MORGUN 
5-10 m/s, víða bjart en 

smáskúrir V-lands.
MIÐVIKUDAGUR

5-10 m/s.
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MILT FRAM Á 
FIMMTUDAG  
Þessa vikuna 
verður fínt veður 
sérstaklega austan 
til þar sem verður 
einna bjartast og 
nokkuð hlýtt. Það 
verður milt um 
allt land fram á 
fi mmtudag en þá 
snýst smám saman 
í norðanátt með 
heldur kólnandi 
veðri.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

SKATTRANNSÓKN Hundruð millj-
óna króna hafa horfið út af reikn-
ingum Baldurs Guðnasonar, 
fyrrverandi forstjóra Eimskips, 
á síðustu misserum. Búið er að 
krefjast kyrrsetningar á eigum 
hans og Steingríms Pétursson-
ar, viðskiptafélaga hans, en báðir 
sæta þeir skattrannsókn. Þetta 
kom fram í fréttum Stöðvar 2 um 
helgina.

Þeir félagar eiga meðal annars 
Sjöfn sem lengi vel einbeitti sér 
að því að selja málningu. Hlut-
verk og stefna félagsins breyttist 
þó og varð fjárfestingarfyrirtæki 
sem fjárfesti í óskráðum félögum 
og fasteignum.

Skattrannsóknarstjóri:

Eignir Baldurs 
voru kyrrsettar

ALÞINGI Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 
verður afhent Alþingi í dag klukkan 10. Hálf-
tíma síðar heldur nefndin blaðamannafund 
í Iðnó, fer yfir efni skýrslunnar og svarar 
spurningum blaðamanna.

Engum dylst mikilvægi vinnunnar. „Hér er 
um að ræða fyrstu óháðu rannsóknarskýrsl-
una sem gerð er um bankahrunið þar sem 
rannsóknaraðilar hafa fengið víðtækar heim-
ildir og einstaka innsýn í atburðarásina,“ segir 
Jóhanna Sigurðadóttir forsætisráðherra.

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæð-
isflokksins, skrifaði bréf til flokksmanna á 
heimasíðu flokksins fyrir helgi. Þar hvetur 
hann alla til að kynna sér efni skýrslunnar, 
draga lærdóm af því og nýta niðurstöðurnar 
á uppbyggilegan hátt. Skýrslan „veitir okkur 
í senn tækifæri til og leggur okkur skyldur á 
herðar um, að ná sátt í samfélaginu og hefja í 
kjölfarið uppbyggingu á nýjum grunni“.

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra 
fagnar útkomu skýrslunnar og hvetur til að 
hún verði tekin til rækilegrar og yfirveg-
aðrar skoðunar. Hann vonast til að skýrslan 
reifi málin með tæmandi hætti. Hann segir 
að tryggja þurfi að einhverjir þættir málsins 
fái frekari rannsóknar við, verði það niður-
staðan.

Skýrslan verður kynnt formönnum þing-
flokka og forseta Alþingis í dag. Þá er verið að 
reyna að koma á kynningarfundi með formönn-
um stjórnmálaflokkanna. Að kynningu lokinni 
munu nefndarmenn ekki tjá sig frekar um efni 
skýrslunnar, sem verið hefur í vinnslu frá því 
að nefndin tók til starfa í byrjun árs 2009.

Klukkan 15 í dag hefst umræða á þingi og 
munu formenn stjórnmálaflokkanna gefa 
yfirlýsingar vegna skýrslunnar. Almenn 
umræða verður um hana á morgun og hefst 
hún klukkan 13.30.

Þingmenn Hreyfingarinnar sendu frá sér 
yfirlýsingu í gær og lýsa furðu á þessari dag-
skrá. Ljóst sé að þingmenn fái ekki tóm til lest-
urs skýrslunnar, enda hafi nefndarmenn sagt 
lestur hennar taka 95 klukkustundir. Vinnu-
brögð varðandi umræðurnar einkennist af 
sýndarmennsku. kolbeinn@frettabldid.is

Rannsaka frekar ef þarf
Rannsóknarnefnd Alþingis kynnir skýrslu sína í dag. Mun ekki tjá sig frekar um efnið. Fjármálaráðherra 
segir tryggt að mál verði rannsökuð frekar þyki þess þurfa. Tækifæri til sáttar, segir Bjarni Benediktsson.

GRÁTI NÆR Rannsóknarnefnd Alþingis tók til starfa í byrjun árs 2009. Nefndarmenn hafa oft rætt um hve starfið 
hafi verið erfitt og Tryggvi Gunnarsson sagði á blaðamannfundi í janúar að hann hefði oft verið gráti nær við 
vinnslu hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Óskiljanlegt er að rannsóknarnefnd Alþingis 
hafi ekki starfað fyrir opnum tjöldum við 
gerð skýrslu sinnar, sem kemur út í dag.
Þetta er mat Árna Páls Árnasonar félagsmála-
ráðherra. „Þessi óþreyja og spenna sem er 
í samfélaginu núna hefði alls ekki þurft að 
vera, ef þetta hefði bara verið gert opinbert 
jafnóðum,“ segir Árni.

Sjálfur mælti Árni með því í ræðu í október 
2008 að sú leið yrði farin: „Ég held að erfitt 
sé að finna mál sem er betur til þess fallið 
að vera prófsteinn á hið nýja fyrirkomulag 
sem forsætisnefnd Alþingis hefur kynnt um 
opna nefndarfundi [...] svo almenningi verði 
ljóst hvernig þetta gat gerst og allir geti talað 

þar með hreinskiptum og opnum hætti 
og ekki sé reynt að draga nokkra dul á 
hvernig þessi atburðarás varð,“ sagði 
hann þá á Alþingi.

„Ég varð ekki var við það að nokkur 
tæki undir þetta í þingumræðum 
eða annars staðar. En auðvitað hefði 
verið betra að gera þetta eins og 
nágrannaþjóðirnar,“ segir Árni 
Páll. Samkvæmt lögum um 
rannsóknarnefndina mátti 
hún upplýsa um efni 
hennar að vild áður en 
sjálf skýrslan kæmi út.
 - kóþ

Hefði átt að yfirheyra opinberlega

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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DETTUR ÞÚ
Í LUKKUPOTTINN

Útivistarleikur
Homeblest & Maryland

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.

Leynist vinningur í 
pakkanum þínum!
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Félag þýzkukennara        

www.heilsuhusid.is

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

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

Námskeiðsgjald kr. 6.900 kr.

Fimmtud.  15. apríl
Miðvikud. 21. apríl

DAVÍÐ KRISTINSSON næringar- og
lífsstílsþerapisti heldur fyrirlestur
um 30 daga hreinsun á mataræði.
Gott tækifæri til að byrja núna
að axla ábyrgð á eigin heilsu!
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EFNAHAGSMÁL Evrópusamband-
ið (ESB) hefur boðist til að lána 
Grikklandi 30 milljarða evra 
með um fimm prósenta vöxtum 
á þessu ári til að létta á gríðar-
legum fjárhagsvanda landsins. 
Að sögn Olli Rehn, efnahags- og 
fjármálastjóra ESB, er Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn einnig til-
búinn til að lána Grikkjum um 
tíu milljarða evra. Til þess að 
fá lánin þurfa Grikkir að sækja 
formlega um þau, sem þeir eiga 
enn eftir að gera. 

Ráðamenn hjá ESB og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum munu hittast í 

dag til að ræða 
frekar um lána-
fyrirkomulag-
ið. 

Stutt er síðan 
alþjóðlega 
matsfyrirtækið 
Fitch lækkaði 
lánshæfisein-
kunnir Grikk-
lands niður í 
lægsta f lokk 
með neikvæð-

um horfum. 
Stjórnvöld á Grikklandi hafa 

síðustu vikur unnið að undirbún-

ingi skuldabréfaútboðs til að afla 
11,6 milljarða evra, jafnvirði um 
tvö þúsund milljarða króna, fyrir 
maílok til að standa við skuld-
bindingar hins opinbera. 

Erfiðleikar í grísku efnahags-
lífi valda því að fjárfestar krefj-
ast nú tvöfalt hærri ávöxtunar á 
bréfin en Þjóðverjar greiða fyrir 
þýsk ríkisskuldabréf um þessar 
mundir. 

Bloomberg-fréttaveitan hefur 
eftir George Papandreou, forsæt-
isráðherra Grikklands, að ekki 
megi útiloka að sækja verði um  
alþjóðlega neyðaraðstoð.  - jab

Evrópusambandið og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bjóða Grikkjum aðstoð:

Fjörutíu milljarða neyðarlán

FRÉTTASKÝRING
Hvaða áhrif hefur flugslysið í Rúss-
landi á stjórnmála- og efnahagslíf 
Pólverja?

Flugslysið í Rússlandi á laugar-
dag þegar 96 manns fórust, þar 
á meðal forseti Póllands, Lech 
Kaczynski, yfirmenn hersins og 
pólskir þingmenn, gæti haft mikil 
áhrif á stjórnmála- og efnahagslíf 
Pólverja á næstunni. Kaczynski 
og föruneyti ætlaði  að vera við-
statt athöfn í tilefni þess að sjötíu 
ár eru liðin síðan sovéskir leyni-
þjónustumenn drápu yfir tuttugu 
þúsund Pólverja í Katyn-skógi í 
Sovétríkjunum.

Pawel Gras, talsmaður pólsku 
ríkisstjórnarinnar,  segir að ekki 
ríki upplausnarástand í landinu. 

Starfsemi hersins og ríkisstofnana  
gangi eðlilega fyrir sig þrátt fyrir 
þennan mikla harmleik. 

Michael Boni, yfirmaður í for-
sætisráðuneytinu, segir að hald-
ið sé góðu sambandi við starfandi 
seðlabankastjóra Póllands, Piotr 
Wiesiolek, en seðlabankastjórinn 
Slawomir Skrzypek var á meðal 
þeirra sem fórust í slysinu. Már 
Guðmundsson seðlabankastjóri 
hefur sent Piotr samúðarkveðjur 
vegna fráfalls Skrzypeks.

Haldinn verður fundur í dag hjá 
efnahagsráði pólska seðlabankans 
þar sem farið verður yfir stöðu 
mála. „Við erum tilbúin að taka 
ýmsar ákvarðanir en við sjáum 
ekki fram á að eitthvað hættulegt 
muni gerast hvað varðar efnahag-
inn,“ sagði Boni. Stjórnvöldum í 
landinu hefur hingað til tekist að 

koma í veg fyrir að kreppa skelli 
á og miðað við yfirlýsingar Boni 
mun það ekki breytast. 

Starfandi forseti Póllands, 
Bronislaw Komorowski, ætlar 
að tilkynna um forsetakosningar 
innan tveggja vikna. Samkvæmt 
stjórnarskrá landsins verður að 
halda kosningarnar innan sextíu 
daga frá tilkynningunni.

Kaczynski ætlaði að bjóða sig 
fram til annars kjörtímabils í for-
setakosningum sem halda átti í 
haust. Búist var við að hann myndi 
eiga erfitt uppdráttar gegn Komor-
owski og frjálslyndum flokki hans. 
Íhaldsflokkur Kaczynski gæti 
aftur á móti fengið fjölda samúð-
aratkvæða vegna fráfalls forset-
ans, hvað þá ef flýta á kosningun-
um fram í lok júní.

 freyr@frettabladid.is

Undirbúa kosningar 
í skugga harmleiks
Efnahags- og stjórnmálalíf Póllands er í uppnámi eftir flugslysið á laugardag 
þar sem 96 fórust. Pólska stjórnin segir að upplausnarástand ríki ekki í landinu.

MINNINGARATHÖFN Pólskir stjórnmálamenn halda á kertum á minningarathöfn sem var haldin fyrir utan þinghús landsins. 
Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, er lengst til hægri.  MYND/AP

PÓLLAND, AP Lík Lech Kaczynski, forseta Póllands, 
sem lést í flugslysi í Rússlandi ásamt 95 öðrum, var 
flutt til Póllands í gær. Almenningur fylgdist sorg-
mæddur með þegar líkkistunni var ekið til forseta-
hallarinnar.

Starfandi forseti Póllands, Bronislaw Komorow-
ski, forsætisráðherrann Donald Tusk og Jaroslaw 
Kaczynski, tvíburabróðir forsetans og fyrrverandi 
forsætisráðherra, voru viðstaddir þegar rússnesk 
herflugvél lenti með líkkistuna á herflugvellinum í 
Varsjá. 

Fjöldi fólks raðaði sér upp meðfram götunum þar 
sem ekið var með kistuna, og fyrir framan forseta-
höllina safnaðist gífurlegur mannfjöldi saman, marg-
ir með blóm, kerti, fána og myndir af hinum látnu 
meðferðis.  

Komorowski hefur lýst yfir þjóðarsorg í eina viku 
vegna slyssins og í Rússlandi verður þjóðarsorg í dag. 
Vladimír Pútín, forsætisráðherra Rússlands, ætlar að 
hafa yfirumsjón með rannsókn á orsökum slyssins. 

Búið er að finna flugrita vélarinnar. Talið er að 
flugmenn vélarinnar hafi leitt hjá sér viðvaranir um 
að þeir flygu of lágt á leið sinni að borginni Smolensk.  
 - fb

Líkkista Lech Kaczynski var flutt til Póllands í gær með rússneskri herflugvél:

Pólverjar syrgðu forsetann

VIÐ LÍKKISTUNA Hermenn standa við líkkistu Lech Kaczynski, 
forseta Póllands, sem lést í flugslysi í Rússlandi. MYND/AP

GEORGE 
PAPANDREOU

VIÐSKIPTI Vatnsfyrirtækið Ice-
landic Water Holdings hefur 
samið um sölu á flöskuvatninu 
Icelandic Glacial við bandaríska 
fyrirtækið HMSHost Corporat-
ion. 

HMSHost Corporation er með 
sérleyfi til smásölu á ýmsum 
ferðamannastöðum í söluturn-
um á 23 stórum flugvöllum 
í Bandaríkjunum. Þá verður 
vatnið sömuleiðis til sölu á yfir 
150 greiðasölustöðum og ferða-
mannamiðstöðvum við þjóðvegi í 
tólf ríkjum Bandaríkjanna.   - jab

Íslenskt vatn víða vestanhafs:

Selja flöskuvatn 
á landi sem láði

Ætti samfélagið að ræða betur 
kosti og galla ESB-aðildar?
Já  81,7%
Nei  18,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að kaupa eintak af 
skýrslu rannsóknarnefndar?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

KJÖRKASSINN
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Hafðu samband
símiVerðbréfaþjónusta Arion banka 

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

Stefnir - Samval.
Meiri möguleikar á
breytilegum markaði.

Fjárfestir í þeim eignaflokkum sem ákjósanlegastir eru hverju sinni 

 – eignastýring í einum sjóði

Virk stýring í skuldabréfum og hlutabréfum. Áhersla á ríkistryggð 

 skuldabréf undanfarin misseri

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

Góður kostur í langtímasparnaði og hentar vel í reglubundnum sparnaði

15,4% meðalnafnávöxtun síðastliðin 5 ár*

Lágmarkskaup 5.000 kr.

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

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

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

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

Ryksugur

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir. 

Hátúni 6a . 105 Reykjavík
Sími 552 4420 . www.fonix.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

NÁTTÚRA Mikil umferð hefur verið 
um svæði í nágrenni gosstöðvanna 
við Fimmvörðuháls með tilheyr-
andi álagi á svæðin. Búast má við 
að sú umferð aukist enn með hækk-
andi sól og því er farið að huga að 
því að gera allt sem best úr garði 
fyrir sumarið.

Skógrækt ríkisins hefur haft 
umsjón með Goðalandi og Þórs-
mörk síðan á þriðja áratug 20. 
aldar. Svæðin voru friðuð fyrir 
beit og síðan hafa birkiskógar 
breiðst þar út. Til að koma í veg 
fyrir gróður og jarðvegsskemmdir 

í brattlendi á nú 
að fara í átak til 
að bæta stíga-
kerfið. Það er 
einnig gert með 
öryggissjónar-
mið í huga.

„Það hefur 
verið gríðarleg 
aukning ferða-
manna um svæð-
ið með hraun-

staumum niður í Goðaland. Stígar 
á svæðinu eru engan veginn gerð-
ir til að anna slíkum ferðamanna-

straumi og allra síst að vori til,“ 
segir Hreinn Óskarsson, verkefn-
isstjóri Hekluskóga og starfsmaður 
Skógræktar ríkisins.

Hreinn segir von á fjölda manns 
í sumar. „Það er áætlað að 50 til 75 
þúsund manns eigi eftir að ganga 
upp á Morinsheiði og á nærliggj-
andi fjöll ofan Bása til að berja 
nýja eldfjallið og hraunstraumana 
í Hrunagili og Hvannárgili augum. 
Þeir munu koma óháð því hvort 
áfram heldur að gjósa eða ekki.“

Nú er unnið að því að tryggja 
það fjármagn sem þarf til að ljúka 

verkinu eins fljótt og hægt er áður 
en ferðamannastraumurinn hefst 
fyrir alvöru. Hreinn segir marga 
hafa komið að verkefninu: Ferða-
málastofu, ferðaþjónustuaðila 
á Merkursvæðinu, Rangárþing 
eystra og sjálfboðaliða í stígagerð 
frá Umhverfisstofnun.

Á miðvikudag verður farin ferð í 
Goðaland og Hreinn segir að samn-
ingar séu að nást við þyrluþjónust-
ur um að flytja efni á svæðið. Allir 
hafi hag af því að koma þessum 
hlutum í lag fyrir sumarið.

 kolbeinn@frettabladid.is

Laga stíga vegna gossins
Skógrækt ríkisins hyggur á ferð í Goðaland til að lagfæra stíga. Búist er við að 50 til 75 þúsund manns leggi 
leið sína þangað í sumar vegna gossins á Fimmvörðuhálsi. Samvinna verður við þyrluþjónustur um verkið.

GOSIÐ Fjöldi ferðamanna hefur lagt leið sína að gosstöðvunum að undanförnu og 
þeim á eftir að fjölga til muna í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FERÐAMENN Búist er við að 50 til 75 þúsund manns leggi leið sína á Morinsheiði og 
nærliggjandi fjöll í sumar. MYND/HREINN ÓSKARSSON

HREINN 
ÓSKARSSON

1. Hvað heitir forseti Kirgis-
istans sem var steypt af stóli í 
síðustu viku?

2. Hver varð markakóngur 
Íslandsmótsins í handbolta 
karla?

3. Hvaða afmæli fagnar Vigdís 
Finnbogadóttir á fimmtudag-
inn kemur?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 26

TRÚMÁL Nokkrir breskir trúleysingjar reyna nú að 
fá útgefna handtökuskipun á Benedikt XVI. páfa, 
sem er væntanlegur til Bretlands næsta haust.

Páfinn hafi hylmt yfir með kynferðisbrota-
mönnum með því að þagga niður kynferðis-
brot gegn börnum, þegar hann hét Joseph Alois 
Ratzinger og starfaði sem kardínáli.

Meðal þeirra sem vilja hafa páfa í 
járnum er Richard Dawkins, prófessor 
við Oxford-háskóla.

„Þessi fyrrum yfirmaður rannsókn-
arréttarins ætti að vera handtekinn 
um leið og hann dirfist að stíga út 
fyrir þetta hálfgildings lénsveldi 
sitt, Vatíkanið,“ segir Dawkins í 
nýlegum pistli.

Páfinn hefur verið ásakaður um að hafa leynt 
glæpum gegn börnum. Bandarískur prestur, Step-
han Kiesle, hafði verið dæmdur fyrir kynferðis-
brot árið 1978 og beðið um að fá að hætta að 
þjóna sem prestur.

Biskup yfir honum tók undir þetta og bað Ratz-
inger árið 1981 um að leyfa þetta. Ratz-

inger svaraði árið 1985 og mælti gegn 
því að Kiesle yrði sviptur kjól og kalli. 
Hann bað biskup heldur um að sýna var-

kárni. Hann skyldi hafa „hagsmuni 
allrar kirkjunnar“ í huga.  - kóþ

BENEDIKT XVI. PÁFI Sífellt fleiri ásakanir á 
hendur kaþólskum kirkjunnar mönnum 
heyrast.   NORDICPHOTOS/AP

Ratzinger sagður hafa tekið hagsmuni kirkjunnar fram yfir hagsmuni barna:

Trúlausir vilja handtaka páfa
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-
nesjum lagði hald á 53 fölsuð eða 
sviplík ferðaskilríki á síðasta ári. 

Auk þess var för þrjátíu manna 
stöðvuð í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar sem reyndu að komast til 
landsins með ólögmætum hætti. 

Helsta ferðaleið þeirra sem 
reyndu það var frá Ósló, Stokk-
hólmi og Kaupmannahöfn, að því 
er kemur fram á vef Víkurfrétta. 

Samkvæmt ársskýrslu lögregl-
unnar á Suðurnesjum varð mikil 
fjölgun í skjalafalsi á ferðaskil-
ríkjum árið 2009 frá fyrra ári. - fb

Lögreglan á Suðurnesjum:

Fimmtíu fölsuð 
vegabréf tekin

VEISTU SVARIÐ?



4 jafnar 
vaxtalausar

greiðslur
Skiptu kostnaðinum í fjórar vaxtalausar og jafnar 

greiðslur á www.urvalutsyn.is. Miðað við að 

greitt sé með greiðslukorti eða bókað á 

netinu. 3% færslugjald leggst ofan á 

uppgefið verð.

Ferðaskrifstofa
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„Í stað Lehman Brothers gæti 
allt eins staðið Glitnir,“ segir 
Mark T. Williams, höfundur nýrr-
ar bókar um fall bandaríska fjár-
festingarbankans Lehman Broth-
ers. Williams er Íslandi að góðu 
kunnur, hefur komið hér bæði til 
námskeiðahalds og sem ráðgjafi í 
áhættustýringu.

Mark Williams er Íslandsvin-
ur og kveðst glaður leggja sér til 
munns hval, lunda, hrossakjöt, og 
hvaðeina annað bragðgott. Hann 
kom fyrst hingað til lands fyrir um 
sex árum sem ráðgjafi í áhættu-
stýringu fyrir Glitni banka. Hann 
hefur einnig komið hingað sem 
fyrirlesari í Háskólanum í Reykja-
vík vegna samstarfs skólans við 
Boston-háskóla þar sem Willi-
ams kennir. Hann viðurkennir að 
hafa fundist erfitt að sjá þann við-
snúning sem hér hafi orðið í hag-
kerfi þjóðarinnar. „En ástæðnanna 
fyrir því hruni er náttúrlega ekki 
eingöngu að leita innanlands held-
ur stuðluðu líka að þættir í alþjóða-
hagkerfinu,“ áréttar hann. 

Kafa þarf eftir orsökum hrunsins
Williams segir að sömu lögmál 
hafi verið að verki hér og í Banda-
ríkjunum. Óhófleg áhættusækni 
hafi einkennt rekstur bankanna 
um leið og eftirlit og umgjörð hins 
opinbera vegna fjármálaþjónustu 
hafi brugðist. „Í bókinni er áhersla 
lögð á umfjöllun um kerfislæga 

áhættu,“ segir hann, en skortur á 
eftirliti hafi orðið til þess að for-
ráðamenn banka á borð við Leh-
man Brothers hafi fengið að fara 
offari í áhættusækni og skuldsetn-
ingu fjármálafyrirtækja. Sama 
hafi gerst í íslenska bankakerfinu.

Ábyrgðin á hruni fjármálafyrir-
tækja liggur nokkuð víða að mati 
Williams. „Það átti sér stað stórslys 
í fjármálaheiminum og á slysstaðn-
um má finna marga sem hlut áttu 
að máli. Stjórnmálamenn eiga stór-
an hlut. En svo líka endurskoðend-
ur, seðlabankinn, líkt og hjá ykkur, 
eftirlitsstofnanir, fræðimenn sem 

hefðu átt að 
gera sér grein 
fyrir hættunni, 
matsfyrirtækin 
sem gáfu und-
irmálslánavafn-
ingum hámarks-
e i n k u n n  og 
sögðu þá lausa 
við áhættu og 
svo höfum við 
fjárfesta sem 

lögðu fjármuni sína í áhættusama 
hluti án þess að vinna heimavinnu 
sína.“

Williams segir að í Bandaríkjun-

um, eins og hér á landi, hafi margir 
viljað skella skuldinni á fjármála-
fyrirtækin, en hann telur að leita 
þurfi dýpra að orsökum hruns-
ins. „Fjármálamarkaðurinn á Wall 
Street fékk lausan tauminn. Það 
má líkja þessu við handboltaleik 
þar sem dómararnir eru utan vall-
ar. Hverjum er það þá að kenna ef 
leikurinn fer úr böndunum?“

Ísland málaði sig sjálft út í horn
Lykilinn að endurreisninni segir 
Willams líkast til að hlutaaðeig-
andi gangist við ábyrgð á mistök-
um sínum þannig að hægt verði að 
byggja á nýjum grunni. Hann bend-
ir á að Alan Greenspan, fyrrum 
seðlabankastjóri Bandaríkjanna, 
hafi nýverið vísað frá sér allri 
ábyrgð. Þó hafi vaxtastefna Banda-
ríkjanna ýtt undir ofgnótt lausafjár 
og þenslu um heim allan.

„Leiðin út er að horfast í augu 
við þá þætti sem stuðluðu að hrun-
inu og það þarf að efla og sameina 
eftirlit með fjármálafyrirtækj-
um,“ segir Willams og bendir á að 
á meðan fjöldi banka hafi farið á 
hausinn í Bandaríkjunum hafi ekki 
einn einasti fallið í Kanada. „Það 
er af því þeir hafa einn eftirlitsað-
ila og aðhaldið er því meira. Þetta 
er eins og barn sem lýtur aðhaldi 
eins foreldris, í stað þess að geta 
hlaupið á milli tveggja, eða jafn-
vel stjúpforeldra líka til að fá sínu 
framgengt.“ 

Í nýju bókinni er vísað til Íslands 
í framhjáhlaupi sem eitt af fórnar-
lömbum hruns Lehman-bankans, 
en fall hans í september 2008 hafði 
áhrif um heim allan. 

Williams segir marga í fræði-
mannasamfélaginu hafa haft samúð 
með Íslandi í þeim hamförum 
sem hér riðu yfir með falli bank-
anna. Hann hafi sjálfur haft sam-
band við stjórnvöld og boðið fram 
aðstoð sína, endurgjaldslaust, sem 
ráðgjafi. Þá vissi hann um kollega 
ytra sem gert höfðu það sama. „En 
maður fékk eiginlega engin svör. 
Það var eins og enginn vissi hver 
væri við stjórnvölinn.“ Hann segir 
marga í samfélagi fræðimanna þó 
hafa orðið fyrir vonbrigðum með 
þau skilaboð sem héðan komu um 
að fremur ætti að kenna Bretum 
um íslenska hrunið en að beina 
sjónum inn á við. 

Reiptog banka og eftirlits
„Þó svo að Bretar hefðu getað verið 
liðlegri og unnið með landinu í 
stað þess að ýta undir lausafjár-
kreppuna þá sáuð þið sjálf um að 
mála ykkur út í horn. Þar voru þið 
með ykkar eigin pensla og máln-
ingu. Þar er Ísland í sömu sporum 
og Bandaríkin. Þeir sem ábyrgð 
bera þurfa að stíga fram og við-
urkenna hana, svo að hægt sé að 
taka skrefin fram á við.“ Williams 
segir þó líkast til standa nærri 
eðli mannsins að vilja leita að sök 

Skipta má út nafni Lehman fyrir 
Mark T. Williams, höfundur nýrrar bókar um fall bankans Lehman Brothers í Bandaríkjunum, segir íslenska banka hafa fallið af sömu        
sé sýnidæmi um þörf á auknu opinberu aðhaldi. Íslendingar hafi sjálfir málað sig út í horn. Óli Kristján Ármannsson ræddi við höfund-          

MARK T. WILLIAMS

FRÉTTAVIÐTAL: Sama óstjórnin var að baki hruns íslenskra banka og risabanka í Bandaríkjunum.

Mark T. Williams leggur á næstu dögum upp í 
ferðalag um heiminn vegna kynningar á nýrri bók 
hans, Uncontrolled Risk. Bókin er á leið í verslanir 
en í henni fjallar hann um orsakir falls bandaríska 
fjárfestingarbankans Lehman Brothers og stöðu 
fjármálakerfisins í heiminum. 

Mark nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar sem 
sérfræðingur á sviði áhættustjórnunar, en hann 
er kennari við viðskipta- og hagfræðideild 
Boston-háskóla. Þá hefur hann komið hingað 
til lands, bæði vegna samstarfs Boston-háskóla 
við Háskólann í Reykjavík og sem ráðgjafi við 
áhættustjórnun hjá Glitni.

Frekari upplýsingar um bókina og höfund 
hennar er að finna á vefnum www.uncontroll-
edrisk.com.

Kynningarferð vegna útgáfu að hefjast
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Glitni
   sökum og Lehman. Ísland 
   inn sem er landinu kunnur.

annars staðar en hjá manni sjálf-
um, það eigi við jafnt á Íslandi sem 
í Bandaríkjunum.

Að mati Willams er ekkert hag-
kerfi öflugra en bankarnir sem í 
því starfa og þar sé komin helsta 
röksemdin fyrir öflugu eftirliti og 
aðhaldi með fjármálafyrirtækjum. 
„Við vitum að bankar með meira 
eigið fé eru líklegri til að lifa af. 
Þá vitum við að bankar sem síður 
eru skuldsettir eru það líka. En 
þegar eftirlitsstofnanir fara fram 
á  hærra eiginfjárhlutfall banka 
og minni skuldsetningu þá er það 
eins og að meina þeim að græða 
meiri peninga. Það má líkja þessu 
við reiptog þar sem öðru megin eru 
bankamenn sem vilja búa til hagn-
að og hinu megin eftirlitsstofnan-
ir sem vilja halda bönkunum á lífi. 
Auðvitað vilja bankastjórnendur 
ekki stuðla að hruni banka sinna, 
en um leið er það hagnaðarhvatinn 
sem rekur þá áfram.“ Williams 
segist hafa verið hugfanginn af 
íslensku bönkunum og elju starfs-
fólks þeirra, en um leið hafi verið 
athyglisvert að þeir hafi skilað mun 
meiri hagnaði en aðrir bankar. „Það 
segir manni að meiri áhætta var 
tekin. Bankarnir voru því engin 
fórnarlömb,“ segir hann og kveðst 
hálfsjá eftir að hafa fallið frá ritun 
greinar sem hann hafði hafið í 
október 2007 um aukna áhættu í 
íslenska fjármálakerfinu. 

BER BURT DÓTIÐ Gjaldþrot Lehman 15. september 2008 var reiðarslag fyrir fjármálaheiminn. Höfundur Uncontrolled Risk líkir áfallinu við hryðjuverkaárásirnar á tvíburaturnana í New 
York 11. september 2001. Hér má sjá starfsmann yfirgefa bankann með eigur sínar í kassa eftir að gjaldþrot hans varð ljóst. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES
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SKOÐUN

HANNAÐ AF FAGFÓLKI - Á VERÐI FYRIR ÞIG

KRULLAÐ HÁR
Sérhönnuð hárvörulína fyrir

Nærir, mótar og ýkir liði og krullur

Fátækt 2010
Harpa Njáls félagsfræðingur segir 
fátækt hafa aukist hér á landi und-
anfarin ár og sé nú mest á Íslandi 
af Norðurlöndunum. Steingrímur J. 
Sigfússon dregur þessa niðurstöðu 
í efa. Hann viðurkennir að staðan 
hafi versnað en miðað við gögn sem 
hann hafi skoðað sé fátækt minnst 
hér. Ekki sé hægt að segja 
að Ísland standi illa að 
málum þegar litið er til 
atvinnuleysisbóta og 
bóta almannatrygginga. 
Hér sé unnið öflugt 
starf sem þeir sem eru illa 
staddir geta leitað til.

Fátækt 2003
Steingrímur J. Sigfússon hefur hingað 
til ekki gert lítið úr fátækt á Íslandi. Árið 
2003 sagði hann meðal annars á þingi: 
„Staðreyndin er sú að upplýsingar 
okkar um fátækt eða raunverulega hagi 
þeirra sem lakast eru settir byggja í allt 
of takmörkuðum mæli á viðamiklum 
rannsóknum og úttektum þar sem 
menn hafa haft aðstöðu, tíma og 
peninga til að fara rækilega ofan í 
saumana á hlutunum. Ég held að 
það þurfi enginn, því miður, að 
fara í grafgötur um að það finnst 
sár fátækt á Íslandi. Ég held, herra 
forseti, að því miður sé öryggis-

netið í velferðarsamfélaginu 
okkar of gisið. Það nægir 

fátæku fólki á Íslandi ekki þegar það er 
að reyna að komast af og ala upp sín 
börn að það sé erfiðara fyrir menn að 
gera það í öðrum heimsálfum.“

Allt orðið betra
Semsagt: allt í einu eru upplýsing-
arnar um fátækt orðnar áreiðanlegar, 
öryggisnetið er ekki lengur gisið, hér 
fá allir aðstoð sem þurfa og það er 

orðið nóg að benda á að í öðrum 
löndum sé erfiðara fyrir fátækt 
fólk að ala upp börn sín en hér. 
Og það þrátt fyrir að staðan 
hafi versnað. Útsýnið er fljótt að 

breytast þegar maður sest 
í ráðherrastól.  
bergsteinn@frettabladid.is

Á
kvörðun stjórnar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um að 
taka endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands á dag-
skrá seinna í mánuðinum skiptir miklu máli, ekki sízt 
fyrir traust umheimsins á Íslandi og trú á því að landið 
geti staðið við skuldbindingar sínar. Það er stórt skref 

fram á við að hreyfing skuli á ný vera komin á mál Íslands hjá 
sjóðnum, þótt Icesave-deilan sé enn ekki til lykta leidd.

Þar eru þó áfram augljós tengsl á milli. Eins og Fréttablaðið 
sagði frá á laugardag, er í endurskoðaðri viljayfirlýsingu Íslands 
og gjaldeyrissjóðsins kveðið á um að stefnt sé að því að ná niður-

stöðu í Icesave-deilunni sem 
fyrst. Sá fyrirvari er þó sleg-
inn af Íslands hálfu að niður-
staðan verði að vera viðunandi. 
Að ljúka Icesave-málinu er 
annað skref, sem nauðsynlegt 
er að stíga til að hægt sé að 
halda áfram á braut endur-
reisnarinnar hér á landi. Sumir 

telja að verið sé að spara skattgreiðendum mikla peninga  með 
því að klára ekki málið. Það er rangt. Biðin kostar almenning á 
Íslandi háar fjárhæðir í formi glataðs lánstrausts og seinkunar 
fjárfestinga, sem myndu efla hagvöxt og atvinnu í landinu.

Þriðja skrefið, sem mun hjálpa okkur við endurreisnina, er 
að leiðtogar aðildarríkja Evrópusambandsins samþykki að hefja 
formlegar aðildarviðræður við Ísland. Aðildarviðræður eru skýr 
yfirlýsing af Íslands hálfu um að stefnt sé að því að regluverk 
og eftirlit hér á landi sé með sama hætti og í ríkjum Evrópusam-
bandsins og að þær umbætur, sem þar eru nú til umræðu, komi 
einnig til framkvæmda hér á landi. Þær eru sömuleiðis yfirlýsing 
um að stefnt sé að því að taka upp trúverðugan gjaldmiðil og beita 
þeim aga við hagstjórnina, sem nauðsynlegur er til að taka þátt 
í myntbandalagi. Þetta mun efla traust umheimsins á íslenzku 
efnahagslífi.

Það er rétt, sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi 
utanríkisráðherra, sagði í viðtali við þýzkan blaðamann, að fáir 
virðast þora að taka pólitíska forystu fyrir aðildarumsókninni 
þessa dagana. Ályktun hennar er hins vegar röng. Þetta þýðir 
ekki að fresta eigi umsókninni, heldur að fólk í öllum flokkum, 
sem hefur trú á að ESB-aðild muni stuðla að því að efla hagsæld 
og samkeppnishæfni íslenzks atvinnulífs til lengri tíma, láti ræki-
lega í sér heyra. Það er ekkert nýtt að í upphafi aðildarferlis sé 
stuðningur við ESB-aðild lítill. Það átti við í ýmsum núverandi 
aðildarríkjum ESB en dró ekki kjarkinn úr stjórnmálamönnum, 
sem höfðu trú á eigin málstað.

Síðast en ekki sízt bíða margir alþjóðlegir sérfræðingar, sem 
fylgjast með þróun mála á Íslandi, spenntir eftir rannsóknar-
skýrslu Alþingis, sem birt verður í dag – og ekki síður eftir við-
brögðunum við henni. Margir hafa látið í ljós undrun yfir því að 
fáir hafi viljað axla ábyrgð á því, sem fór úrskeiðis í aðdraganda 
bankahrunsins og draga af því lærdóma. Nú er vonandi kominn 
sá tími að það breytist. 

Þetta eru fjögur skref, sem nauðsynlegt er að stíga til að efla 
traust umheimsins á Íslandi og greiða fyrir endurreisninni.

Hvað þarf að gera til að endurreisa 
traust umheimsins á Íslandi?

Fjögur skref

Sveitarfélögin sjö á höfuðborgar-
svæðinu stofnuðu SORPU fyrir tæp-

lega 20 árum. Á sínum tíma var stofnun 
byggðasamlagsins mikið framfaraskref 
í  þjónustu við íbúa höfuðborgarsvæðis-
ins. Loksins var fólki – fyrirtækjum og 
heimilum – gefinn kostur á því að flokka 
og endurvinna úrgang en slíka þjónustu 
höfðu mörg Evrópulönd þá boðið árum 
saman. Enda var SORPU vel tekið og fólk 
almennt séð duglegt að tileinka sér kosti 
flokkunar og endurvinnslu með jákvæð-
um umhverfisáhrifum og virðisauka fyrir 
samfélagið allt. 

En nú er öldin önnur og kröfur meiri og 
strangari, ekki síst til fyrirtækja. Fyrir 
þau borgar sig að flokka sem mest og 
minnka umfang úrgangs. Hið sama á því 
miður ekki við um heimilin á höfuðborg-
arsvæðinu. Þeir sem vilja gera betur og 
flokka í bláar og grænar tunnur (sem sum 
sveitarfélaganna bjóða) þurfa að greiða 
meira en þeir sem henda öllu sínu drasli 
í svörtu tunnuna. Eða menn aka í næstu 
endurvinnslustöð til að skila flokkuðum 
úrgangi. Vissulega eru grenndargámar 
víða en betur má ef duga skal. Í heima-

bæ mínum, Garðabæ, eru grenndar-
gámar á einum stað í tíu þúsund manna 
sveitarfélagi.  Engin endurvinnslustöð 
er í bænum lengur. Hún hefur verið flutt 
til Hafnarfjarðar og akstur í hana að 
minnsta kosti tvöfaldast með tilheyrandi 
tilkostnaði.  Þetta verður að teljast öfug-
þróun og í hrópandi ósamræmi við mark-
mið hins opinbera um að draga úr urðun 
úrgangs.

Á kosningavori hefði mátt búast við því 
að frambjóðendur allra stjórnmálaflokka 
berðust um hylli kjósenda meðal annars 
með því að bjóða betri þjónustu við sorp-
hirðu og endurvinnslu, en ekki með því 
að lengja vegalengdir og flækja líf þeirra 
sem þó leggja sig fram við flokkun og 
endurvinnslu. 

Það hlýtur að vera verðugt verkefni 
frambjóðenda til sveitarstjórna að bjóða 
íbúum Garðabæjar, Kópavogs, Hafnar-
fjarðar, Álftaness, Seltjarnarness og 
Reykjavíkur þjónustu á þessu sviði sem 
er hvort tveggja í senn;  í takt við tím-
ann og verðlögð með tilliti til markmiða  
umhverfisverndar og sjálfbærrar þróun-
ar.

Akstur í boði SORPU
Sorphirða

Þórunn Svein-
bjarnardóttir
Alþingismaður
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Dagskrá: 
Kl. 08:30 A  ending ráðstefnugagna og greiðsla þá  tökugjalds. 
Kl. 09:00 Setning ráðstefnu: Kris  n Ástgeirsdó   r, framkvæmdastýra Jafnré   sstofu. 
Kl. 09:10 „Sannleikurinn gerir mann frjálsan“ Kynferðislegt o  eldi gegn drengjum: 
 Sigrún Sigurðardó   r, hjúkrunarfræðingur, MS í heilbrigðisvísindum, doktorsnemi í  
 Lýðheilsuvísindum við HÍ. 
Kl. 09:40 Maður, kona, barn: Reynsla kvenna af heimiliso  eldi á meðgöngu: 
 Ástþóra Kris  nsdó   r, hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir og meistaranemi við HA. 
Kl. 10:10 Er ástæða  l að spyrja um o  eldi á meðgöngu? 
 Sigríður Sía Jónsdó   r, ljósmóðir MS, lektor við HA og aðjúnkt við HÍ. 
Kl. 10:40 Kaffi   
Kl. 11:00 Meðferðarúrræði fyrir þolendur kynferðislegs o  eldis: 
 Dr. Berglind Guðmundsdó   r, sálfræðingur, Áfallamiðstöð Landspítala. 
Kl. 11.30 Þverfagleg meðferðarúrræði fyrir fullorðna þolendur kynferðislegs o  eldis í æsku: 
 Turid Kavli, sálfræðingur á meðferðardeild fyrir fullorðna þolendur kynferðislegs o  eldis  
 í æsku í Betania Malvik í Noregi. 
Kl. 12:30 Hádegi 
Kl. 13:20 O  eldi í nánum samböndum, niðurstöður rannsóknar á gögnum: Kvennaathvarfsins: 
 Elva Dögg Ásud. Kris  nsdó   r ML nemi í lögfræði við HR. 
Kl. 13:50 Ungir gerendur, kynning á meðferðarúrræðum: 
 Anna Kris  n Newton, ré  arsálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun. 
Kl. 14:20 Vændi á Íslandi: Gísli Hrafn Atlason mannfræðingur. 
Kl. 14:50 Kaffi   
Kl. 15:10 Vændi og mansal á Íslandi, dómur í máli Catalina Mikue Ncogo: 
 Hulda María Stefánsdó   r, aðstoðarsaksóknari hjá embæ    Ríkissaksóknara. 
Kl. 15.40 „Því ekki að segja frá því sem gerðist?“ Svala Ísfeld Ólafsdó   r, sérfræðingur í
 refsiré    og a  rotafræði við lagadeild HR  allar um kynferðisbrot gegn börnum. 
Kl.16:10 Ráðstefnulok
      
                         

Fræðsludagur um kynbundið o  eldi

Ráðstefnan
ÞÖGUL ÞJÁNING

Ráðstefnan fer fram á fræðsludegi um kynbundið o  eldi þann 16. apríl nk. kl. 9:00-16:30 í Háskólanum á 
Akureyri.  Ráðstefnan sem er öllum opin er kjörinn ve  vangur fyrir fagsté   r og alla þá sem vilja leggja si   að 
mörkum  l að vinna gegn og uppræta kynbundið o  eldi. Skráning fer fram á slóðinni 
h  p://www.unak.is/radstefnur 

Verkföllin í skipasmíðastöðinni 
í Gdansk árið 1980 mörkuðu 

að mörgu leyti upphaf endalok-
anna kommúnismans í Póllandi. 
Kveikjan að þeim verkföllum var 
þegar iðnaðar- og baráttukonan 
Anna Walentynowicz var rekin úr 
starfi, einungis örfáum mánuðum 
áður en hún átti rétt á eftirlaun-
um. Verkföllunum lauk með 
sigri verkamannanna, Anna fékk 
starfið sitt að nýju og Samstaðan 
fékkst skráð sem löglegt félag.

Þetta var einn fyrsti mark-
tæki sigur stjórnarandstöðuafla 
á hinum sitjandi stjórnvöldum. 
Gagnbyltingin var hafin.

Anna Walentynowicz lést, líkt 
og svo mörg önnur pólsk fyrir-
menni, þegar flugvél forsetans 
brotlenti í aðflugi að Smolensk-
flugvellinum, í leið á minningar-
athöfn vegna fjöldamorðanna í 
Katyn-skógi fyrir um 70 árum 
síðan. „Það hvílir bölvun á þess-
um stað,“ hafa margir sagt undan-
farna daga. Fyrir sjötíu árum var 
höggvið stórt skart í raðir pólsks 
samfélags þegar um 20 þúsund 
liðsforingjar og menntamenn voru 
teknir af lífi af sovésku öryggis-
sveitunum, og nú deyr rjóminn 
af stjórnmálaelítu landsins við að 
minnast þeirra. Svona er þetta nú.

Flugslys af þessari stærðar-
gráðu hefði raunar orðið stórfrétt 
sama hverjir farþegarnir væru. 
En þegar rennt er yfir lista yfir 
hinna látnu kemur á daginn að 
dauði a.m.k. helmings farþeganna 
hefði orðið forsíðufrétt á venju-
legum degi. Listinn er langur og 
inniheldur, svo eitthvað sé nefnt, 
fyrrum forseta útlagastjórnar 
Póllands, þrjá varaforseta þings-
ins, seðlabankastjórann, umboðs-
mann mannréttinda, formann 
ólympíusambandsins, átján þing-
menn, alla æðstu yfirmenn hers-
ins og annarra öryggisstofnana að 
ógleymdum sjálfum forsetanum, 
konu hans og öllum nánustu sam-
starfsmönnum. Flokkur forsetans 
missti þingflokksformanninn og 
nokkra lykilþingmenn. Vinstri-
flokkurinn missti forsetafram-
bjóðanda sinn og kosningastjóra 
hans. Andlát baráttukonunnar 
sem átti þátt í að hrinda fyrsta 
spilinu í spilaborg kommúnism-
ans þarf sem sagt að berjast um 
athygli fjölmiðlanna.

Tvennt kemur þó upp í hugann 
sem Pólverjar geta verið ánægð-
ir með og stoltir af í kjölfar flug-
slyssins. Í fyrsta lagi er hin borg-
aralega og lýðræðislega hefð í 
Póllandi orðin það sterk að engum 
kemur upp í hugann að atburður 
sem þessi, sama hve hræðilegur 
hann er á mannlegum skala, geti 
ruggað undirstöðum samfélagsins 
eða þá stuðlað að einhvers konar 
valdatómi. Það hljómar eiginlega 
fáránlega að þurfa yfirhöfuð að 
minnast á það að slys sem þetta 
breyti engu fyrir lýðræðið í Pól-
landi, líkurnar á einhverskonar 
kerfishruni eða að gamlir draug-
ar snúi aftur eru engar. En það 
hve fáránlegar slíkar vangavelt-
ur þykja, er einmitt eitthvað sem 
menn geta verið ánægðir með. Það 
sýnir hve langt á veg pólska lýð-
ræðishefðin er komin. Ég hygg að 
ef sambærilegt slys hefði átt sér 
stað snemma á tíunda áratugnum 
hefði óvissan um framhaldið verið 
mun meiri.

Í öðru lagi þá geta menn verið 
sáttir við þá samkennd og þau ein-
lægu viðbrögð sem allir Pólverjar 
hafa sýnt í kjölfar fréttanna frá 
Smolensk. Götur allra borga og 
bæja fylltust af fólki sem vildi 
leggja blóm við opinberar bygg-
ingar, kveikja á kertum og biðja 
fyrir hinum látnu. Nú er það ekki 
svo að forsetinn sálugi hafi notið 
óumdeildra vinsælda, og dvínuðu 
þær þegar leið á kjörtímabilið 
ef eitthvað er. En allir þeir sem 
mættu fyrir framan forsetahöllina 
til að votta honum virðingu sína á 
laugardag gátu þó sameinast í því 
að þarna hefði farið maður sem 
hefði stofnað flokk um skoðanir 
sínar, boðið fram í kosningum og 
unnið. Á þann hátt var hann því 
auðvitað fulltrúi þeirra allra. Og 
hann, og aðrir kjörnir fulltrúar, dó 
einmitt sem slíkur fulltrúi. Í opin-
berum erindagjörðum fyrir hönd 
þeirra sem kusu hann.

Annars verða minningarorð 
í kjölfar vondra atburða aldrei 
frumleg og síst einlægari eftir 
því sem menn fá lengri tíma til að 
vinna þau.

Mest áhrif á mig hafði útsend-
ingin frá Katyn skógi þar sem 
áðurnefnd minningarathöfn átti 
að fara fram. Þegar fréttir bárust 
af slysinu tók bersýnilega hrærð-
ur skipuleggjandi hátíðarinnar 
til máls og sagði. „Hér átti nú að 
hefjast athöfn klukkan hálfellefu. 
Forsetinn okkar ætlaði að koma. 
Nú, forsetinn er ekki hér …“ 
Fremst hjá sviðinu stóðu tugir 
auðra stóla sem á höfðu verið 
lagðar litlar rauðhvítar fánaveif-
ur. Fráteknir fyrir rjómann af 
stjórnmálaelítu Póllands.

Tómir stólar
Pawel Bartoszek
Stærðfræðingur

Í DAG

Helgi Áss Grétarsson ritar grein 
hér í Fréttablaðinu þann 10. 

þessa mánaðar undir yfirskriftinni 
„Fiskveiðistefna Íslands og ESB“. Í 
greininni er Helgi Áss í og með að 
svara skrifum mínum hér á síðum 
blaðsins frá 31. mars sl. þar sem 
ég brást við grein Helga frá því 27. 
mars! Tilefni skrifanna er að við 
Helgi erum ekki sammála um rétt-
mæti þess að bera saman árangur 
íslenska fiskveiðistjórnunarkerfis-
ins við sameiginlega sjávarútvegs-
stefnu ESB. Helgi Áss telur að það 
sé eðlilegt að bera saman að jöfnu 
fiskveiðistjórnun á Íslandsmiðum 
við fiskveiðistjórnun á hafsvæði 
ESB ríkjanna. Ég tel hins vegar 
að hér sé um ósambærilega hluti 
að ræða af augljósum efnahags- og 
landfræðilegum ástæðum. Annars 
vegar höfum við svo til einangr-
aða lögsögu Íslands og að lang-

mestu leyti staðbundna stofna. Í 
fyrri grein minni líkti ég með réttu 
aðstæðum til fiskveiðistjórnunar á 
Íslandsmiðum við fiskabúr. Jafn-
framt er augljóst að miðað við þann 
afla sem tekinn er úr sjó á Íslands-
miðum í dag, eftir áratuga kvóta-
kerfi, megi efast um gæði kerfisins 
til að byggja upp fiskistofna þó að 
það hafi knúið fram hagræðingu í 
greininni. 

Hins vegar höfum við lögsögur 
ESB ríkjanna sem skarast undan-
tekningarlaust og fiskistofnar eru 
að sama skapi sameiginlegir sem 
gerir alla stjórnun mun flóknari. 
Þrátt fyrir að ýmislegt sé ábóta-
vant við fiskveiðistjórnun í ESB 
eru þó dæmi um blómlegan sjáv-
arútveg sem m.a. Íslendingar hafa 
talið hagstætt að fjárfesta í. Kjarn-
inn í þessari umræðu er þó sá að ég 
tel að um slíkan grundvallaraðstöð-
umun sé að ræða á milli Íslands og 
ESB hvað fiskveiðistjórnun varð-
ar að um ósambærilega hluti sé að 
ræða. Helgi Áss er ósammála mér 
og verður svo að vera. 

Ámælisverð vinnubrögð
Annað og verra er að í svargrein 

sinni tekur Helgi þann pól í hæðina 
að leggja mér orð í munn með eft-
irfarandi staðhæfingu: „Ólíkt því 
sem margir halda fram (sjá m.a. 
grein Úlfars Haukssonar í Frétta-
blaðinu 31. mars sl.), þá á sam-
eiginleg fiskveiðistefna ESB ekki 
rætur sínar að rekja til þess að for-
svarsmenn Evrópuríkja hafi feng-
ið innblástur um nauðsyn þess að 
hafa sameiginlega stefnu í þessum 
málum. Upphaf hennar má rekja 
til hagsmuna þeirra sex ríkja sem 
stofnuðu Efnahagsbandalag Evrópu 
þegar ljóst var að fjögur fiskveiði-
ríki sóttu um aðild að bandalaginu 
árið 1970.“ 

Í grein minni frá 31. mars kemur 
hvergi fram það sjónarmið að upp-
haf sameiginlegrar fiskveiðistefnu 
ESB megi rekja til einhvers sem 
kalla má „innblásturs“ forsvars-
manna Evrópuríkja um mikilvægi 
sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu. 
Hins vegar má fullyrða hér og nú, 
að hefðu menn ekki farið af stað 
með mótun sameiginlegrar stefnu 
í einhverri mynd, undir þeim pól-
itísku formerkjum sem uppi voru 
árið 1970, þegar 12 mílna efnahags-
lögsaga var regla þá hefði það óhjá-
kvæmilega gerst seinna þegar 200 
mílna lögsaga var innleidd. Þessi 
saga, sem og annað sem viðkemur 

sjávarútvegsstefnu ESB, er ítar-
lega rakin í bók minni „Gert út frá 
Brussel? Íslenskur sjávarútvegur 
og Evrópusambandið – sjávarút-
vegsstefna ESB rannsökuð út frá 
hugsanlegri aðild Íslands að sam-
bandinu“ og kom út hjá Háskólaút-
gáfunni árið 2002.  

Vægt til orða tekið þá er það 
ámælisvert í akademísku starfi, 
sem og í almennri umræðu, að 
hafa vísvitandi rangt eftir öðrum 
við skrif og rannsóknir og afbaka 
umræðuna með þeim hætti. Und-
irritaður mun því ekki eiga frek-
ari orðaskipti við Helga Áss hér á 
síðum blaðsins.

Íslenskur sjávarútvegur og Evrópusambandið
Úlfar Hauksson
Stjórnmálafræðingur og 
togarasjómaður

Evrópumál
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„Ég er á því að það sé mjög mikilvægt að geta boðið upp á 
svona spurningakeppni, sérstaklega ef vel er staðið að þessu 
af hendi skólanna. Að mínu mati er þetta mikilvægasti aldur 
mannskepnunnar og því viljum við ýta undir að það þyki kúl 
og eftirsóknarvert að vita hluti. Ég held að þróunin sé í þá 
átt. Það má segja að þetta sé gagnsókn okkar nördanna gegn 
þeim sem hafa verið að stríða okkur,“ segir Hjalti Snær Ægis-
son, umsjónarmaður Veistu svarið, spurningakeppni Íþrótta- 
og tómstundaráðs Hafnarfjarðar (ÍTH) og grunnskólanna í 
Hafnarfirði. 

Úrslitaviðureign keppninnar fer fram í Flensborgarskóla 
klukkan 20 í kvöld milli Setbergsskóla og Álftanesskóla. 
Veistu svarið var sett á laggirnar á síðasta ári og segist Hjalti 
ekki vita til þess að önnur eins keppni sé í boði fyrir grunn-
skólanema á höfuðborgarsvæðinu eftir að Nema hvað?, spurn-
ingakeppni Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur, var lögð 
af í fyrra. 

Sjálfur er Hjalti, sem starfar sem stundakennari við 
Háskóla Íslands og þýðandi, þrautreynt spurningaljón. Hann 
var í sigurliði MR í Gettu betur þrjú ár í röð í kringum alda-
mótin og er einn stofnenda téðrar Nema hvað?- keppni. Þar 
gegndi hann stöðu spurningahöfundar og dómara, rétt eins 
og hann gerir í spurningakeppni grunnskóla Hafnarfjarðar. 
„Mér rann blóðið til skyldunnar þegar Hafnarfjarðarbær bað 
mig um að taka þessa keppni að mér, enda er ég sjálfur Hafn-
firðingur,“ segir hann.

Aðspurður segist Hjalti hafa á tilfinningunni að þekking-
arforði ungmenna hafi haldist nokkuð í horfinu á þeim tæp-
lega áratug frá því að hann hóf að starfa við spurningakeppn-
ir grunnskóla. „Aðgengi að upplýsingum er betra nú en áður. 
Hins vegar hafa áherslur breyst nokkuð og dægurmenning er 

orðin fyrirferðarmeiri en áður var í öllum spurningakeppn-
um. Svona keppnir eiga að vera fræðandi, en það verður líka 
að koma til móts við nemendurna og spyrja um hluti innan 
þeirra áhugasviðs. Ég hika til dæmis ekki við að spyrja um 
auglýsingar og er orðinn ansi vel að mér um Lady Gaga og 
fleira slíkt,“ segir Hjalti og hlær.

Hann býður alla hjartanlega velkomna á úrslitaviðureignina 
í kvöld. „Það hefur gerst að spurningaþjálfarar menntaskóla-
liða mæti og reyni að veiða efnilega keppendur í sína skóla. 
Þeir mega gjarnan láta sjá sig, eins og allir aðrir.“ 
 kjartan@frettabladid.is

ÚRSLIT Í SPURNINGAKEPPNI GRUNNSKÓLA HAFNAFJARÐAR:  RÁÐAST Í KVÖLD

Eftirsóknarvert að vita hluti

STUND SANNLEIKANS Hjalti telur að lið Setbergsskóla og Álftanes-
skóla gætu plumað sig vel í Gettu betur ef þau tækju þátt í dag. Lið 
Álftanesskóla: Kristinn Már Bjarnason, Þórgnýr Albertsson og Jökull 
Steinar Ólafsson. Lið Setbergsskóla: Úlfur Þór Andrason, Birgir Örn 
Höskuldsson og Brynjar Geir Sigurðsson. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JACOB ZUMA 
ER 68 ÁRA Í DAG.

„Ég hef mjög 
ákveðna sýn á þessi 

mál – ég hef aldrei 
litið niður á menn-

ingu og arfleifð eins 
né neins og lít svo á 

að enginn hafi slíkan 
rétt.“

Jacob Gedleyihlekisa 
Zuma er forseti Suður-

Afríku. 

Á þessum degi árið 1952 var gúmmí-
björgunarbátur notaður í fyrsta skipti 
við björgunarstörf þegar vélbáturinn 
Veiga sökk við Vestmannaeyjar. 

Átta manns voru um borð þegar 
báturinn lenti í suðvesturstormi 
síðdegis um daginn, skammt vestur af 
Einidrangi. Veiga var að leggja af stað 
heimleiðis þegar báturinn fékk yfir sig 
sjó stjórnborðsmegin sem braut meðal 
annars hurð í stýrishúsi og rúður.

Tveir skipverjar lentu í sjónum og 
fórust, en sex björguðust með því að 
koma gúmmíbjörgunarbát sem var til 
staðar á flot. Var talið að gúmmíbjörg-
unarbáturinn hefði orðið mönnunum 
til lífs en Veiga sökk um fimmtán 

mínútum eftir að skipverjar voru 
komnir í björgunarbátinn. 

Skipverjum af Veigu tókst að halda 
sér á floti í gúmmíbátnum í nokkrar 
klukkustundir, þar til aðstoð barst frá 
skipverjum á vélbátnum Frigg.

Í Þjóðviljanum 16. apríl sama ár er 
sagt að gúmmíbáturinn hafi reynst 
„með afbrigðum vel og sýnt að þeir 
séu mjög hæfir sem lífbátar, því sjór 
var erfiður“.

ÞETTA GERÐIST:  12. APRÍL 1952

Gúmmíbjörgunarbátur notaður 

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Þór Jóhannesson bóndi,
lést laugardaginn 3. apríl að Dvalarheimilinu Hlíð, 
Akureyri. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju mánu-
daginn 12. apríl kl. 13.30.

Árni V. Þórsson   Ragna Eysteinsdóttir
Nanna B. Þórsdóttir
Hjörvar Þór Þórsson   Andrea Thorsson
Ásdís Þórsdóttir    Guðmundur Ólafsson
Gunnur Petra Þórsdóttir   Ólafur Þórarinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, systir, mágkona og 
frænka,

Kristjana Hólmgeirsdóttir
frá Hellulandi, Aðaldal,
Tjarnarlundi 12 f, Akureyri,

sem andaðist á öldrunarlækningadeild Kristnesspítala 
sunnudaginn 4. apríl, verður jarðsungin frá 
Akureyrarkirkju miðvikudaginn 14. apríl kl. 13.30.
Þeir sem vilja minnast hennar láti öldrunar lækninga-
deild Kristnesspítala njóta þess.

Þorbjörg Aðalsteinsdóttir
Sigrún Hólmgeirsdóttir
Hermann Hólmgeirsson
mágkonur og systkinabörn.

Elskuleg móðir mín, amma og  
langamma,

Kristín Friðriksdóttir
frá Raufarhöfn, Laugarásvegi 1,

lést á líknardeild Landspítalans laugardaginn 3. apríl.  
Útförin fer fram miðvikudaginn 14. apríl kl. 13.00 frá 
Fossvogskirkju.

Jenný Lind Þórðardóttir
Kristín Þóra Vöggsdóttir
Guðrún María Vöggsdóttir
Zanný Lind Hjaltadóttir
Brynja Hjaltadóttir
Rakel Dögg Sigurðardóttir

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Jórunn Eyjólfsdóttir
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
áður Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

andaðist sunnudaginn 4. apríl sl. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 12. apríl kl 15.00. Blóm 
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á að láta Barnaspítala 
Hringsins njóta þess.

Eyjólfur Jónsson
Arndís Jónsdóttir
Gunnar Jónsson   Erla Sigtryggsdóttir
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Henning Kr. Kjartansson,
Aðalgötu 5, Keflavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði, fimmtu-
daginn 8. apríl. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
föstudaginn 16. apríl kl. 14.00.

                            Jónína Ingólfsdóttir
Inga María Henningsdóttir Ólafur Sigurjónsson
Bjarney Sigríður Snævarsdóttir Bjarni Friðrik Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Magnús Guðmundsson,
fv. verkstjóri, Blikahöfði 7, Mosfellsbæ,

andaðist á líknardeild K5 Landakoti miðvikudaginn 7. 
apríl. Jarðsungið verður frá Grafarvogskirkju 19. apríl 
kl. 13.00.

                        Sigurrós Anna Kristjánsdóttir
Agnar Magnússon   Hólmfríður Skarphéðinsdóttir
Snorri Magnússon   Ólafía E. Gísladóttir
Smári Magnússon   Rut Magnúsdóttir
Magnús Rúnar Magnússon 
Sigurrós Anna Magnúsdóttir Sveinbjörn Guðlaugsson
Hólmfríður G. Magnúsdóttir Örlygur Atli Guðmundsson
Ármann Magnússon Kristín E. Reynisdóttir
Reynir Magnússon Hrund Birgisdóttir
Hjörtur Magnússon Hrafnhildur Eva Ingibergsdóttir
                                    og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Fjóla Þorbergsdóttir,
lést á heimili sínu, Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri, 
miðvikudaginn 7 apríl. Útför hennar fer fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu.

Halldór Pálmi Erlingsson   Gerður Kristjánsdóttir
Bergþór Erlingsson    Heiðdís Á. Þorvaldsdóttir
Erna Erlingsdóttir    Hjörtur Gíslason
                     ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðríður Ingibjörg 
Einarsdóttir,
Efstaleiti 10, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni fimmtudaginn 
1. apríl.  Útförin fer fram frá Áskirkju, miðvikudaginn 
14. apríl kl. 15.

Hörn Harðardóttir   Matthías Jakobsson
Örn Þórhallsson    Erla Magnúsdóttir
Þórunn Þórhallsdóttir Jón Hjaltalín Ólafsson
Sigríður Þórhallsdóttir Jón Kristján Árnason
Einar Þór Þórhallsson Andrea Þorbjörg Rafnar
barnabörn og barnabarnabörn.

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

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



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

LISTMUNAUPPBOÐ  verður haldið í Galleríi Fold við Rauð-

arárstíg í dag klukkan 18.15. Boðin verða upp tæplega 100 verk 

af ýmsum toga, bæði nýleg og eftir gömlu meistarana. Meðal 

annars verða boðin upp mörg verk eftir Jóhannes S. Kjarval og 

rómantísk mynd eftir Gunnlaug Blöndal. www.myndlist.is

„Þetta er staðurinn í íbúðinni 
sem allt gerist á og hverfist um,“ 
segir Edda brosandi þar sem hún 
situr við þungt og mikið borð, 
með netta tölvu fyrir framan sig 
sem er eitt af hennar verkfær-
um í vöruhönnuninni. „Þetta er 
dálítið spes borð og mér áskotn-
aðist það fyrir tilviljun,“ segir 
hún og lýsir heppni sinni. „Ég 
var að kaupa mér leir-rennibekk 
úti í bæ og var stödd í bílskúr hjá 
ókunnugu fólki. Þar var ég bara 
spurð hvort mig vantaði ekki líka 
borðstofuborð. Þarna stóð þetta 

fína borð, ég heillaðist og sló til. 
Fannst hönnunin svo sniðug. Það 
er nefnilega gætt þeirri náttúru 
að þegar það er stækkað breytist 
það í borð fyrir 25 manns því það 
rennur út sleði sem er eiginlega 
endalaus.“

Dags daglega kveðst Edda vera 
með borðið í styttri útgáfunni 
enda sé það þá hæfilegt fyrir 
heimilisfólkið en holið í íbúðinni 
er langt og mjótt og þar getur hún 
slegið upp 25 manna veislum ef 
henni býður svo við að horfa. 

Borðið er greinilega gamalt. 

„Gæti verið hundrað ára,“ bend-
ir Edda á. „Ég held að það sé frá 
Danmörku og mér finnst gaman 
að hugsa til fortíðar þess. Kannski 
hefur það verið á dönskum herra-
garði, dekkað með fínum borð-
búnaði og kannski hafa aðrar fjöl-
skyldur notað það á svipaðan hátt 
og við, teiknað við það og lært, 
auk þess að nota það sem matar-
borð. Mér finnst að minnsta kosti 
ég hafa gert góð kaup. Borðið er 
alger þungamiðja heimilisins, 
nokkurs konar umferðarmiðstöð.“
 gun@frettabladid.is

Þungamiðja heimilisins
Vinsælasti staðurinn á heimili Eddu Gylfadóttur vöruhönnuðar er við veglegt og viðamikið borð sem er 
allt í senn vinnuaðstaða, borðstofuborð og lærdómsstaður allra í fjölskyldunni. Bak við það er saga.

Edda teiknar og vinnur í tölvunni við borðið góða sem tuttugu og fimm manns rúmast við þegar það er stækkað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Weber Q  ferðagrillin komin. 
 

Söluaðilar.:   Járn og gler - Garðheimar - Húsasmiðjan                                 
             www.weber.is 

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

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

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

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

Listh

Fermingartilboð
sjá 

www.svefn.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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SPEGILL MEÐ HÁRGREIÐSLU  er sniðug hugmynd 

Japanans Shimizu Hisakazu. Hver spegill er með eigin hár-

greiðslu, allt frá síðu hári og börtum til skalla og hatta.

Blóm í vasa fegra heimilið og 
færa vorið inn. Gaman er að 
hressa upp á stílinn í stofunni 
með fallegum og óvenjulegum 
blómavösum.

Blómavasinn Fiducia eftir danska 
vöruhönnuðinn Louise Campbell 
er samsettur úr fimm vösum eða 
kertastjökum sem hanga saman á 
seglum. 

Fiducia er latína og þýðir trú eða 
öryggi en vasarnir geta ekki staðið 
án stuðnings hver annars. Hægt er 
að breyta uppröðuninni að vild og 
tengja fleiri saman og búa til langa 
lengju til dæmis í gluggakistu eða 
á borðstofuborðið.

Nánar má skoða skemmtilega 
hönnun á heimasíðu Louise Camp-
bell, www.louisecampbell.com.

Fimm í einum

Vasarnir hanga ekki uppi án stuðnings 
hver annars. MYND/LOUISE CAMPBELL

Innblásið af eldfjöllum
Gosið á Fimmvörðuhálsi hefur dregið til sín áhorfendur í þúsundavís sem dolfallnir fylgjast með nátt-
úruöflunum í návígi. Eldgos er bæði eyðingarafl og sköpunarkraftur í senn.

hafa áhrif á íslenskt listafólk.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eldfjallahúsið í 
Newberry Springs 

er byggt ofan á 
gíg í eyðimörkinni 

milli Las Vegas og Los Angeles 
í Ameríku.

MYND/WWW.NEWHOUSESOFART.COM

Vulcano Buono eða „Góða eldfjallið“ eftir Renzo Piano 
í bænum Nola á Ítalíu, aðeins steinsnar frá hinu fræga 

eldfjalli Vesúvíus. MYND/WWW.TRENDHUNTER.COM

Stóra eldfjall og litla eldfjall eftir Oscar Niemeyer sækja nafn sitt og lögun til eldfjalla.  
MYND/AFPPHOTO MYCHELE DANIAU

Eldfjöll hafa löngum verið skap-
andi fólki innblástur. Íslenskar 
byggingar samofnar náttúrunni 
eru okkur kunnar og má þar nefna 
þjónustumiðstöðina við Bláa lónið 
sem hverfur inn í hraunið í kring.

Byggingar sem sækja bæði form 
og heiti beinlínis til eldfjalla og 
sprengigíga er að finna um allan 
heim. Til dæmis Vulcano Buono 
eða Góða eldfjallið eftir Renzo 
Piano sem stendur í bænum Nola 
á Ítalíu, steinsnar frá hinu fræga 
eldfjalli Vesúvíus. Stóra eldfjall 
og Litla eldfjall er heiti tvískiptr-
ar byggingar í Le Havre í Frakk-
landi eftir Oscar Niemeyer sem 
hýsir leikhús og kvikmyndahús og 
sækir form sitt til eldfjalla. Fáir 
hafa þó verið eins hugaðir og sá 
sem byggði íbúðarhús ofan á eld-
fjallagíg í Bandaríkjunum árið 
1968 en húsið er einfald-
lega kallað Eldfjalla-
húsið í Newberry 
Springs.

Íslenski vöru-
hönnuðurinn Bryn-
hildur Pálsdótt-
ir sótti í smiðju 
íslenskra fjalla 
þegar hún hann-
aði Súkkulaði-
fjöl l .  Molinn 
Eldborg er fyllt-
ur með möndl-
um, hnetukexi 
og fljótandi karamellukviku 
og er byggður á eldborgum 
sem myndast við stutt gos 
þar sem þunn-
fljótandi kvika 
sýður upp úr 
gígskálinni. 
Flower erup-
tion kallast 
vasar, steypt-
ir úr íslenskum 
sandi, eftir vöruhönn-
uðinn Jón Björnsson. Nafn-
ið vísar til þess hvernig jörðin 
opnast en í stað bráðins hrauns 
standa blóm upp úr „gígnum“. 

Gosið í Eyjafjallajökli mun án 
efa verða íslensku listafólki inn-
blástur. Til dæmis hefur Vík 
Prjónsdóttir nú þegar á prjón-
unum að framleiða sérstaka 
eldgosaútgáfu af Lands-
lagsteppinu sem sækir 
munstur sitt og lögun 
til Eyjafjallajökuls, 
Mýrdalsjökuls og 
nágrennis.

 heida@frettabladid.is

Konfektmolinn Eldborg er 
fylltur fljótandi karamellu-

kviku.

Flower eruption, vasar 
steyptir úr íslenskum 
sandi eftir Jón Björns-
son vöruhönnuð. 
 MYND/JÓN BJÖRNSSON

Eldgosið í Eyjafjallajökli mun án efa 

Mán. - föst. kl. 9-18 
Laugard. kl. 11-15

www.friform.is

REYFARAKAUP

FRÍFORM
NÝIR TÍMAR - FERSK FORM

HREINT OG KLÁRT

ÞEGAR ÞIG VANTAR INNRÉTTINGU

AF LAGER Á LÆGRA VERÐI 20%

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is 
 www.raudakrosshusid.is |

 
Opið virka daga kl. 12-17

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið

Ókeypis fyrir alla
Mánudagur 12. apríl

     Lokað! 

Þriðjudagur 13. apríl

Qi–Gong kl. 12-13    Gönguhópur kl. 13-14    Íslenskuhópur kl. 13-14
Vinnum saman - Ný viðhorf (Býflugurnar) kl. 14-16
Skiptifatamarkaður /Barnaföt kl. 16-18

     Prjónahópur - Vertu með í prjónahópnum. Prjónahópurinn er alla jafna
á mánudögum. kl. 13-15

Miðvikudagur 14. apríl

Tölvuaðstoð kl. 13.30-15.30    Áhugasviðsgreining kl. 14 -16 
Lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur kl. 14-16    Briddsklúbbur kl.14-16

     Líðan atvinnuleitenda - Umræður og vinnuhópar í umsjón félagsvina
atvinnuleitenda. kl.12:30-14:00
     Viltu fá meira fyrir þinn snúð? -  Grunnhugmyndir og æfingar í 
samningatækni. Fyrri hluti. Umsjón: Silja Bára Ómarsdóttir kl.15:30-16:30

Fimmtudagur 15. apríl

Framundan er námskeiðið Barnið komið heim í Rauðakrosshúsinu, 
á Akureyri, Akranesi og Selfossi. Upplýsingar í síma 570 4000

Fluguhnýtingahópur kl. 12-13:30     Saumasmiðjan kl. 13-15     
Þýskuhópur kl. 14-15     Spænskuhópur kl. 15-16     Jóga kl. 15-16

     Fyrir utan rammann -  Framkomu- og leiklistarþjálfun þar sem farið er 
ofan í þæginda- og vitundarramma hvers og eins.  Fyrri hluti. Skráning nauð-
synleg. Umsjón: Helena Kristinsdóttir, framleiðandi. kl. 9-12

Gönguhópur  kl. 12.30-13.30     Hláturjóga kl. 15:30 -16:30

     Fyrir utan rammann -  Seinni hluti. kl.9-12
      Félagsvinir - Sjálfboðaliðar óskast! Opnaðu samfélagið fyrir konum og 
börnum af erlendum uppruna. kl. 12:30-13:00
     Hvernig stöndumst við álag - Jóhann Thoroddsen sálfræðingur. kl.14-16

Föstudagur 15. apríl
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Eero Saarinen var finnskur og 
bjó í heimalandi sínu sem barn 
með foreldrum sínum sem báðir 
voru listrænt menntaðir. Faðir 
hans Eelo Saarinen var arkitekt 
og móðir hans, Loja, starfaði sem 
textílhönnuður. Árið 1923, þegar 
Eero var 13 ára gamall, fluttist 
hann til Bandaríkjanna ásamt fjöl-
skyldu sinni og bjó þar og starfaði 
allt þar til hann lést. 

Arkitektúr og hönnun Saarinens 
þykir mjög öguð, form hans hrein 
og lífræn og ein af hans fræg-
ustu byggingum, sem nú tilheyr-
ir John F. Kennedy-flugvellinum 

í New York en var 
áður byggð fyrir 

Trans World 
Airlines, 
TWA, sýnir 
það hand-
bragð vel. 
Bygging-
in minn-
ir helst á 
skúlptúr 

sem vekur 
upp hugsan-

ir um fugla og 
flug með straum-
línulöguðum 
sveigjum, innra 
sem ytra.

Eero Saarinen og Charles Eames 
voru miklir vinir og sá fyrrnefndi 
nefndi son sinn Eames í höfuðið á 
hönnuðinum en þeir félagar unnu 
að nokkrum verkefnum saman. 
Leiðir Saarinens lágu fljótlega 
til Knoll og urðu stólar þeir 
sem fyrirtækið framleiddi, og 
framleiðir enn, heimsfrægir.

juliam@frettabladid.is 

Öguð form snillings
Finnski arkitektinn Eero Saarinen, einn helsti brautryðjandi módernismans í hönnun, hefði orðið hundr-
að ára nú síðar á árinu. Hann lést aðeins fimmtíu ára að aldri, en hafði þá skilað stórbrotnu ævistarfi.

Eero Saarinen um það bil ári áður en 
hann lést, árið 1960.

Jákvæðar umfjallanir um ís-
lenska hönnun birtast í erlend-
um fjölmiðlum í kjölfarið á 
HönnunarMars.

„Það er alveg ljóst að öll þessi 
greinaskrif skapa vissa mögu-
leika fyrir íslenska hönnuði,“ 
segir Halla Helgadóttir, fram-
kvæmdastjóri Hönnunarmið-
stöðvar Íslands, ánægð með þá 
athygli sem íslensk hönnun hefur 
fengið í erlendum fjölmiðlum 
eftir HönnunarMars.

Jákvæðar umsagnir um 
HönnunarMars og ein-
staka hönnuði hafa þannig 
birst í virtum prentmiðlum 
og veftímaritum á borð við 
The Guardian, The 
Forum, Dezeen.com, 
Dazeddigital.com, 
Core77.com og Cool-
hunting.com. Í grein 
sinni á Coolhunting.
com segir blaðamað-
urinn Brian Ficht-
ner til dæmis margt 
áhugavert hafa borið 
fyrir augu en telur 
þó enn vanta nokk-
uð upp á fjármagn til 
að íslensk hönnun nái 
almennilegu flugi. 

Halla segir umfjöllun 

af þessu tagi 
mjög mik i l -
væga  f y r i r 
íslenska hönn-
uði . „Fagleg 
umfjöllun hefur 
hingað til verið 
svolítið ábóta-
vant hérlendis 
en er mikilvæg 
fyrir íslenska 
hönnuði. Hún 
vekur athygli á 
verkum þeirra 

og staðsetur þá í alþjóðlegt 
samhengi.“

Hönnunarmiðstöð 
Íslands hafa borist fjöl-
margar fyrirspurnir út í 
íslenska hönnun og sam-

starf eftir að frétt-
ir um Hönnunar-
Mars tóku að birtast 

erlendis. „Þetta gefur 
allt saman fyrirheit 
um bjartari tíma, 

bæði fyrir íslenskt 
atvinnulíf og efna-
hag eins og við von-

uðum að gerðist,“ 
bendir Halla á og 
bætir við að kjörið 
sé fyrir hönnuðina að 
nýta sér athyglina og 
fylgja henni eftir.

- rve

Bjartari tímar

Halla Helgadóttir, 
framkvæmdastjóri 
Hönnunarmið-
stöðvar Íslands.

Fyrirtækið Studiobility vakti athygli fyrir áherslu á umhverfi og sjálfbærni.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Sjálf Florence Knoll, húsgagna-
hönnuður og stofnandi 
Knoll, bað Eero Saarinen 
um að hanna fyrir hana 
stól sem hún gæti 
„hniprað sig saman í“ 
og haft það nota-
legt. Útkoman var 
hægindastóllinn 
The Womb. 

Grasshopper 
er fyrsti stóllinn 

sem Saarinen hannaði 
sérstaklega fyrir Knoll, frá árinu 

1946. 

Túlípanastóllinn svokallaði varð til 
árið 1940 þegar Nútímalistasafnið 
í New York efndi til samkeppni 
undir yfirskriftinni „lífræn hönn-
un húsbúnaðar“. Saarinen 
sigraði með stól sínum en 
framleiðsla á honum hófst 
þó ekki fyrr en meira en 

áratug síðar.

Saarinen framkallaði tilfinningu fyrir náttúr-
unni og lífrænum formum í arkitektúr sínum. 
TWA-byggingin svokallaða, sem nú tilheyrir 
JFK-flugvellinum, er gott dæmi um slíkt en 
hún er frá árinu 1956. NORDICPHOTOS/GETTY

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366. 

Opið mán.-fös. 10-18,
laugard. 10-14.

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

teg. 10253 - mjúkur og yndislegur í 
BCD skálum á kr. 3.950,- buxur í stíl á 
kr. 1.950,-

teg. 26021 - létt fylltur og sumarlegur 
í BC skálum á kr. 3.950,- buxur í stíl á 
kr. 1.950,-

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Búkkinn úr smiðju 
Chucks Mack 
heillaði erlenda 
blaðamenn.



BÍLAR &
FARATÆKI

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

BMW M5 SHADOWLINE Árg 2007, ek.37 
þ.km „Sá allra flottasti“ Verð 11.900þ 
áhvl 4.900þ Rnr.126283 Óskum eftir 
öllum tegundum af bílum og ferða-
vögnum á söluskrá okkar www.hof-
dabilar.is

LINCOLN MKZ. Árgerð 2007, ekinn 66 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. fwd, einn 
með öllu Verð 5.400þ áhvl 2.950þ 
Rnr.127193 óskum eftir öllum tegund-
um af bílum og ferðavögnum á sölu-
skrá okkar www.hofdabilar.is

DODGE VIPER SRT-10. Árgerð 2006, 
ekinn 6 þ.mílur 511hp, 6 gírar. Verð 
9.000þ skoðar skipti Rnr.120090 
óskum eftir öllum tegundum af bílum 
og ferðavögnum á söluskrá okkar 
www.hofdabilar.is

TEC TRB 410. Árgerð 2008 SÓLARORKA 
2.190þ möguleiki á 70% láni Er á 
staðnum Rnr.129857 Vegna mikillar 
sölu á hjólhýsum og öðrum ferðavögn-
um undanfarið óskum við eftir fleirum 
á söluskrá okkar. www.hofdabilar.is

NÝR!!! NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE 
CAB AT LE 35“. Árgerð 2009, ekinn 240 
km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 5.800þ 
Skoðar öll skipti. Rnr.128719 Óskum 
eftir öllum tegundum af bílum og 
ferðavögnum á söluskrá okkar www.
hofdabilar.is

IVECO DAILY 35C15D. Árgerð 2007, 
ekinn 55 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. Verð 
3.700þ Rnr.129850 Óskum eftir öllum 
tegundum af bílum og ferðavögnum á 
söluskrá okkar www.hofdabilar.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE. Árg 2006, ekinn 47 þ.mílur, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5.400 stgr. 
Skoðar skipti Rnr.151243 Óskum eftir 
öllum tegundum af bílum og ferða-
vögnum á söluskrá okkar www.hof-
dabilar.is

FORD E250 ECONOLINE HÚSBÍLL. 
Árgerð 2000, ekinn 60 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur Umboðsbíll. Verð 1.780þ 
Rnr.151194 Óskum eftir öllum tegund-
um af bílum og ferðavögnum á sölu-
skrá okkar www.hofdabilar.is

FIAT M100 Húsbíll. Árg 2004, ekinn 29 
þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Einn með öllu Verð 
4.990þ Rnr.120041 Vegna mikillar sölu 
á hjólhýsum og öðrum ferðavögnum 
undanfarið óskum við eftir fleirum á 
söluskrá okkar. www.hofdabilar.is

STARCRAFT 11RT 11“FET. Árgerð 2005 
Markísa Verð 1.590þ Er líka að leita 
að dýrara hjólhýsi Rnr.120082 Vegna 
mikillar sölu á hjólhýsum og öðrum 
ferðavögnum undanfarið óskum við 
eftir fleirum á söluskrá okkar. www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Cadillac Escalade AWD, árg. 6/2007, ek. 
59þús.km, 404hö, sjálfskiptur, DVD & 
playstation,sumar & vetrar dekk, Fluttur 
inn nýr og með öllum aukahlutum!, 
Ásett verð 7900þús.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

Ford Transit Minibus diesel, 15 manna, 
árg.2002, ekinn 210þús.km., sk.‘11, bíll í 
topplagi, verð kr. 1.980.000,- 821-6292

Toyota Hilux Double-cab, diesel 2,5 - 
árgerð 2005, ekinn 101 þús.km., plast-
hús, ný ‚32 nagladekk, einn eigandi, 
verð kr. 2.380.000,- 821-6292

Hyundai H-1 árgerð 2006, diesel, 4x4, 
beinskiptur, ekinn 68 þús., 7 manna, 
4 dyra, grár (tvílitur), sk.‘11, verð kr. 
2.890.000,- 821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Sparneytinn 7 manna dísel ssk Bens 
Vaneo 2002 ekinn 190 þkm 1,3 eða 
tilboð 8928809

 250-499 þús.

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

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg. 
2000 eða yngri. Uppl. í s:866 0471.

 Jeppar

KAUPI GAMLA MYNT OG SEÐLA - Gull 
og minnispeninga Sigurður 8251016

 Pallbílar

Til sölu Ford F 350D King Ranch, árg. 
2008. ekinn 26þ. km. Verð 4.8 m. Uppl. 
í s. 864 0950.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít 
númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 
þús Sjá www.motorhjol.net, nánari 
upplýsingar í 824 6600.

 Kerrur

Álkerra heildarþyngd 750 kg. Burðargeta 
628 kg. Verð 165.035 kr. www.topp-
lausnir.is s:898-7126

 Hjólhýsi

Til sölu hjólhýsi 6 metrar Hobby. Árg. 
‚92. Uppl. í síma 4813351.

 Fellihýsi

Palomino fellihýsi árg. 1999 til sölu 
með nýlegu fortjaldi. Uppl. í síma 
6941200.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

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

 Bátar

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

Grásleppuveiðimenn
Grásleppunet, flotteinar, blýteinar, nálf-
eld net, felligarn og margt fl. Heimavík 
ehf s. 892 8655.

Grásleppuveiðimenn
Grásleppunet, flotteinar, blýteinar, nálf-
eld net, felligarn og margt fl. Heimavík 
ehf s. 892 8655.

Koparskrúfur beint frá framleiðanda 
oskar@somiboats.is eða 004670405 
1340

 Bílaþjónusta

Gerðu felgurnar eins 
og nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 5124460

 Hjólbarðar

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar, einnig 
tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050 
okspares.os@simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

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

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til sölu
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Fold fasteignasala er með á skrá 183 fermetra 
einbýlishús við Neshamra 3 í Grafarvogi. 

H úsið er einnar hæðar timburhús með múr-
steinsklæðingu og í því er innbyggður 
bílskúr.

Komið er inn í anddyri með flísum. Hol með park-
eti. Stofa er parketlögð og þaðan gengið út á verönd 
og út í fallegan og snyrtilegan garð. Fjögur svefn-

herbergi eru í húsinu. Eitt svefnherbergjanna er með 
parketi á gólfi og þrjú með dúk á gólfi. Fataskápar eru 
í þremur herbergjum. Eldhús er búið hvítri innrétt-
ingu, flísum á gólfi og borðkrók. Þvottahús er með 
skápum við eldhús.

Þess má geta að húsið var byggt árið 1990 og er í 
góðu ásigkomulagi.

Óskað er eftir tilboðum í eignina og eru skipti 
möguleg á minni eign.

Fallegt einbýlishús á frið-
sælum stað í Grafarvogi

Húsið er staðsett í rólegri götu í Grafarvogi. MYND/ÚR EINKASAFNI 
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Nýjar glæsilegar 
íbúðir
2ja-3ja og 4ra 
herbergja
Tvennar svalir, tvö 
bílastæði, hiti í gólfi
Gott skipulag, frábær 
staðsetning
Kíktu á þessar íbúðir

OPIÐ HÚS
MÁNUDAG
Á MILLI KL. 17-18

Frábær staðsetning
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður

v. 36,0 m.

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

Steinagerði 17 Langalína

v. 0,0 m.

Ofanleiti

Sérlega björt 100 fm 
3ja herb - Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu.
Sérbílastæði rétt við 
inngang
Laus við samning

v. 24,5 m. 

Espigerði

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

v. 25,9 m. 

Maríubaugur

Falleg 3ja herb 79 fm
jarðhæð
Aðeins ein íbúð á hæð
Skoðaðu þessa eign!

v. 22,9 m. 

Akurgerði

Glæsilegt parhús
Mikið endurnýjað 
Aukaíbúð í útleigu
Góð staðsetning 
miðsvæðis

v. 41,5 m. 

v. 48,5 m.

Garðhús

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum potti 

Aflagrandi

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

v. 20,3 m. 

Grænahlíð

Björt og falleg sérhæð
Eignin er í góðu ástandi
Hús nýlega endurbætt
Skipti koma til greina á 
stærri eign 

v. 30,0 m.

Lambasel

Sérlega fallegt einbýli
4 góð herbergi
Tvær stofur, borðstofa
Húsið er um 190 fm
Skipti koma til greina á 
eign í Hlíðunum

v. 51,4 m.

Maríubaugur

Lítið raðhús, 144 fm
Góður bílskúr
4ra herbergja
Bjart og hlýlegt

v. 34,5 m.

Ásgarður

Gott 136 fm endaraðhús
Fjölskyldhús
Gott skipulag
Fallegt umhverfi

v. 26,0 m.

Hverfisgata

2. hæð 116 fm
5 herbergja
góðar leigutekjur
skipti á sumarbústað 
æskileg
mjög gott verð

v. 22,8 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í alla þjónustu
Leiga kemur til greina

v. 20,5 m.

Suðurbraut
**LÆKKAÐ VERÐ**

3ja herbergja 79,3 fm
Gott skipulag
Viðhaldslítið hús
Fallegt útsýni

v. 18,8 m.

Blönduhlíð

Falleg tveggja herbergja
Stærð 58,4 fm
Kjallari með sérinngang
Frábær staðsetning
Fjórbýlishús

v. 15,2 m.

Hjallasel

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

v. 19,9 m.

Til leigu 
300 fm skrifstofa í vönduðu húsi við Laugaveg. 

Glæsileg sameign. Eignin getur verið laus fljótlega.

Atvinnuhúsnæði
Óskum eftir til kaups 300-600 fm skrifstofuhæð á svæði 101. 

Eignin má þarfnast standsetningar að einhverju leyti. 
Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 

Til leigu 
Höfum til leigu allt að 4400 fm nýlegt skrifstofuhúsnæði 

á frábærum stað. Eignin er fullinnréttuð á afar vandaðan hátt. 
Til greina kemur að leigja eignina t.d. í tveimur eða þremur hlutum.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Kögursel

2ja hæða parhús/bílskúr
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Makaskipti koma til 
greina

v. 36,9 m.

Suðurlandsbraut 4a 
Til leigu í þessu glæsilega húsi 1600fm 
húsnæði. Húsnæðið sem um ræðir er 
1600 fm,en mögulegt er að leigja allt 
að 3000 fm. Lyfta er í húsinu. Glæsi-
legt útsýni. Fullbúinn matsalur á efstu 
hæð hússins. Stórar svalir. Mikill fjöldi 
bílastæða á baklóð.

Klukkuberg 

Falleg íbúð
Óviðjafnanlegt útsýni
Íbúðin er á tveimur 
hæðum
Sérinngangur
Stærð 107 fm
Frábært skipulag

v. 20,5 m.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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Búseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785 · Fax: 533 5749 · Veffang: www.buseti.is

Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

™

www.buseti.isBúseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum.
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Vesturberg 27, 111 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 12. Apríl 2010 kl. 17:30-18:00
Einbýli með aukaíbúð
7.herbergja Stærð 232,7fm
Fasteignamat; 39.050.000
Verð: kr. 45.900.000

LÆKKAÐ VERÐ, skoða skipti á minni eign!: Einbýli með bílskúr 
og 2ja herb. íbúð í kjallara. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi.
Eignin er með óhindrað útsýni yfir borgina og við göngustíg
inní Elliðarárdal. Upplýsingar um eignina gefur Dórothea E. 
Jóhannsdóttir, gsm: 8983326, dorothea@fasttorg.is. 

Hjallasel 10 109 Reykjavík
Opið hús mánud. 12. apríl 2010 kl.17.30-18.00 
8 herbergja 265,7 fm
Fasteignamat; 41,100,000
Verð; 39,900,000

Mjög gott fermetraverð aðeins 150 þús/fm. Gott raðhús á þremur 
hæðum með auka íbúð. Frábært útsýni er úr stofunni og borðstof-
unni til vesturs. Bílskúr er áfastur húsinu og sérbílastæði. Aðal 
eign er 5 herbergja en aukaíbúð 3ja herbergja. Nánari upplýsingar 
veitir Berglind Hólm gsm 694-4000 eða berglind@fasttorg.is.

Gaukshólar 2 111 Reykjavík
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. apríl 2010 kl. 18:30-19:00
3ja herbergja
80,1 fm
Fasteignamat; 15.500.000
Verð kr: 17.200.000

NÁNAST YFIRTAKA - Vönduð og mikið endurnýjuð 3ja
herbergja 80,1fm íbúð á 7.hæð í lyftublokk  Frábært útsýni, 
Þvottahúsið á hæðinni. Ljósleiðari í húsinu. Upplýsingar veitir;
Sigurbjörn gsm; 8-67-37-07 eða bjossi@fasttorg.is

Eskiholt 7 210 Garðabær
Stærð 380 fm
7 herbergja
fasteignamat 69.500.000

Einstakt og glæsilegt einbýlishús með stórkostlegu útsýni á
þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Eign fyrir vandláta.
Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni arkitekt. Form hússins er
einkar glæsilegt og nær arkitektinn fram fallegum og einstö-
kum línum á hinum ýmsu stöðum hússins. Innanhúshönnun er
samræmd í öllu húsinu. Allar nánari upplýsignar veitir Hafdís
Rafnsdóttir gsm 895-6107 eða hafdis@fasttorg.is

Andahvarf 5 203 Kópavogur
Stærð 330,1 fm
7 herbergja
Fasteignamat:69.450.000
Verð kr: 95.000.000

Stórglæsilegt hús með aukaíbúð á frábærum stað við 
Elliðavatn. Innréttingar eru vandaðar úr Hnotu, fallegur arinn
er í húsinu og vönduð tæki. Frábært útsýni.
Allar nánari upplýsingar veitir:Hafdís Rafnsdóttir gsm 895-
6107 hafdis@fasttorg.is

Vífilsgata 6 105 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 12. Apríl 2010 kl. 17:30-18:00
3ja herbergja 73,3 fm.
Fasteignamat; 16.850.000
Verð: kr. 17,900.000

LÆKKAÐ VERÐ: Töluvert endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á
tveimur hæðum í einu af þessum klassísku húsum í Norðurmýrinni. 
Fín íbúð fyrir þá sem vilja vera nálægt miðbænum. Íbúðin er laus til 
afhendingar strax. Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Kristín í síma 
698 7695. eða jkt@fasttorg.is

Klukkuberg 35 220 Hafnarfjörður
Opið hús mánudaginn 12 apríl 2010 kl 18.00-18.30
Stærð:60,3
2 herbergja
Fasteignamat; 13.400.000
Verð kr: 15.500.000

Lýsing: Mjög góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi ásamt
góðum afgirtum sólpalli á vinsælum stað í Setberginu. Fallegt 
útsýni yfir Hafnarfjörð! Mjög hentug fyrstu kaup! Nánari 
upplýsingar veitir Sigurður, fasteignasali í GSM: 898 6106, 
netfang: sg@fasttorg.is 

Bjóðum frítt söluverðmat, skuldbindingarlaust! Hringdu núna!

Kambasel 18, 109 Reykjavík, 
6 herbergja
180.3 fm
Fasteignamat; 34.300.000
Verð kr: 41,9 milljónir.

Snoturt og einkar vel við haldið endaraðhús, 180,3 m2 þ.a. 24
m2 bílskúr. 3-4 svefnherbegri. Kyrrlátt umhverfi innst í botnlanga, 
skjólgóður garður. Pantið tíma í skoðun hjá Árna í s: 893 4416
eða arnilar@fasttorg.is. 

SELD!

j b ld l i i i
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Bjóðum frítt söluverðmat, skuldbindingarlaust! Hringdu núna!

Fasteignasölunni TORG“
Árni Ólafur Lárusson, viðskiptafr. 
Löggiltur fasteigna- fyrirtækja- 
og skipasali, löggiltur leigumiðlari
GSM: 893 4416, 
netfang: arnilar@fasttorg.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Prestastígur í Reykjavík

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 11
10 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Ferjuvað 9, Norðlingaholti í Reykjavík

Ferjuvað 7, Norðlingaholti í Reykjavík

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

VORTILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

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

Verð 2.900.000 kr 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

1
0

-0
1

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

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

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

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

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

Stórhöfði 33
110 Reykjavík

Stórglæsilegt skrifstofu / verslunar / lagerhúsnæði

Stærð: 870,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 171.050.000

Verð: 0

Til  leigu  eða  sölu  frábærlega  staðsett  verslunar  og  lagerhúsnæði,  alls
870,7fm  til  sölu  (1.217fm  til  leigu)  á  tveimur  hæðum  með  mörgum
innkeyrsludyrum að Stórhöfða í Reykjavík.  Efri hæðin (götu-skrifstofuhæðin)
er  343fm  með  frábæru  útsýni,  sex  skrifstofuherbergjum,  kaffistofu  og
fundarherbergi.   Lagerhúsnæðið (neðri  hæðin)  er  alls  527,7fm með 5 metra
lofthæð og stóru útisvæði.  Hillur og rekkar geta fylgt.  Húsið er klætt að utan
með viðhaldsfrírri álklæðningu og álgluggum og er í mjög góðu ástandi. Allur
frágangur  húsnæðisins  er  vandaður.   Aðkoma  að  húsinu  er  góð,  næg
bílastæði og tenging við helstu umferðaræðar mjög góð.

Hverfið  er  eftirsótt  og  hentar  mjög  vel  fyrir  ýmis  konar  atvinnustarfsemi.
Margar verslanir, heildsölur og skrifstofur eru í götunni. Starfsemi er í húsinu
allan sólarhringinn.  Tölvulagnir eru góðar í húsinu.
Allar  frekari  upplýsingar  gefur  Bergur  Steingrímsson  í  s.  896-6751.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur
Steingrímsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Til leigu eða sölu - frábær staðsetning !

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Leitum að einbýlishúsi 
í skiptum fyrir tvær eignir

 Höfum kaupanda af 3ja herb. 
íbuð í Kópavogi eða Garðabæ

 Leitum að rað- eða parhúsi í 
Kópavogi eða Garðabæ

Höfum kaupanda af 2ja - 3ja 
herb íbúð í 101,105 eða 107

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

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

555 6666
Partahúsið erum að rífa Bens 200 
Compreser árg ‚05, Bens CLS 500 ‚04, 
H1 Bensín ‚99, I30 ‚08, Berglingo ‚04, 
Partner ‚04, Galant ‚97-02, Audi A4 ‚96-
03, Caddy ‚99-07, Man TGA 530 ‚05, Og 
fl. bílar. Hvaleyrarbraut 20, Hfj.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

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

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

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

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

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

 Bókhald

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,árs-

reikn.VSK uppgj, erfðarfjár-
skýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ.
s. 517-3977,framtal@visir.is

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.

 Fjármál

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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Steingæði ehf 
viðhaldsþjónusta

 
Getum bætt við okkur í flísa-

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

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

að kostnaðarlausu.
 Steingæði 

Uppl. í síma 899 2924 
VISA - EURO - MASTER

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá 
A-Ö. Fagleg ráðgjöf við val á 
hreinlætistækjum. Niðurrif-
Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar.
kristjan@flisaverk.is S: 898 

4990. 

Visa/Master kortalán

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

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

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

Málarameistari, múrarar, flísalagnir, 
parket, svo sem málun utan sem innan 
og steypumúr og margt fleira. s. 771 
6673.

Ryð og lekavarnir!
Varist kostnaðarsamar framkvæmdir, 
Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján. S. 659 1509 
& 773 4440.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264 
& 692 4351.

Nudd Nudd Nudd. Exclusive whole 
body massage in downtown. S. 692 
2126

Unaðsnudd, frábært nudd á góðu verði. 
láttu það eftir þér uppl. í síma 692 
1123.

Good relaxing massage for men!!! S. 
692 3219.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

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

Steinunn visa/euro

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S. 842 2535.

Hlaupabretti til sölu lítið notað hlaupa-
bretti Power Run 590 nýtt 125þ. en 
fæst á 75þ. uppl:615 2500

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

BodyNudd..Láttu stjana við þig þú átt 
það skilið VelJum Íslenskt Uppl í síma 
8486255

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

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi 
byrjar 19. apríl 2010

Námskeiðið stendur til 5. júní en nem-
endur koma í innilotu 3. - 5. júní. 
Kjartan Örn veitir upplýsingar um nám-
skeiðið í síma 665 1100 og skráning er 
á www.tskoli.is.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Hvítt leðursófasett frá Öndvegi ásamt 
sófaborði 250 þús. AEG Uppþvottavél 
75 þús. Uppl í síma 6996364.

 Antík

Til sölu Antík sófasett. v. 200þ. uppl. í s. 
564 6345 & 848 5059

 Heimilistæki

Er þvottavélin biluð ?
Höfum til sölu yfirfarnar þvottavélar og 
þurrkarar, tökum bilaðar uppí. Einnig 
fjarlægjum við þvottavélar og stærri 
heimilistæki. Endurgjaldslaust. En einn-
ig getum við greitt fyrir biluð tæki. S. 
847 5545.

 Dýrahald

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

Pablon hvolpur til sölu ættbókaferðir 
og heilsufarsskoðun. Ódýr uppl: 690 
8091.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

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

Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.
Sjá www.leigulidar.is eða 517 

3440.

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

Til leigu 3ja herb. íbúð í Breiðholti. 
Leiga 110 þús. á mán. Laus strax. Uppl. 
í s. 699 7371.

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

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

 Húsnæði óskast

Húsnæði óskast á höfuðb.sv. fyrir reglu-
sama fjölsk. 4 herb.+ Óskast laust sem 
fyrst, langt.leiga. S. 7716797

Popoli kvikmyndafélag óskar eftir ein-
býlishúsum og blokkar íb. til notka 
í kvikmynd, skammtímaleiga uppl: 
sveinnvidar@hive.is / 847-6892

 Fasteignir

Íbúðareigandi í Kaupmannahöfn óskar 
eftir skiptum á íbúð á Íslandi á höfuð-
borgarsvæðinu. Uppl. í s. 895-0685

 Sumarbústaðir

5 herb. 120 fm hús í Vaðlaheiði gengt 
Akureyri. Stutt í Hlíðarfjall. Gæludýr 
leyfð. Uppl. í s. 897 7613.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 
Skrifstofuhúsnæði

Til leigu gott 137 fm skrifstofu-
húsnæði við Suðurlandsbaut. 

2-3 rúmgóðar skrifstofur, mótta 
og snyrting. Möguleiki á stækk-

un í 175 fm. Laust strax.
Hafið samband við Ólaf hjá 
Atvinnueignum í síma 824-

6703. Atvinnueignir - stærsta 
leigumiðlun landsins í 

atvinnuhúsnæði.

Óskum eftir
á skrá 50 - 200 fm. fullbúnum 
lager- og iðnaðarhúsnæðum 

meðal annars í Helluhverfinu í 
Hafnarfirði.

Hafið samband við Ólaf hjá 
Atvinnueignum í síma 824-

6703. Atvinnueignir - stærsta 
leigumiðlun landsins í 

atvinnuhúsnæði.

Til leigu Tunguháls 327 fm iðnaðar, 2 
innkeyrsluhurðir, lofthæð 4,70 . Við 
sund. ca 85 fm. lager-iðnaðar á jarð-
hæð og 25 og 45 fm. Vinnustofur á 
2. Hæð. leiguval.is simi 553 9820 og 
894 1022

Til leigu ca. 100 fm húsnæði á 
Viðarhöfða, stór hurð og hátt til lofts. 
Leigist í ca. 2 mánuði. Bílalyfta + loft-
pressa á staðnum ,einnig lítil íbúð. 
Uppl. í s. 899 4009

Bíldshöfði (Axarhöfði)
Til leigu 100 fm iðnaðarbil með iðn-
aðarhurð og gönguhurð. Uppl. í s. 
698 3200.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn
Viltu vinna á einum besta veitingastað 
landsins? Ertu búin/n að útskrifast í 
matreiðslu? Við gætum verið að leita 
að þér! Kíktu á: http://umsokn.food-
co.is

RENNISMIÐIR - 
FRAMTÍÐ!

Laus störf eru í boði hjá Vélvík 
handa rennismiðum. Óskað 

er eftir vönum mönnum með 
þekkingu og reynslu af tölvu-

stýrðum smíðavélum
Uppl. gefur verkstjóri í síma 

587 9960 eða með tölvupósti á 
netfangið dg@velvik.is

Au pair. Ísl. læknahjón á Englandi óska 
eftir barngóðri stúlku (19+) t.a. gæta 
2ja drengja: drmatthildur@msn.com

Aukavinna á kvöldin
Getum bætt við okkur fólki í síma-
sölu. Frá kl. 17:30-21:30 virka daga. 
Kauptrygging og bónusar. Uppl. í S. 868 
4551. Félagaþjónustan.

Vantar þýskukennara fyrir 2 börn, 9 og 
11 ára, t.d. einu sinni í viku. Hafa bæði 
góðan grunn. Erum búsett í Reykjavík. 
Uppl. í síma 822 8586.

Starfsfólk vantar við ferðaþjónustu á 
Suðurlandi, þarf að geta unnið við öll 
almenn störf. Uppl. s. 894 9249

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Björgunarsveit tapaði trékassa af vél-
sleða á Mýrdalsjökli, miðvikudaginn 
fyrir páska. Sími: 865-3842.

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni 
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins 
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið alla hátíðina þegar þér 
hentar.

908 1616.

Þjónusta



Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
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Fundir / Mannfagnaður

DAGSKRÁ

Atorka Group hf  Föstudaginn 23. apríl 2010 kl. 15:30 
Hótel Hilton Nordica

Stjórn Atorku Group hf.

1. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins:
a.    Tillaga um breytingar á 4. gr. samþykkta   
félagsins sem fela í sér veitingu heimildar til stjórnar 
til hækkunar hlutafjár í félaginu, en jafnframt verði 
aðrar hækkunarheimildir felldar úr gildi.

i. Tillaga um niðurfellingu núverandi 4. mgr. 
greinarinnar sem felur í sér heimild stjórnar til 
hækkunar hlutafjár til að mæta kaupréttarsamningum.
ii.  Tillaga um að stjórn félagsins verði veitt heimild 
til hækkunar hlutafjár til þess að mæta kröfum á 
grundvelli nauðasamnings félagsins.

b.  Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins 
til þess að uppfylla hluthafasamkomulag milli 
Eignarhaldsfélagsins Vestia ehf., Atorku Group hf. og 
annarra hluthafa.

i.   Tillaga um að breyta tilgangi félagsins í 2. gr. 
samþykktanna.
ii.  Tillaga um breytingar á samþykkishlutföllum 
samkvæmt 16. gr. samþykktanna.

Dagskrá fundarins og tillögur stjórnar félagsins í 
samræmi við framangreint munu liggja frammi á 
skrifstofu félagsins fyrir hluthafa frá og með 16. apríl 
2010.

2.  Önnur mál löglega upp borin.

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Fasteignir

Yfirburðir 
 Fréttablaðsins 
 aldrei meiri!
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með glæsilegt forskot 
á samkeppnisaðila sinn eins og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

93% Auglýsing í  Fréttablaðinu  nær 
til yfir 93% lesenda blaðanna

66,3% 6,8%
26,9%

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn
bíður þín
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

Náðarbrauðið
Við lifum á tímum gegndarlauss upp-

náms og ekki var síðasta vika frí af 
slíku. Áslaug Guðrúnardóttir, fréttamað-
ur Ríkissjónvarpsins, flutti sláandi frétt 
þar sem sýndar voru myndir sem virðast 
teknar úr launsátri aftan á fólk sem bíður 
í röð eftir náðarbrauði Fjölskylduhjálpar-
innar. Í frétt Áslaugar benti félagsfræð-
ingurinn Harpa Njáls á að stjórnvöld hafi 
alla tíð vitað að hér á landi væri greiddur 
út lífeyrir sem ekki dygði til framfærslu. 
Þess vegna hafi stjórnvöld heldur ekki 
viljað reikna út hvað lífeyririnn þyrfti 
raunverulega að vera hár.

Á hinum Norðurlöndunum væri félagslega 
kerfið byggt upp á jöfnuði en ekki frjáls-
hyggju – eins og hér. Þess vegna þarf fólk 
að þola þá niðurlægingu að leita á náðir 
hjálparstofnana eftir brýnustu lífsnauð-
synjum. Borgaryfirvöldum finnst mikil-
vægara að atvinnulaust fólk fái tækifæri 
til að leika golf en að það geti borðað. Í 

hugann kemur frásögnin af fátækrahæl-
inu í bókinni um Emil í Kattholti. Þótt 

fátæklingunum hefði verið gefinn jóla-
matur fengu þeir ekki að njóta hans 
því ráðskonan stakk honum undan og 
át hann sjálf. Reykjavíkurborg virðist 
eiga fé en ætlar að verja því í golfvöll.

FLEIRI alvarlegar fréttir rak á fjörur 
fréttastofa því ekki höfðum við fyrr 

gert okkur grein fyrir því að saklausir 
borgarar létu í alvörunni lífið í hernaðar-
átökunum í Bagdad en fjölmiðlar tóku að 
fjalla um tölvupósta sem flogið hefðu á 
milli helstu hluthafanna í gamla Glitni og 
æðstu stjórnenda bankans. Afskipti eigend-
anna þykja hafa verið svona heldur í meira 
lagi. Margir hafa líka undrast að þessir 
menn hafi látið hanka sig á tölvupóstum í 
stað þess að ræða jafnmikilvæg efni í síma 
eða á lokuðum fundum en á brotunum sem 
Morgunblaðið birti úr tölvupóstunum sést 
að menn hafa verið býsna öruggir með 
sig. Orðalagið er kokhraust, enda er þetta 
skrifað á glæstum tímum þegar allt virtist 
mögulegt og orðið „skilanefnd“ var okkur 
ekki enn tamt á tungu.

Í einu af tölvuskeytum Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar til Lárusar Welding banka-
stjóra skrifar hann um mál sem hann hafi 
verið „að bögga með“ og kveðst setja eitt-
hvað „skýrt upp the bonus way“. Að gera 
eitthvað „the bonus way“ varð strax fleygt 
og gæti þetta orðatiltæki ef til vill komist 
í sama flokk og „Ekkert mál fyrir Jón 
Pál“, „Minn tími mun koma“ og „Ísland er 
stórasta land í heimi“. Stundum hlotnast 
fjölmiðlum sá heiður að skýra okkur frá 
því sem við vissum í raun og veru alltaf. 
Það er ömurlegt að vera fátækur, fólk deyr 
í stríði og þeir sem eru valdamiklir og ríkir 
vilja verða enn valdameiri og ríkari.

BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Bingó! Vitleysing-
urinn þinn! Þú 

gleymdir bandinu!

Þú áttir eigin-
lega að festa 

þetta við fótinn 
á þér!

Ég veit 
um einn 
sem ætti 

að fá 
þetta um 
hálsinn!

Sorrí! 

Ætlarðu 
í alvöru að 
keyra um 
á þessu 
Pierce?

Algjör-
lega 

maður!

Vespur eru fljótar, 
meðfærilegar 
og umfram 
allt töff!

Hún gefur 
mér stíl.

Það er eitthvað 
undarlegur stíll.

Flugstöð Gjaldeyrir

Jess! Áskriftin að 
sjónvarpsdagskránni 
er útrunnin!

Loksins!

Hallelúja!

Og aðrar góðar fréttir; Solla verður 
ekki að selja tímaritaáskriftir aftur 

þetta árið.

Bíddu, hverjar eru 
slæmu fréttirnar?

Góðan daginn 
herra minn! Má 
bjóða þér að 
hjálpa mér að 

safna peningum 
fyrir skólann minn 
með því að kaupa 

af mér ljúffengt 
sælgæti?

HVAÐ ER Í MATINN? 
Á

 kynnir skemmtilegan sérvef um 
matargerð og hagkvæm matarinnkaup.

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

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

...ég sá það á visir.is
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Cheryl Cole, söngfuglinn breski, 
hefur ekki átt sjö dagana sæla 
eftir að í ljós kom að eiginmað-
ur hennar, bakvörðurinn Ashley 
Cole, hafði haldið ítrekað framhjá 
henni.

Cole er þó ekki af baki dottin 
heldur sækir sjálfstraustið sitt í 
sjónvarpsþáttinn X-Factor en hún 
er þar dómari ásamt hinum orð-
heppna Simon Cowell. „Það kom 
mér virkilega á óvart hversu vel 
hefur gengið. Að sitja í dómara-
sætinu hefur breytt mér, ég hef 
öðlast meira sjálfstraust,“ sagði 
Cole við breska fjölmiðla. 

Um það hefur verið rætt í bresku 

pressunni að Cole fái jafnvel dóm-
arasæti í bandarísku útgáfunni 
sem Cowell hyggst byrja með á 
næsta ári. Sjálf hefur hún enga 
trú á því. „Það myndi koma mér 
stórkostlega á óvart. Og hrein-
lega hræða líftóruna úr mér. Þeir 
í Bandaríkjunum vita ekkert hver 
ég er, þeir væru bara blindaðir 
af velgengninni í Bretlandi. Þar 
að auki er ég með alveg hrikaleg-
an Newcastle-hreim sem enginn í 
Bandaríkjunum myndi skilja.“

Fær sjálfstraustið frá X-Factor

VINSÆL Cheryl Cole nýtur mikilla vin-
sælda í Bretlandi og horfir til Ameríku.

Leikkonan Demi Moore ku vera 
afskaplega öfundsjúk út í sam-
band eiginmanns síns, Ashton 
Kutcher, og raunveruleika-
stjörnunnar Kim Kardas-
hian. Þessi öfundsýki á 
einnig að vera kveikjan 
að erjum þeirra tveggja 
á samskiptavefnum 
Twitter, en Moore gagn-
rýndi Kardashian fyrir 
að nota orðið „pimpin“, 
sem á við melludólg. 

Kutcher er mikill 
aðdáandi þáttanna 
Keeping Up With 
The Kardashians og 

talar mikið um hvað honum finn-
ist Kim skemmtileg og gáfuð, en 

þau hafa unnið saman að fram-
leiðslu ýmissa sjónvarpsþátta. 

„Demi er enn svolítið óör-
ugg með aldursmuninn á 
milli hennar og Ashtons 
og er öfundsjúk út í sam-
band hans og Kim,“ segir 
heimildarmaður. 

Demi afbrýðisöm

ÖFUND? Demi Moore á 
að vera öfundsjúk út 

í samband eigin-
manns síns og 
Kim Kardashian. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Robert Downey Jr. segir það ynd-
islega tilfinningu að vera giftur. 
Leikarinn, sem oft komst í frétt-
irnar fyrir ósiðsamlegt líferni, 
gekk að eiga kvikmyndaframleið-
andann Susan Levin fyrir fimm 
árum og segir að hann gæti ekki 
hugsað sér að lifa án hennar. „Ég 
er ekki að grínast þegar ég segi 
að Susan sé betri helmingurinn í 
okkar sambandi,“ sagði Downey í 
samtali við Independent.

Leikarinn segir þó að Susan 
hafi ekki breytt sér mikið. Hún 
hafi einfaldlega sett honum stól-
inn fyrir dyrnar á ákveðnum 
tímapunkti og það hafi orðið til 
þess að hann sigraðist á eitur-
lyfjafíkninni sinni. „Við breyttum 
hvort öðru og ég trúi því staðfast-
lega að ég og frú Downey munum 
verða saman til æviloka.“

Gott að vera 
giftur

HAMINGJUSAMUR Robert Downey er 
hrikalega hamingjusamur.

Það er ekki tekið út með sældinni 
að vera stjarna í Hollywood. Því 
fékk Mischa Barton að kynnast í 
teiti nýverið. Mischa má reynd-
ar muna fífil sinn fegri hvað 
kvikmynda-og sjónvarpsferil-
inn varðar og hefur mátt þola 
ýmislegt mótlæti. Hún mátti því 
varla við að lesa illkvittnislegar 
athugasemdir fyrrum unnusta 
síns á twitter-síðu sinni. 

Mischa og olíuerfinginn Brand-
on Davis voru par um skamma 
hríð. Þau hittust síðan í afmæl-
isboði tímaritsins Nylon í Los 
Angeles og í kjölfarið fór hinn 
ofdekraði Davis á twitter-síðu 
sína og lýsti því yfir að Barton 
væri hugsanlega feitasta kona 
jarðar. Hin rætnu skrif Davis 
fóru eðlilega illa í Barton sem 
sást skömmu síðar keðjureykj-
andi eftir því sem sjónarvottur 
sagði við New York Daily News.

Sögð vera feit

VONDUR GAMALL KÆRASTI Mischa 
Barton varð fyrir barðinu á rætnum 
skilaboðum fyrrverandi kærasta síns.
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„Carell and Fey eru frábært grínpar“„Carell and Fey eru frábært grínpar“
- Hollywood Reporter- Hollywood Reporter

„Carell and Fey eru frábært grínpar“
- Hollywood Reporter

Bráðskemmtileg gamanhasarmynd um Bráðskemmtileg gamanhasarmynd um
hjón á ótta í bullandi vandræðum! hjón á ótta í bullandi vandræðum!
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CLASH OF THE TITANS kl. 5.30 - 8 - 10.30
DEAR JOHN kl. 8 - 10.20
KÓNGAVEGUR  kl. 5.45 - 8 - 10.15
LOVELY BONES  kl. 10.15
THE GOOD HEART kl. 5.50 - 8
MAMMA GÓGÓ kl. 6
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DATE NIGHT   kl. 6 - 8 - 10
DEAR JOHN        kl. 5.40 - 8 - 10.20
EARTH        kl. 5.45
SHUTTER ISLAND  kl. 8
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

10
12

DATE NIGHT   kl. 8 - 10
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS  kl. 6

NÝTT Í BÍÓ!

DATE NIGHT kl. 6 - 8 - 10
DATE NIGHT LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10 
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl.5.40 - 8 - 10.20
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D kl.3.40 - 5.50
AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D kl.3.40
NANNY MCPHEE kl.3.40
KÓNGAVEGUR  kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
BOUNTY HUNTER  kl. 8 - 10.25 

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU 
OKKUR SHREK & KUNG FU PANDA

Bráðskemmtileg gamanhasarmynd um 
hjón á ótta í bullandi vandræðum! 

HEIMSFRUMSÝNING!

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI
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CLASH OF THE TITANS kl. 5:40 - 8 - 10:30
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AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 5:50
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON M/ ensku. Tali kl. 10:30
HOT TUB TIME MACHINE kl. 5:50 - 8 - 10:10
WHEN IN ROME kl. 5:50 - 8 - 10:10
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 8 - 10:30
NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG kl. 5:50
THE BLIND SIDE kl. 8

CLASH OF THE TITANS 3D 
kl.  6 - 8:10 - 9 - 10:30
HOT TUB TIME MACHINE kl. 3:50 - 6 - 8:10 - 10:20
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 3:50 - 6
ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 3:50

CLASH OF THE TITANS - 3D kl. 8 -  10:20
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D M/ ísl. Tali kl  6
WHEN IN ROME kl. 6 
HOT TUB TIME MACHINE kl 8 - 10:20

CLASH OF THE TITANS kl. 8 - 10:20
WHEN IN ROME kl. 8 
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:20
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FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND STÚTFULL AF 
SPENNU HASAR OG FLOTTUM TÖLVUBRELLUM

VINSÆLASTA MYNDIN Í USA Í DAG
Sam Worthington úr Avatar er eini maðurinn sem þorir að berjast við 

grísku guðina Seif og Hades ásamt Medúsu og öðrum skrímslum

���

���

���

Hollywood Reporter

- Time

- New York Post

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DATE NIGHT kl. 6, 8 og 10 10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl. 5.50, 8, 10.10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ÍSL kl. 4 og 6 - 3D L

AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D ÍSL kl. 4 L

NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG kl. 3.50 L

GREEN ZONE kl. 8 og 10.10 12

H.G. -MBL

Fyrsta sólóplata Umma er 
komin út. Hann starfar sem 
þrívíddarlistamaður í Lond-
on og hefur unnið við stór-
myndir á borð við Avatar, 
Harry Potter og Batman 
Begins.

Ummi er fæddur og uppalinn á 
Djúpavogi. Hann sló í gegn í stuð-
sveitinni Sólstrandargæjarnir á 
síðasta áratug ásamt Jónasi Sig-
urðssyni félaga sínum. Saman 
gerðu þeir vinsæl lögin Rangur 
maður og Sólstrandargæi. „Þetta 
var slys en mjög gott slys,“ segir 
Ummi um vinsældirnar. „Það er 
æðislegt að heyra hvað það lifir 
þetta lag. Ég er mjög stoltur af 
því,“ segir hann um slagarann 
Rangur maður.

Ummi, eða Unnsteinn Guðjóns-
son eins og hann heitir réttu nafni, 
samdi lögin á nýju plötuna á árun-
um 2001 til 2006. Lögin eru þau 
fyrstu sem hann gefur út síðan á 
Sólstrandar-árunum. Upptökur 
fóru fram í Hafnarfirði, Hróars-
keldu, London og Kaupmanna-
höfn, þar sem Jónas bjó áður en 
hann flutti heim til Íslands. „Hann 

var mín hægri hönd í þessu öllu og 
hægra eyra líka,“ segir Ummi um 
Jónas, sem gaf árið 2007 út sína 
fyrstu sólóplötu sem fékk mjög 
góðar viðtökur. „Við höfum alltaf 
verið í góðu sambandi og hann er 
alveg ómissandi.“

Plata Umma kemur út á vínyl 
og í stafrænu formi og inniheld-
ur þrettán lög sungin á íslensku. 
Öll lögin og textarnir eru samin af 
Umma sjálfum og sá hann einnig 
um hönnun á umslaginu, sem er 
mjög veglegt, eins og kom fram í 
viðtali við hann í Fréttablaðinu á 
dögunum. 

Ummi segir að Jónas hafi hvatt 
sig til að syngja lögin sín sjálfur 
í stað þess að fá annan til verks-
ins. „Ég er enginn söngvari,“ segir 
hann hógvær. „Þetta var eins og 
sálfræðimeðferð. Að geta staðið 
með sjálfum sér í staðinn fyrir að 
vera allur í hnút. Þetta er meira 
frá hjartanu svona.“ Ummi er 
sjálfur mikill aðdáandi Pixies auk 
þess sem Bob Dylan, Blind Blake, 
Billie Holiday og pönkhljómsveitin 
Rancid eru í uppáhaldi.

Þessa dagana er  hann að vinna 
við kvikmyndina John Carter 
of Mars sem teiknimyndarisinn 
Pixar framleiðir. Þar blandar 

fyrirtækið í fyrsta sinn saman 
alvöru leikurum og teiknuðum 
persónum. Á meðal leikara verða 
Willem Dafoe, Thomas Haden 
Church og Samantha Morton. 
„Þetta er stærsta tæknibrelluverk-
ið sem hefur verið unnið í Lond-
on. Maður finnur fyrir því hvað 
þetta er rosalega stórt verkefni,“ 
segir hann. Leikstjóri er Andr-
ew Stanton, sem skrifaði handrit 
Toy Story og leikstýrði Wall-E og 
Finding Nemo. Myndin er vænt-
anleg árið 2012 og að sögn Umma 
munu um 500 manns vinna við 
hana beggja vegna Atlantshafsins 
þegar mest lætur. 

Ummi stefnir á að fylgja nýju 
plötunni eftir með tónleikum hér 
á landi seinni part haustsins. Þang-
að til ætlar hann að einbeita sér að 
fjölskyldunni því þriðja barn hans 
og eiginkonunnar Aðalbjargar 
Þóreyjar Ólafsdóttur er væntan-
legt í heiminn í ágúst.

Þeim sem vilja nálgast stafræna 
útgáfu af plötunni er bent á heima-
síðuna Gogoyoko.com. Grúskarar 
geta síðan leitað uppi vínyl-útgáf-
una sem verður aðeins gefin út í 
fimm hundruð eintökum. Nánari 
upplýsingar um listamanninn má 
finna á Ummi.is. freyr@frettabladid.is

Syngur beint frá hjartanu
UMMI Tónlistarmaðurinn og tæknibrellumeistarinn hefur gefið út sína fyrstu sólóplötu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Leikhús  ★★★

Lifandi í Landnámssetri
Jón Gnarr

Uppistandssýning í Landnáms-
setrinu í Borgarnesi.

Samverustund með Jóni Gnarr á 
háalofti Landnámsseturssins var 
ánægjuleg. Á loftinu sitja áhorf-
endur gegnt hver öðrum og smita 
bros og hlátrasköll yfir hið þrönga 
gangsvið þannig að eins hlát-
ursgusa verður að bylgjum 
allra. Þetta er ekki galið 
sviðsrými. Leikarinn, 
fórnarlambið, getur ekki 
skýlt sér bakvið myndir eða 
eigin syndir, heldur á hann 
aðeins þann möguleika að 
þeytast fram og aftur eftir 
þröngri rennunni, 
ekki ólíkt spilur-
unum í gömlu 
fótboltaspilun-
um eða voru það 
íshokkíspil?  

Jón Gnarr 
gerir Íslend-
inga að yrk-
isefni sínu og 
maður getur 
náttúrulega 
spu r t  s ig 
hvort ekki sé 
búið að fjalla 
nóg um þann 
hóp manna þar 
sem Spaugstofan 
og aðrir grínarar 
hafa það sem aðal-
markmið að segja 
okkur sjálfum frá 
því, hvað við séum 

stórkostlega furðulega merkileg 
og að þrátt fyrir að við kunnum 
ekki mannasiði séum við í raun 
og veru miklu skemmtilegri en 
allar aðrar þjóðir. Þessi söngur 
er orðinn svakalega leiðigjarn og 
kannski bara hættulegt að þvæla 
svona í sjálfsmyndinni í það óend-
anlega? Engu að síður tekst Jóni 
Gnarr skemmtilega að sigla inn 
í þennan ólgusjó með sinni eigin 
nálgun og blanda sjálfum sér og 
örlögum sínum inn í frásagnir frá 
löngu liðnum tíma. Hann fjallar 

meðal annars um húmorinn sem 
lifað hefur með þjóðinni gegn-
um aldir, um hið bráðfyndna 
við að höggva menn í herðar 
niður og annað ofbeldi forn-
kappanna. Það er ekki nein 
eiginleg atburðarás í sögu-

stundinni heldur hleypur 
hann svolítið úr einu 

í annað en grunn-
þemað er þó þetta 
sama: „Þannig 
erum við Íslend-
ingar“.  

Ég er ekki í 
nokkrum vafa 
um að marg-
ir eiga eftir 
að leggja leið 
sína upp í hið 
menningarlega 

Landnámsset-
ur, njóta þar 

frábærra veit-
inga og fallegrar 

sýningar frá Borg-
arfirði, auk þess að 
hlæja og gleyma 
þeim leiðindum sem 
sturtast yfir okkur í 
daglegum fréttum. 

Þó svo að Jón  Gnarr geri fyrst 
og fremst út á vitleysingaháttinn 
í landanum þá er nú engu að síður 
niðurstaðan sú, að hvað sem raul-
ar og tautar lendir landinn alltaf 
standandi. Að því leyti er þetta 
bara holl og góð afþreying, fyrir 
utan að mörgum þykir það gott að 
mannanafnanefnd sé rassskellt 
svolítið fyrir sína fáránlegu starf-
semi og ljósi varpað á þá klikkun 
að vera með þykkan glervegg og 
míkrafóna á þeim klefum þar sem 
bíómiðar eru seldir. Það voru mörg 
smá og sniðug atriði úr daglega líf-
inu sem ekki aðeins kitluðu hlát-
urtaugarnar heldur vöktu einnig 
umhugsun, vonandi. Eins og til 
dæmis þegar hann sagði frá því að 
faðir hans hefði fengið synjun frá 
Tryggingarstofnun vegna umsókn-
ar um neyðarhnapp. Honum var 
sent svarbréf þess efnis þónokkru 
eftir að hann lést. 

Það sem einkennir aðferðina hjá 
Jóni Gnarr í þessari sýningu er að 
hann laumar inn frásögnum og 
skellir sér svo bratt inn með ein-
hverja absúrd staðhæfingu eða 
andstæðu. Hann virtist sjálfur 
njóta þess að gleðja og gerði það að 
umtalsefni hvernig ferillinn hófst 
og þróaðist. Aðalatriðið er auðvit-
að hvernig hlutirnir eru sagðir og 
svo hin svokallaða tæming, sem er 
hluti af því að koma fólki á óvart.  
– Vitiði af hverju ljóskan drap sig? 
Umhugsun. Svar: Hún var svo 
rosalega þunglynd. Ekki fyndið á 
blaði en hægt að segja þannig að 
fullur salur af fólki veltist um af 
hlátri. Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Ekki galin kvöld-
skemmtun.

Jón Gnarr á grínbuxum



NÁMSSKEIÐ Í MARKAÐSSETNINGU Á NETINU – NÚ ER SÍÐASTA TÆKIFÆRIÐ TIL AÐ SKRÁ SIG!
Útflutningsráð og MBL.is í samvinnu við Póstinn og Valitor kynna landsátak í kennslu í markaðssetningu á netinu. Námskeiðin eru rúmlega 
4 klukkustunda löng og taka á hagnýtan hátt á því hvernig fyrirtæki geta náð miklum  árangri í  markaðsstarfi á  netinu. Kennslan  byggir 
á bókinni Markaðssetning á netinu og tekur mið af  íslensku markaðsumhverfi.  Námskeiðið  inniheldur mikið af íslenskum dæmisögum 
og  hagnýtum rannsóknum til að auðvelda  þátt takendum að byrja að nýta aðferðirnar strax í sínum störfum. Verð 18.500 kr. (bókin 
 Markaðssetning á netinu fylgir frítt með). Athugið, flest stéttar- og verkalýðsfélög endurgreiða hluta af námsskeiðsgjaldi.

Dagskráin:

 

 
(Facebook, Youtube, Twitter, Blogg, o.s.frv.)

 (netklúbbum o.s.frv.)

VILT ÞÚ NÁ MEIRI 
ÁRANGRI Á NETINU?

Kennarar:

Guðmundur Arnar Guðmundsson, markaðsstjóri hjá Icelandair.

Kristján Már Hauksson, sérfræðingur í markaðssetningu á netinu.
Eigandi Nordic eMarketing sem er framsæknasta ráðgjafafyrirtæki Íslands 
í markaðssetningu á internetinu.

Allra síðustu námskeið í landsátakinu:
17. Apríl, laugardagur, Reykjavik19. Apríl, mánudagur, Sauðárkrókur21. Apríl, miðvikudagur, Reykjavik24. Apríl, laugardagur, Reykjavik
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sport@frettabladid.is

Á hjólbarðaverkstæðum N1 færð þú aðstoð 
reyndra og lipurra fagmanna og mikið úrval 
af hjólbörðum í öllum verðflokkum, fyrir allar 
gerðir bíla. Við spörum líka pláss fyrir þig með 
því að geyma vetrardekkin þín. 
Það er alltaf heitt á könnunni.

SÉRFRÆÐINGAR
Í DEKKJUM
BETRI ÞJÓNUSTA OG ÚRVAL Á HJÓLBARÐAVERKSTÆÐUM N1

Bíldshöfða 2 Reykjavík sími 440 1318

Réttarhálsi 2 Reykjavík sími 440 1326

Fellsmúla 24 Reykjavík sími 440 1322              

Ægisíðu 102 Reykjavík sími 440 1320

Langatanga 1a Mosfellsbæ sími 440 1378

Reykjavíkurvegi 56 Hafnarfirði sími 440 1374

Dalbraut 14 Akranesi sími 440 1394

Grænásbraut 552 Reykjanesbæ sími 440 1372              

 

Hjólbarðaþjónusta N1 er á eftirtöldum stöðum:

Nýttu þér þjónustu okkar og 
vertu klár fyrir sumarið!

Meira í leiðinniWWW.N1.IS

flokkum, fyrir allar 
a pláss fyrir þig með 

þín. 
ni.

og 

15. APR
ÍL

NAGLA
NA

AF!

> Snæfell getur klárað KR í kvöld

Fjórði leikur Snæfells og KR í undanúrslitum Iceland 
Express-deildar karla fer fram í Fjárhúsinu í Stykkishólmi 
í kvöld. Snæfell leiðir einvígið, 2-1, og 
getur því komist í úrslit með sigri í 
kvöld. Heimavöllurinn hefur ekki 
enn skilað liðunum neinu í rimm-
unni því allir leikirnir hafa endað 
með útisigri. KR hefur reyndar 
unnið tvo leiki í röð í Hólmin-
um því KR vann í Fjárhúsinu í 
lokaumferð deildarkeppninnar. 
Leikurinn hefst 19.15 og er í 
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.

N1-deild kvenna:
Stjarnan-Fram    18-25
Mörk Stjörnunnar: Þorgerður Anna Atladóttir 
4, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 4, Jóna Margrét 
Ragnarsdóttir 4, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 3, Elísabet 
Gunnarsdóttir 2, Anna Bryndís Blöndal 1.
Mörk Fram: Pavla Nevarilova 7, Stella Sigurðar-
dóttir 5, Hildur Þorgeirsdóttir 4, Marthe Sördal 4, 
Anna Friðriksdóttir 2, Anna Guðmundsdóttir 1, 
Ásta Gunnarsdóttir 1, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 1.
Fram vann einvígið, 2-0.
Haukar-Valur    29-30
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 10, Hanna 
G. Stefánsdóttir 9, Erna Þráinsdóttir 4, Ester 
Óskarsdóttir 3, Nína B. Arnfinnsdóttir 2, Þórunn 
Friðriksdóttir 1.
Mörk Vals: Hrafnhildur Skúladóttir 9, Rebekka 
Skúladóttir 6, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 6, 
Kristín Guðmundsdóttir 4, Katrín Andrésdóttir 2, 
Hildigunnur Einarsdóttir 2, Karólína Gunnars-
dóttir 1.
Valur vann einvígið, 2-0.

IE-deild karla:
Keflavík-Njarðvík   86-88
Keflavík: Gunnar Einarsson 21, Hörður Axel 
Vilhjálmsson 20/5 fráköst/5 stoðsendingar, Sig-
urður Gunnar Þorsteinsson 11/6 fráköst, Draelon 
Burns 10/4 fráköst/5 stoðsendingar, Sverrir Þór 
Sverrisson 9/7 fráköst, Uruele Igbavboa 8/9 
fráköst, Jón Nordal Hafsteinsson 7/4 fráköst. 

Njarðvík: Nick Bradford 20/5 fráköst, Magnús 
Þór Gunnarsson 20, Guðmundur  Jónsson 17/8 
fráköst, Páll Kristinsson 8, Friðrik E. Stefánsson 
8/12 fráköst/7 stoðsendingar, Hjörtur Hrafn Ein-
arsson 7, Jóhann Árni Ólafsson 4, Egill Jónasson 
4/7 fráköst.

ÚRSLIT

„Stelpurnar voru alveg ákveðnar í því að þétta sig saman í seinni 
hálfleik. Við vorum að gera alltof mikið af mistökum í fyrri hálfleik 
og það gerði það að verkum að Stjarnan fékk að vera inni 
í leiknum að minnsta kosti í fyrri hálfleik,” sagði Einar 
Jónsson, þjálfari Fram, ánægður eftir sigurinn gegn 
Stjörnunni í gær sem skaut Framliðinu í úrslit N1-deild-
ar kvenna.

Leikurinn einkenndist af mikilli baráttu en Framstúlkur 
voru grimmari og kláruðu leikinn sannfærandi í síðari 
hálfleik. Stelpurnar byrjuðu hins vegar leikinn ílla og virt-
ist hvorugt liðanna ráða nægilega vel við stressið. Einar 
vill meina að spennustigið sé gott í sínu liði.

„Við þéttum vörnina, minnkuðum mistökin og þá var ekki 
að sökum að spyrja. Ég held að þetta hafi ekki verið neitt 
stress og spennustigið í liðinu er almennt mjög gott. Það 
voru ýmsir þættir sem við ætluðum að laga fyrir þennan 

leik frá því í síðasta leik og við gerðum það en þá gleymdust 
aðrir þættir sem við fórum kannski ekki nægilega vel yfir. 
Stjörnuliðið nýtti sér það vel hérna fyrstu mínúturnar og það 
má ekki taka það af þeim. Svo sýndum við bara okkar styrk 
hérna allan síðari hálfleik og kláruðum þetta,” bætti Einar við.

„Þessi leikur var heilsteyptari en fyrri leikurinn og við 
spiluðum frábæra vörn. Ég var mjög ánægður með vörnina 
og markvörsluna, og svo var sóknarleikurinn líka flottur. Mér 

finnst 25 mörk hérna bara fínt.”
Einar hlakkar til að mæta í úrslitaleikina og segir 
sitt lið ætla að hirða síðasta bikarinn sem er í boði 
þennan veturinn. „Það verður frábært og virkilega 

gaman að mæta í úrslitarimmuna. Nú bara þurfum við að 
taka síðasta skrefið og hirða síðustu dolluna sem eftir er. Við 

erum ákveðnar í að gera það og þetta verða hörku skemmti-
legar viðureignir.”

N1-DEILD KVENNA:  FRAM LAGÐI STJÖRNUNA SANNFÆRANDI Í MÝRINNI Í GÆR OG MÆTIR VAL Í ÚRSLITUM

Við ætlum okkur að hirða síðustu dolluna

KÖRFUBOLTI „Þetta hafðist en þetta 
líka tók sinn toll. Við erum búnir 
að koma okkur sjálfum í þá stöðu 
að vera með bakið upp við vegg og 
þurftum að taka sigur núna og það 
tókst,“ sagði Guðmundur Jónsson, 
leikmaður Njarðvíkur, ánægður 
með sigurinn á Keflavík í gær.

„Við lögðum upp með að halda 
boltanum betur og ekki láta þá ýta 
okkur út úr okkar sókn. Það tókst 
ágætlega fram í fjórða leikhluta. 
Við vorum líka ekkert að rífast eða 
nöldra í dómaranum sem hefur ein-
kennt síðustu leiki hjá okkur. Við 
slepptum öllu slíku í kvöld og höfð-
um bara gaman,“ bætti Guðmundur 
við.

Hann segir að það sé tími til 
kominn að Ljónagryfjan standi 
undir nafni.

„Ljónagryfjan hefur ekki virkað 
vel hingað til úrslitakeppninni en 
það er bara tími til kominn að snúa 
því við núna. Við erum með bakið 
upp við vegg og hver einasti leik-
ur núna er úrslitaleikur. Við verð-
um bara að sýna að þetta er okkar 
heimavöllur og það kemur enginn 
þar og vinnur okkur með tuttugu 
stigum tvisvar í röð. 

Það er bara ekki séns, svo einfalt 

er það,” sagði Guðmundur. Leikur-
inn í gær var í járnum í fyrri hálf-
leik en Njarðvík skoraði 17 fyrstu 
stig síðari hálfleiks og stakk af. 
Keflavík kom til baka með látum, 
fékk tækifæri á að jafna en gekk 

ekki. Njarðvík slapp því fyrir 
horn.

Guðjón Skúlason, þjálfari Kefla-
víkur, var eðlilega ekki sáttur eftir 
leikinn í gær og hefði heldur viljað 
klára þetta einvígi í gær.

„Ég er frekar ósáttur með þetta 
hjá okkur. Við vorum bara ekki til-
búnir í þau átök sem við ætluðum 
okkur í. Þeir breyttu því aðeins 
hvernig þeir spila gegn okkur og 
við vorum bara ekki að ráða við 
það. En við vorum auðvitað bara 
ekki nógu góðir sjálfir og ég held 
að það sé aðalatriðið.”

Guðjón var ósáttur við vörnina 
og hefði viljað stríða Njarðvíking-
um miklu meira.

„Varnarlega erum við ekki nógu 
öflugir. Við erum ekki að koma 
þeim í eins mikil vandræði eins 
og ég hefði viljað, en þetta er gott 
lið hjá Njarðvík og maður getur 
ekki ætlast til þess að þeir leggist 
niður og gefist upp. En mér finnst 
við ekkert hafa þurft mikið í viðbót 
til þess að ná þessu en við vorum 
aðeins of seinir að átta okkur á því 
hvað þurfti að gera.

Við förum núna yfir þennan 
leik og skoðum okkar mál. Svo er 
næsta mál á dagskrá að fara niður 
í Njarðvík, þar er sennilega erfið-
asta hús á landinu heim að sækja til 
að vinna leik og það er bara slag-
ur sem við verðum að taka, það 
er bara svoleiðis,“ sagði Guðjón 
svekktur í leikslok. - rog

Njarðvíkurljónin vildu ekki fara í frí
Njarðvík hélt lífi í titilvonum sínum í gær með mögnuðum sigri á Keflavík, 86-88, í þriðja leik liðanna. 
Staðan í einvígi liðanna er því 2-1 fyrir Keflavík. Þetta var háspennuleikur og alls ekki fyrir hjartveika.

LOKSINS, LOKSINS Nick Bradford vann í gær sinn fyrsta sigur á Keflavík í Njarðvíkur-
búningi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Ný kynslóð af liðvernd

Hýalúrónsýra
Viðheldur heilbrigðum liðum og liðleika

Bionovex olía
Hefur bólgueyðandi eiginleika

Hýalúrónsýra er lykilefni í brjóski og í liðvökvanum 
í liðamótum. Hýalúrónsýra er talin auka virkni liðvökvans sem 

virkar smyrjandi og höggdeyfandi á liðina. Með aldrinum gengur á 
þessar birgðir og með því að taka inn 

Regenovex endurhlöðum við þessar birgðir líkamans.

Þegar magn og gæði liðvökvans sem umlykur liðina er ekki nægjanlegt 
geta beinin í liðnum farið að nuddast saman, mynda bólgur og valda 
sársauka. Bionovex olían er unnin úr grænkræklingi og er því náttúru-
leg. Bionovex olían inniheldur einstaka omega 3 olíu sem finnst aðeins í 
þessari tegund grænkræklings og hefur sýnt bólgueyðandi eiginleika.

Regenovex hentar öllum sem leita að bættri 
heilsu í liðum en kjósa náttúlegar lausnir fram yfir lyf 
m.a. vegna mögulegra aukaverkana þeirra.

Gel Perlur Plástur

Almennt um liðverki 
Vandamál í liðum skapast með áreynslu á liðina sem með tímanum 
geta skemmt liði og/eða brjósk og valdið óþægindum og sársauka. 

Hýalúrónsýra er meginefni í liðvökvanum sem umlykur beinin og 
brjóskið og höggverndar beinin í liðnum. 

Hýalúrónsýran virkar sem smurning og höggdeyfir á liðina og bætir 
liðleikan.

Þegar við eldumst framleiðir líkaminn minna magn af Hýalúrónsýru 
sem leiðir til þess að magn liðvökvans fer minnkandi og er í kjölfarið 
ekki eins áhrifaríkur í að hlífa liðum við minniháttar höggum og 
áreynslu sem leiðir til þess að flísast getur úr beinunum. 

Fæst í apótekum

Kynntu þér málið á regenovex.is 
og fáðu sent frítt sýnishorn

Einstök samsetning Regenovex

unað ekki sársauka

FIMLEIKAR Norðurlandamótið fór 
fram í Finnlandi um helgina og 
þar stóð íslenska kvennaliðið sig 
með miklum sóma.

Stelpurnar nældu í silfur í liða-
keppninni en þetta var í fyrsta 
sinn frá árinu 2004 sem Ísland 
er með lið á verðlaunapalli í full-
orðinskeppni. Tvær úr liðinu 
frá 2004 eru í íslenska liðinu í 
dag. Það eru þær Thelma Rut 
Hermannsdóttir og Dóra Sigur-
björg Guðmundsdóttir.

Gerplustelpan Tinna Óðinsdótt-
ir gerði sér síðan lítið fyrir og 
fékk gull á jafnvægisslá.

Dóra Sigurbjörg, einnig úr 
Gerplu, fékk silfur í gólfæfingum 
og Dominiqua Belanyi úr Gróttu 
nældi í brons á tvíslánni.  - hbg

NM í fimleikum:

Stelpurnar 
slógu í gegn

FLOTTUR ÁRANGUR Thelma Rut Her-
mannsdóttir er í íslenska liðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JÚDÓ Bjarni Skúlason kom, sá og 
sigraði á Íslandsmótinu í júdó um 
helgina.

Bjarni, sem keppir í -90 kg 
flokki, gerði sér lítið fyrir og 
vann opna flokkinn þar sem hann 
mætti talsvert þyngri mönnum.

Hann lagði fremsta júdókappa 
landsins, Þormóð Árna Jónsson, 
meðal annars á leið sinni í úrslit-
in. Þormóður er 125 kg en mað-
urinn sem Bjarni lagði í úrslitun-
um, Björn Sigurðarson, er rúm 
130 kg.

Þormóður Árni mætti síðan 
Birni í úrslitum í +100 kg flokki 
og hafði þar sigur. Hinn fertugi 
Björn náði afar eftirtektarverð-
um árangri engu að síður en hann 
lagði Þormóð í glímu fyrir nokkr-
um misserum.

Í kvennaflokki stal Anna Vík-
ingsdóttir senunni en hún sigraði 
tvöfalt. Vann bæði í -78 kg flokki 
sem og í opna flokknum.   - hbg

Íslandsmótið í júdó:

Bjarni vann 
opna flokkinn

ÞORMÓÐUR ÁRNI Varð að játa sig sigr-
aðan í opna flokknum um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Bikarúrslitahelgin í 
Þýskalandi fór fram um helgina. 
Á laugardag var spilað í undanúr-
slitum og úrslitaleikurinn fór síðan 
fram í gær. 

Það voru heimamenn í Hamburg 
sem tryggðu sér bikarmeistaratit-
ilinn eftir sigur á Rhein-Neckar 
Löwen, 34-33, eftir framlengingu.

Ólafur Stefánsson var langbesti 
maður Löwen í leiknum, skoraði 
átta mörk, þar af fimm úr vítum, 
og átti þess utan hverja snilldar-
stoðsendinguna á fætur annarri. 

Snorri Steinn Guðjónsson var 
einnig góður í liði Löwen og skoraði 

tvö mörk á milli þess sem hann 
mataði félaga sína á sendingum.

TuS N-Lübbecke nældi sér síðan 
í brons með 29-26 sigri á Gum-
mersbach. Þórir Ólafsson komst 
ekki á blað hjá TuS N-Lübbecke 
í leiknum en Róbert Gunnarsson 
skoraði tvö mörk fyrir Gummers-
bach.

Löwen vann Gummersbach 
örugglega í undanúrslitaleiknum, 
31-21, á meðan Hamburg skellti 
TuS N-Lübbecke, 37-32, í leik þar 
sem TuS N-Lübbecke var aldrei 
langt undan en gaf eftir á loka-
sprettinum.   - hbg

Ólafur Stefánsson og Snorri Steinn fengu silfur:

Hamburg bikarmeistari 

GÓÐUR Snorri Steinn spilaði mjög vel í gær og sést hér skora eitt af tveimur mörkum 
sínum í leiknum. NORDIC PHOTOS/BONGARTS
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Enski bikarinn:
Chelsea-Aston Villa   3-0
1-0 Didier Drogba (67.), 2-0 Florent Malouda 
(89.), 3-0 Frank Lampard (90.).
Tottenham-Portsmouth   0-2
0-1 Frederic Piquionne (99.), 0-2 Kevin Prince 
Boateng (117.).

Enska úrvalsdeildin:
MAN CITY- BIRMINGHAM 5-1
1-0 Carlos Tevez, víti (38.), 2-0 Nedum Onuoha 
(40.), 2-1 Cameron Jerome (42.), 3-1 Emmanuel 
Adebayor (43.), 4-1 Nedum Onuoha (74.), 5-1 
Emmanuel Adebayor (88.).
LIVERRPOOL- FULHAM 0-0
BLACKBURN- MAN UTD 0-0
WOLVES- STOKE CITY 0-0
HULL CITY - BURNLEY 1-4
1-0 Kevin Kilbane (2.), 1-1 Martin Paterson 
(34.), 1-2 Graham Alexander (63.), 1-3 Graham 
Alexander (69.), 1-4 Wade Elliott (95.).
WEST HAM UNITED - SUNDERLAND 1-0
1-0 Ilan (50.)
STAÐAN:
Chelsea 33 23 5 5 84-30 74
Man. United 34 23 4 7 77-27 73
Arsenal 33 22 5 6 75-34 71
Man. City 33 17 11 5 69-41 62
Tottenham  32 17 7 8 58-32 58
Liverpool 34 16 8 10 54-33 56
Aston Villa 32 14 12 6 44-32 54
Everton 33 13 11 9 52-44 50
Birmingham  34 12 10 12 35-43 46
Stoke City 33 10 13 10 32-35 43
Blackburn  34 11 10 13 35-50 43
Fulham 33 11 9 13 35-37 42
Sunderland 34 9 11 14 44-52 38
Wolves  34 8 9 17 28-51 33
Bolton  33 8 8 17 36-61 32
West Ham  34 7 10 17 41-57 31
Wigan  33 8 7 18 30-64 31
Burnley 34 7 6 21 36-72 27
Hull City 33 6 9 18 32-70 27
Portsmouth 33 6 5 22 28-60 14

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Rafa Benitez, stjóri 
Liverpool, hefur viðurkennt að 
svo kunni að fara að Liverpool 
neyðist til að selja eina af stór-
stjörnum sínum. Það þýðir að 
annaðhvort Steven Gerrard eða 
Fernando Torres gæti verið á 
förum.

Hinir bandarísku eigendur 
félagsins eru að leita að kaupend-
um að félaginu en gangi það ekki 
og félagið fái enga peninga inn í 
reksturinn þarf félagið líkast til 
að selja.

Liverpool verður af gríðarleg-
um tekjum þar sem liðið kemst 
væntanlega ekki í Meistaradeild-
ina að ári og það gæti þýtt að 
stjórnendur félagsins þurfi að 
hugsa fjármálahliðina algjörlega 
upp á nýtt.

„Ég held ekki að við þurfum 
að selja stórstjörnu en það velt-
ur á því hvort við fáum fjárfesta 
þannig að ég get ekki tryggt að 
við sleppum við að selja eina af 
okkar stærstu stjörnum,” sagði 
Benitez.

„Stundum þarf að selja ein-
hverja leikmenn sem spila lítið en 
það skilar ekki miklum peningum 
í kassann.“

Benitez segir enn fremur að 
félagið þurfi að styrkja sig í 
stað þess að selja en hann verð-
ur væntanlega ekki maðurinn 
sem tekur ákvörðun um þau mál. 
Hann segist vilja fá þrjá heims-
klassaleikmenn.  - hbg

Peningaskortur á Anfield:

Torres verður 
kannski seldur

RAFA BENITEZ Vonast eftir að halda 
stórstjörnum sínum.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Dalvíkingurinn Heiðar 
Helguson tryggði Watford mikil-
vægan 1-0 sigur gegn Plymouth í 
ensku B-deildinni á Englandi um 
helgina. Með sigrinum færðist 
Watford frá botninum upp í 19. 
sæti deildarinnar.

Aðeins mínútu áður en Heiðar 
skoraði sigurmarkið fékk hann 
dauðafæri sem hann misnotaði. 
Heiðar var ekki lengi að bæta 
fyrir það og markið mikilvæga 
skoraði hann á 50 mínútu leiks-
ins með því að pota boltanum í 
netið af stuttu færi. Watford er að 
berjast fyrir lífi sínu í deildinni 
og sigurinn því mjög mikilvægur 
fyrir liðið. Scunthorpe og Crystal 
Palace fylgja fast á eftir Watford 
í sætunum fyrir neðan en Wat-
ford er aðeins þremur stigum frá 
fallsæti.

Þetta er tíunda markið sem 
Heiðar skorar fyrir Watford eftir 
að hann kom þangað á láni frá 
QPR fyrr í vetur.  - rog

Mikilvægur sigur fyrir Watford:

Heiðar skoraði 
sigurmarkið

HEIÐAR HEITUR Heiðar Helguson var á 
skotskónum um helgina.

NORDIG PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Barcelona vann risaslag-
inn á Spáni um helgina er liðið 
sótti Real Madrid heim. Barcelona 
var miklu sterkara liðið í leikn-
um, vann 0-2 en hefði getað unnið 
stærra. Barcelona hefur eftir leik-
inn þriggja stiga forskot á Real á 
toppi deildarinnar.

Það voru þeir Lionel Messi og 
Pedro sem skoruðu mörk Börsunga 
eftir sendingar frá Xavi sem átti 
stórkostlegan leik á miðjunni hjá 
Barcelona.

Cristiano Ronaldo, leikmaður 
Real Madrid, var ekki af baki dott-
inn þrátt fyrir tapið. 

„Barcelona var í öðrum gæða-
flokki en við í þessum leik. Við 
megum samt ekki gefast upp því 
það eru enn sjö leikir eftir. Við 
getum enn unnið deildina þannig 
að menn skulu fara varlega í að 
tala um vonbrigðatímabil,“ sagði 
Portúgalinn.

Andres Iniesta, leikmaður Bar-
celona, var spar á yfirlýsingar 
eftir leikinn. 

„Liðið veit hvað það þarf að gera 
en það eru sjö leikir eftir og við 
verðum að halda áfram á sömu 
siglingu,“ sagði Iniesta.  

 - hbg

Mikill fögnuður í Barcelona eftir sigur á Real Madrid:

Real sá ekki til sólar

FÖGNUÐUR Leikmenn Barcelona fagna hér í Madrid um helgina.  NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Það er allt í tómu tjóni 
hjá Man. Utd þessa dagana. Liðið 
er fallið úr Meistaradeildinni og 
kastaði titilvonum sínum á Eng-
landi hugsanlega út um gluggann 
í gær er það gerði markalaust 
jafntefli gegn Blackburn.

United spilaði án Wayne Roon-
ey sem er meiddur og liðið er 
hvorki fugl né fiskur án stjörn-
unnar sinnar. Dimitar Berbatov 
olli enn og aftur vonbrigðum og 
hefur engan veginn tekist að fylla 
skarð Rooney.

„Þetta eru frábær úrslit fyrir 
Chelsea sem á heimaleik gegn 
Bolton á þriðjudag sem búast 
má við að liðið vinni,“ sagði Sir 
Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, 
svekktur eftir leikinn.

Antonio Valencia fékk besta 
færi United í leiknum rétt fyrir 
lok fyrri hálfleiks en honum brást 
bogalistin.

„Hann hefði átt að skora því 
þetta er gullið tækifæri og á 

góðum tíma. Við fengum svo 
sannarlega færi í þessum leik en 

við verðum að nýta þau. Það er 
alltaf erfitt að koma hingað en við 

hefðum samt átt að gera betur,“ 
sagði Skotinn.

Liverpool er einnig að missa 
af sínum markmiðum en fjórða 
sætið varð fjarlægur möguleiki 
hjá liðinu eftir markalaust jafn-
tefli gegn Fulham. Þrátt fyrir 
það hefur Rafa Benitez, stjóri 
Liverpool, ekki gefist upp á 
fjórða sætinu sem hann lofaði 
fyrr í vetur.

„Þetta er ekki lengur í okkar 
höndum og munurinn er hugsan-
lega of mikill. Við verðum samt að 
halda áfram því það er mikilvægt 
að gera sitt besta og reyna að enda 
eins hátt í töflunni og mögulegt 
er,“ sagði Benitez sem var spurð-
ur út í loforðið en hann skautaði 
fram hjá þeirri spurningu.

Man. City er sex stigum á undan 
Liverpool í fjórða sæti og hefur 
leikið einum leik minna. Munur-
inn gæti því farið í níu stig sem 
gerir draum Liverpool um fjórða 
sætið lítið meira en draum.    - hbg

Ólíkt hlutskipti Manchester-liðanna í enska boltanum í gær – Liverpool að missa af Meistaradeildarsætinu:

United ekki svipur hjá sjón án Wayne Rooney

ARFASLAKUR Dimitar Berbatov hélt áfram að valda vonbrigðum í búningi Man. Utd í 
gær.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Tímabil Portsmouth 
hefur verið ein raunasaga allt þar 
til í gær er liðið tryggði sér sæti 
í úrslitum ensku bikarkeppninn-
ar. Félagið er gjaldþrota, hefur 
skipt um eigendur fjórum sinnum 
í vetur, leikmenn hafa ekki feng-
ið greidd laun, liðið er fallið úr 
úrvalsdeild og svona mætti áfram 
telja. Þrátt fyrir áföllin hafa leik-
menn liðsins gefið allt sem þeir 
eiga og þeir uppskáru ríkulega 
gegn Tottenham í gær.

Ekkert var skorað í venjulegum 
leiktíma í leiknum en þegar tæpar 
10 mínútur voru liðnar af fram-
lengingunni kom Frederic Piqui-
onne Pompey yfir. Boateng kláraði 
svo leikinn með marki úr víta-
spyrnu þegar þrjár mínútur voru 
eftir af framlengingunni. Eiður 
Smári lék síðustu 18 mínútur leiks-
ins en var lítt áberandi.

„Þetta er algjörlega stórkostlegt. 
Við áttum þennan sigur líka skil-
inn. Við spiluðum mjög vel allan 
leikinn,“ sagði David James, mark-
vörður Portsmouth, sem skartaði 
áhugaverðri bleikri treyju í leikn-
um í dag. „Sjáið hvaða máli þetta 
skiptir fólkið hérna, þetta er bara 
stórkostlegt. Við afsönnuðum allar 
hrakspár hér í dag.“

Chelsea tryggði sér sæti í 
úrslitaleiknum á laugardag er 
liðið skellti Aston Villa, 3-0. Það 
tók Chelsea rúman klukkutíma að 
brjóta múrinn og liðið gulltryggði 
síðan sigurinn með tveimur mörk-
um rétt fyrir leikslok.

Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea, 
var eðlilega kátur eftir leikinn. 
„Við erum í góðum málum þessa 
dagana. Fullir af sjálfstrausti og 
gríðarlega vel stemmdir,“ sagði 
Ítalinn.

„Ég vil samt ekki hugsa um það 
sem við gætum unnið. Ég vil bara 

hugsa um næsta leik. Við erum 
vissulega afar kátir með að vera 
í úrslitaleiknum en nú snúum við 
okkur að deildinni þar sem við 
eigum fimm leiki eftir.“

Umtalaðasta atvik leiksins var 
þegar John Terry hjá Chelsea tækl-
aði félaga sinn í enska landsliðinu, 
James Milner, afar illa. Martin 

O´Neill, stjóri Villa, var brjálaður 
út í Terry eftir leikinn.

„Þetta var viðbjóðsleg tækling á 
félaga í landsliðinu. James Milner 
er hreinlega afar heppinn að geta 
spilað fótbolta aftur. Það hefði átt 
að sýna Terry beint rautt spjald,“ 
sagði O´Neill alveg foxillur.

 henry@frettabladid.is

Gjaldþrota á leið í úrslit
Hið gjaldþrota knattspyrnufélag, Portsmouth, mun spila gegn Chelsea í úrslit-
um ensku bikarkeppninnar í ár. Portsmouth lagði Tottenham af velli í fram-
lengdum leik á meðan Chelsea vann seiglusigur gegn Aston Villa.

GRÍÐARLEGUR FÖGNUÐUR Kevin-Prince Boateng stóðst ekki mátið og reif síg úr að 
ofan er hann tryggði Portsmouth sæti í úrslitaleik enska bikarsins í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Tottenham - Portsmouth Út-
sending frá leik í ensku bikarkeppninni.

13.30 2010 Augusta Masters Sýnt frá 
lokadegi Augusta Masters-mótsins í golfi en 
þangað eru mættir til leiks allir bestu kylfingar 
heims og þar á meðal Tiger Woods.

18.30 Ensku bikarmörkin 2010 Farið 
yfir allar viðureignir umferðarinnar í ensku 
bikarkeppninni í knattspyrnu.

19.00 Snæfell - KR Bein útsending frá 
leik í úrslitakeppni Iceland Express-deildarinn-
ar í körfubolta.

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

22.00 Bestu leikirnir: Víkingur - Valur 
02.09.07 

22.30 Snæfell - KR Útsending frá leik í 
úrslitakeppni Iceland Express-deildarinnar í 
körfubolta.

00.10 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt 
frá Ultimate Fighter þar sem margir af bestu 
bardagamönnum heims etja kappi í þessari 
mögnuðu íþrótt.

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

07.00 Man. City - Birmingham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.00 Man. City - Birmingham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

18.45 PL Classic Matches: Blackburn 
- Sheffield, 1997 

19.15 Blackburn - Man. Utd. Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

22.00 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. 

22.30 West Ham - Sunderland Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (8:14) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (8:14) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

16.30 Matarklúbburinn  (4:6) (e)

17.00 7th Heaven  (17:22)

17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð. 

18.30 Game Tíví  (11:17) (e)

19.00 I´m A Celebrity... Get Me Out 
Of Here  (3:14) Raunveruleikasería þar sem 
þekktir einstaklingar segja skilið við stjörnu-
lífið og þurfa að þrauka í miðjum frumskógi 
og leysa skemmtilegar þrautir. 

19.45 King of Queens  (14:25) Banda-
rískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug 
og Carrie. 

20.10 90210  (15:22) Gia hvetur Adri-
önnu til að fara í prufur fyrir nýja hljóm-
sveit. Mamma Dixons kemur óvænt inn í líf 
hans á ný og Silver fer á fyrsta stefnumótið 
með Teddy.

20.55 One Tree Hill  (15:22) Haley á af-
mæli en hennar nánustu gleyma því. Jamie 
er skilinn eftir einn heima og Nathan og 
Clay komast ekki tímalega heim.

21.40 CSI  (6:23) Ungur maður er illa leik-
inn eftir árás í húsasundi en neitar að tala 
við lögregluna. Skammt frá finnst eigandi 
raftækjaverslunar myrtur í verslun sinni sem 
kveikt var í til að reyna að eyðileggja sönn-
unargögn.

22.30 Jay Leno  Gestur Jay Leno er leik-
konan Demi Moore.

23.15 Californication  (3:12) (e)

23.50 Heroes  (4:26) (e)

MIKIÐ ÚRVAL 
GOTT VERÐ

Allar gerðir dekkja 

á frábærum kjörum!

fyrir þá fjölmörgu sem þurfa að kaupa ný dekk fyrir sumarið.
GOTT VERÐ & FRÁBÆR GREIÐSLUKJÖR

Rauðhellu 11, Hfj.

( 568 2035
Hjallahrauni 4, Hfj.

( 565 2121
Dugguvogi 10

( 568 2020

VAXTALAUST

VISA & MASTERCA
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www.pitstop.is

ÞRJÁR FULLKOMNAR ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

Ævisögulegar kvikmyndir og sjónvarpsþættir höfða til 
mín. Það er svo þægilegt að að fá ævi stórmennis 
innpakkaða í imbakassann, að flatmaga í sófanum 
og læra eitthvað á sama tíma. Tvær svona þáttarað-

ir hafa orðið á vegi mínum undanfarið. Sú fyrri var 
um annan forseta Bandaríkjanna, John Adams. 
Ég hafði heyrt af vel þessari þáttaröð látið og 

þurfti ekki að velkjast í vafa um páskana þegar Stöð 
tvö extra sýndi þáttaröðina nokkur kvöld í röð, ég 
sat og horfði. Paul Giamatti og Laura Linney voru 
frábær í hlutverkum sínum sem John Adams og 
spúsa hans Abigail. Þótti mér fróðlegt að fylgjast 
með framvindu ævi þeirra sem var samofin sjálf-
stæðisbaráttu Bandaríkjanna og fyrstu skrefum lýðveldisins.

Þættirnir urðu þó langdregnir í lokin og ég var orðin hálf 
leið á þessum sítuðandi John Adams sem var ekki sérlega 

samúðarfullur í garð barna sinna þegar þau misstigu sig 
ef marka má myndina. Thomas Jefferson, þriðji forsetinn, 
kom talsvert við sögu og vakti forvitni. Ég væri alveg til í 
að horfa á þáttaröð um ævi hans sannast sagna. 

Félagarnir gömlu dóu sama dag sem reyndist ekki 
sviðsett í þágu afþreyingar, ekki þurfti nema örskamma 
stund á netinu til að komast að því. Yfir langdregnum 
lokaþáttum las ég mér til um Adams á netinu og á þeirri 
hraðferð gat ég ekki betur séð en að ágætlega virtist farið 
með staðreyndir í þættinum. 

Sama heimild sýndist mér gefa til að kynna að 
hinn ævisögulegi þátturinn sem ég horfði á í síðustu 
viku, tveggja þátta röð um Coco Chanel sem Stöð 

tvö sýndi, færi öllu frjálslegar með staðreyndir. Þeir voru þó hin 
ágætasta skemmtun og vöktu löngun hjá mér til að vita meira um 
tískudrottningu 20. aldarinnar. 

VIÐ TÆKIÐ: SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR SAT LÍMD YFIR LANGLOKUM

Sögulegir sjónvarpsþættir

JOHN ADAMS OG FRÚ Vel 
leikin af Paul Giamatti og 
Lauru Linney.

10.25 Aukafréttatími  Bein útsending frá 
fréttamannafundi rannsóknarnefndar og for-
sætisnefndar Alþingis þar sem niðurstöður 
skýrslu rannsóknarnefndar verða kynntar.

12.00 Hlé

14.55 Aukafréttatími  Bein útsending frá 
Alþingi. Forseti Alþingis ávarpar þingið og 
formenn flokkanna flytja erindi um skýrslu 
rannsóknarnefndar.

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Leiðin á HM  (7:16) (e)

18.00 Pálína  (31:56)

18.05 Herramenn  (18:52)

18.15 Pósturinn Páll  (17:28)

18.30 Eyjan  (7:18)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Skýrsla rannsóknarnefndar 
 Fréttaskýringarþáttur þar sem fjallað verður 
um einstaka þætti skýrslunnar og rætt við 
rannsóknarnefndarfólk og fleiri.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Úlfaþytur í úthverfi  (Suburban 
Shootout II) (3:6) Breskur gamanmynda-
flokkur um konurnar í smábænum Little 
Stempington sem drepa ekki tímann, heldur 
hver aðra með ótrúlegustu vopnum. Aðal-
hlutverk: Anna Chancellor, Felicity Montagu, 
Amelia Bullmore og Emma Kennedy.

22.45 Aðþrengdar eiginkonur  (e)

23.30 Spaugstofan  (e)

23.55 Fréttir  (e)

00.05 Dagskrárlok

20.00 Úr öskustónni  Gestur Guðjóns 
Bergmann er Róbert Jack heimspekingur.

20.30 Golf fyrir alla  Nýr golfþáttur.

21.00 Frumkvöðlar  Þáttur um frum-
kvöðla og nýjungar í umsjón Elinóru Ingu 
Sigurðardóttur.   

21.30 Í nærveru sálar  Gestir Kolbrúnar 
eru Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra, 
Þórhildur Líndal lögfr. og Gunnar Diego.

08.00 Wayne‘s World 

10.00 Great Expectations 

12.00 Speed Racer 

14.10 Wayne‘s World 

16.10 Great Expectations 

18.00 Speed Racer 

20.10 The Brothers Grimm Ævintýra-
mynd með Matt Damon og Heath Ledger í 
aðalhlutverkum. 

22.05 The Covenant 

00.00 Flatliners 

02.00 The Book of Revelation 

04.00 The Covenant 

06.00 Daltry Calhoun

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuður-
inn Dóra, Krakkarnir í næsta húsi og Tommi 
og Jenni.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.10 Hæðin (4:9) 

11.00 60 mínútur 

11.45 Falcon Crest (10:18) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Just Friends 

14.45 ET Weekend 

15.30 Saddle Club 

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

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (14:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (15:24) 
Sjötta þáttaröðin um Charlie, fertugan pipar-
svein sem nýtur mikillar kvenhylli og bróður 
hans Alan sem flutti inn til hans eftir skilnað. 

19.45 How I Met Your Mother 
(19:22) Rómantískir gamanþættir um fólk á 
þrítugsaldri sem nýtur tilhugalífsins til hins 
ýtrasta. Það er brúðkaup í vændum í vina-
hópnum og nú er komið að því að steggja 
og gæsa parið.

20.10 American Idol (28:43) Úrslitaslag-
urinn heldur áfram í American Idol og aðeins 
níu bestu söngvararnir eru eftir. 

21.35 American Idol (29:43) Nú kemur 
í ljós hvaða átta keppendur halda áfram 
og eiga áfram von um að verða næsta 
söngstjarna Bandaríkjanna.

22.20 Supernatural (6:16) Yfirnáttúruleg-
ir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean 
sem halda áfram að berjast gegn illum öflum 
og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

23.05 Look at Me 

00.55 Edison 

02.30 Just Friends 

04.00 ET Weekend 

04.45 Two and a Half Men (15:24) 

05.10 How I Met Your Mother (19:22) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

22.15 Úlfaþytur í úthverfi 
 SJÓNVARPIÐ

21.50 Réttur  STÖÐ 2 EXTRA

19.45 How I Met Your Mother 
 STÖÐ 2

19.00 I´m A Celebrity... Get Me 
Out Of Here   SKJÁREINN

19.00 Snæfell – KR, beint 
 STÖÐ 2 SPORT

> Matt Damon
„Ég var svo lengi örvæntingarfullur að 
reyna að fá hlutverk að ef ég þarf að 
afþakka þau í dag þá líður mér hálf illa 
yfir því.“   
Damon fer með annað aðalhlut-
verkið í myndinni The Brothers 
Grimm sem Stöð 2 Bíó sýnir í 
kvöld. kl. 20.10.    

▼

▼

▼

▼
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▼Í KVÖLD

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

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

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

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.35 My Hero 13.05 The Weakest Link 13.50 
New Tricks 14.40 Allo, ‚Allo! 15.15 Only Fools and 
Horses 15.45 The Black Adder 16.15 EastEnders 
16.45 The Weakest Link 17.30 Sensitive Skin 
18.00 My Family 18.30 Hustle 19.20 Waking the 
Dead 20.10 My Family 20.40 New Tricks 21.30 
Jonathan Creek 22.30 Hustle 23.20 Waking the 
Dead

12.00 Fra Ebeltoft til Kilimanjaro 13.00 DR Update 
- nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 14.05 Family 
Guy 14.30 Dragejægerne 14.55 Minisekterne 
15.05 Tagkammerater 15.15 Benjamin Bjorn 
15.30 Karlsson på taget 15.55 Jeg er et dyr! 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Det sode liv 18.00 
Yellowstone Nationalpark 19.00 TV Avisen 19.25 
Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Inspector Morse 
21.40 OBS 21.45 Hjernestorm 22.15 Boogie Mix

12.15 Himmelblå 13.00 NRK nyheter 13.10 
Dynastiet 14.00 Derrick 15.00 NRK nyheter 15.10 
Bondeknolen 15.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Forkveld 
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.45 
Bedre puls 18.15 Måltidet jeg aldri glemmer 
18.45 Billedbrev 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Kroniken 20.30 Hjernevask 
21.10 Kveldsnytt 21.25 Poirot. Solen var vitne 
23.05 Nytt på nytt 23.35 Sport Jukeboks 

12.30 Kvarterets olycksfågel 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 15.00 Hannah Montana 15.25 
Kvartersdoktorn 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 
Fråga doktorn 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Det kungliga bröllopet 19.00 Kommissarie 
Winter 20.00 Falskmyntarna 21.35 Jakten på Julia 
22.35 Jakten på Bernhard 23.35 Landet runt 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.10 Veðurfregnir
10.20 Stefnumót

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Borg
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Samræða á sunnudegi
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.20 Girni, grúsk og gloríur
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®

Göngum frá
      verknum

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen 
er notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir minniháttar aðgerðir, t.d. 
tanndrátt. Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með 
skerta lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- eða nýrnasjúkdóm á ekki að nota lyfið. Fólk sem fengið hefur 
astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja á ekki að nota 
lyfið. Gæta þarf varúðar við gjöf lyfsins hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða með sögu um slík sár, 
aukna blæðingartilhneigingu eða helluroða (SLE). Einnig hjá sjúklingum með veilt hjarta, nýrna- eða 
lifrarsjúkdóm, sérstaklega ef meðhöndlað er með þvagræsilyfi samtímis, þá þarf að fylgjast með mögulegri 
minnkaðri nýrnastarfsemi og vökvasöfnun. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen 
getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingar- óþægindum, niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og 
höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venju- legir skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum 
skömmtum. Ekki er mælt með stærri dagskammti en 2400 mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg 
líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum <30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel 
leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Lyfið skal geymt þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 E.R. (15:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Friends (2:24) Fylgstu með ævin-
týrum Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monicu 
og Chandlers frá byrjun.

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (15:22)

20.30 Friends (2:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Réttur (5:6) Þegar maður er myrt-
ur á Litla-Hrauni berast spjótin fljótt að skjól-
stæðingi Loga. Á sama tíma stendur Logi i í 
ströngu við að fá tuttugu og sex ára gamalt 
mál endurupptekið.

22.35 Cold Case (14:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga 
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau 
halda áfram að upplýsa sakamál sem stung-
ið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakass-
ann.

23.20 Twenty Four (11:24) Áttunda ser-
ían af spennuþætti um leyniþjónustumann-
inn Jack Bauer sem þráir nú ekkert heitar en 
að fá að draga sig í hlé. 

00.05 Sjáðu 

00.30 Fréttir Stöðvar 2 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Úrslitakeppnin er hafin 
í American Idol. Níu 
söngvarar eru eftir og 
munu syngja í kvöld lög 
eftir John Lennon og Paul 
McCartney. 

American Idol er 
sem fyrr langvinsælasti 
sjónvarpsþáttur í heimi 
og hefur koma Ellen 
DeGeneres í dómnefnd-
ina enn aukið á vinsældir 
þáttanna .

STÖÐ 2 KL. 20.10

American Idol
Í kvöld byrjar sjónvarpsstöðin ÍNN 
að sýna nýja golfþætti sem stöðin 
hefur unnið í samstarfi við Pro Golf 
ehf. Þar verður megináhersla lögð 
á golfkennslu og munu Ólafur Már 
Sigurðsson og Brynjar Geirsson hafa 
umsjón með þættinum.    

     VIÐ MÆLUM MEÐ

Golf fyrir alla
ÍNN kl. 20.30
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2 3 4 5 FRÉTTIR AF FÓLKI

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

LÁRÉTT 2. áfall, 6. samþykki, 8. 
munda, 9. þrá, 11. tvíhljóði, 12. sæti, 
14. bragðbætir, 16. nafnorð, 17. titill, 
18. námstímabil, 20. til, 21. þungi.

LÓÐRÉTT 1. útihús, 3. tveir eins, 4. 
doka, 5. vefnaðarvara, 7. frilla, 10. 
sönghópur, 13. meðal, 15. kapp-
klæða, 16. bjargbrún, 19. númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lost, 6. já, 8. ota, 9. ósk, 
11. au, 12. stóll, 14. krydd, 16. no, 17. 
frú, 18. önn, 20. að, 21. farg. 

LÓÐRÉTT: 1. fjós, 3. oo, 4. staldra, 5. 
tau, 7. ástkona, 10. kór, 13. lyf, 15. 
dúða, 16. nöf, 19. nr. 

„Næst á dagskrá er að koma fram 
fyrir lykilfólk innan Sony,“ segir 
tónlistarkonan Rósa Guðmunds-
dóttir.

Rósa hefur búið í New York 
undanfarin ár og unnið að því að 
koma sér á framfæri í tónlistar-
bransanum. Hún kemur ein fram 
ásamt því að starfa með hljóm-
sveit sinni The Ultratight. Rósa á í 
viðræðum við plötuútgáfuna Jive, 
sem er undir útgáfurisanum Sony 
og gefur meðal annars út Britn-
ey Spears og Justin Timberlake. 
Hún segir tónlistarbransann hafa 
breyst mikið í kjölfar kreppunn-
ar og að aldrei hafi verið erfiðara 
að komast á samning. „Þetta snýst 

bara um einu manneskjuna sem 
trúir á mann,“ segir Rósa. „Ég er 
komin með lykilmanneskju innan 
Jive. Við sjáum bara hvert það 
leiðir.“

Næsta skref Rósu er að koma 
fram á svokölluðum „showcase“-
tónleikum, en þangað mætir lykil-
fólk innan Sony. Tónleikarnir fara 
fram á litlum bar í hinni víðfrægu 
Trump-byggingu í New York. 
„Núna er svo erfitt að fá fólk frá 
útgáfunum til að fara út og sjá fólk 
spila,“ segir hún. „Plötu fyrirtækin 
taka ekki sénsa lengur. Það þarf 
að vera manneskja sem trúir á þig 
240 prósent. Hann þarf að leggja 
starfið undir til þess að plötu-

fyrirtæki taki séns. Annaðhvort 
þarf að gera eins og pabbi Tayl-
or Swift, leggja til tvær milljón-
ir dollara til að koma þér inn eða 
að manneskjan frá útgáfunni verði 
að trúa á þig. Sem betur fer er ég 
komin með eina svoleiðis mann-
eskju innan Jive.“

Þeir sem vilja fylgjast með 
ævintýrum Rósu geta leitað að 
hljómsveit hennar, Rosa & the 
Ultratight á Facebook.  - afb

Leggur starf sitt að veði fyrir Rósu

RÓSA GUÐMUNDSDÓTTIR Reynir að 
koma sér á framfæri í tónlistarbransan-

um í New York.

Eurobandið, þau Friðrik Ómar og Regína Ósk, 
hita upp fyrir sjálft úrslitakvöldið í Eurovision á 
hinum vinsæla næturklúbbi Latter í miðborg Ósló-
ar. „Mads Rogde, sem hefur verið fararstjóri norska 
Eurovision-hópsins undanfarin ár, sendi okkur 
tölvupóst og vildi fá okkur til að koma fram,“ segir 
Friðrik Ómar en hann lýsir Rogde sem norsku 
útgáfunni af Jónatan Garðarssyni enda hefur Jón-
atan verið í svipuðu hlutverki hjá íslenska tónlistar-
fólkinu nánast frá upphafi.  

Friðrik upplýsir að hann og Regína verði einu 
erlendu flytjendurnir þetta kvöld en meðal ann-
arra Eurovision-stjarna má nefna Mariu Haukas 
sem var fulltrúi Norðmanna 2008 og Jostein Hass-
elgard en hann keppti fyrir hönd Noregs árið 2003. 
Söngvarinn segir Eurobandið fá fjölda fyrirspurna 
á ári hverju en tvíeykið hefur sérhæft sig í flutningi 
á Eurovision-slögurum. „Við erum búin að leggja 
mikið á okkur við að búa til gott efni og það er bara 
gaman að við skulum enn vera Eurovision-aðdáend-
um ofarlega í huga tveimur árum eftir að við tókum 
þátt.“

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir skemmstu 
hyggst Friðrik flytja af landi brott og setjast að í 

Svíþjóð. Söngvarinn ætlar að vinna þar í tónlist-
inni sinni en Friðrik hyggst ekki bregðast íslensk-
um aðdáendum sínum heldur vera á landinu yfir sjó-
mannadagshelgina og verslunarmannahelgina.  - fgg

Hita upp fyrir úrslitakvöldið í Ósló

ENNÞÁ VINSÆL Friðrik Ómar og Regína Ósk eru ekki gleymd 
og grafin í hugum Eurovision-aðdáenda því þau hita upp fyrir 
sjálft úrslitakvöldið á skemmtistaðnum Latter í miðborg Óslóar 
þar sem keppnin fer fram. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Þetta er fyrsta kvikmynd sinn-
ar tegundar sem gerð er hér á 
Íslandi,“ segir Ingólfur Hauk-
ur Ingólfsson, rúmlega þrítug-
ur sendibílastjóri og kvikmynda-
gerðarmaður frá Hafnarfirði. Á 
vefsíðunni blodhefnd.com má sjá 
stiklu úr kvikmyndinni Blóðhefnd, 
nýrri íslenskri hasarmynd. Óhætt 
er hægt að fullyrða að mynd af 
þessu tagi hefur ekki verið gerð 
hér á landi. Bardagasenur og 
blóðslettur leika stórt hlutverk og 
það er ekki á hverjum degi sem 
hringspörk og annað slíkt sjást í 
íslenskum kvikmyndum. 

Ingólfur, sem er sendibílaverk-
taki, lærði kvikmyndagerð í útibúi 
New York Film Academy í Lond-
on og kláraði tveggja ára nám 
á einu ári. „Þetta var ótrúlega 
stíft, maður var í skólanum frá 9 
á morgnana til sjö á kvöldin, alla 

daga vikunnar,“ segir Ingólfur en 
strax eftir heimkomuna til Íslands 
byrjaði hann að skrifa handrit-
ið að Blóðhefnd. „Ég er búinn að 
vera að vinna í þessu í tvö og hálft 
ár, byrjaði tökur í lok árs 2007,“ 
útskýrir Ingólfur sem viðurkennir 
að það sé smá „van Damme“-brag-
ur í myndinni enda leikstjórinn 
mikill aðdáandi mynda belgíska 
bardagakappans.

Blóðhefnd fjallar um mann sem 
snýr aftur heim eftir sjö ára fjar-
veru. Hann kemst að því að bróðir 
hans er flæktur inn í mansalsmál 
og þegar bróðir hans og móðir 
eru drepin af glæpagengi ákveð-
ur hann að taka málin í sínar 
hendur. Ingólfur leikur sjálfur 
aðalhlutverkið enda myndin gerð 
fyrir lítið fjármagn og svo fékk 
leikstjórinn vini og kunningja til 
að taka að sér smærri hlutverk. 
Ingólfur segir það ekki hafa 
verið erfitt. „Það hafðist fyrir 
horn með smá nöldri.“ 

Hann gerir sér vonir um að 
frumsýna endanlega útgáfu í 
haust en hann er nú að leita að 
fjármagni til að klára hljóðsetn-
ingu. „Svo er ég að endurtaka 
nokkur atriði til að fá smá tilfinn-
ingu í myndina.“

  freyrgigja@frettabladid.is

INGÓLFUR HAUKUR INGÓLFSSON:  GERIR BÍÓMYND UM MANSAL

HAFNFIRSKUR HASAR Í BÍÓ

HARÐJAXL Ingólfur Haukur Ingólfsson leikstýrir og leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni Blóðhefnd. Hún er gerð fyrir sáralítinn 
pening og er alvöru íslensk hasarmynd. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VÍGALEGIR Eins og sjá má eru þessir 
menn engin lömb að leika sér við.

„Ég horfi voða lítið á sjónvarpið 
en ætli ég verði ekki að segja 
að í uppáhaldi sé sjónvarps-
þátturinn Grey’s Anatomy, ást 
og drama með boðskap.“

Erla Sigurlaug Sigurðardóttir mannfræð-
ingur hannar hekluð hálsmen undir 
heitinu Frjálsmen.

Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið

Innifalið í kortum eru allir opnir tímar 
ásamt þeirri þjónustu sem boðið er 
upp á í Veggsport.

Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)
Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.org

Persónuleg  jógastöð

hefst 12. apríl. Skráning hafi n í síma 
695 8464 / 772 1025 eða á jogastudio.org

• Hot jóga • Hatha jóga • Byrjendanámskeið
• Krakkajóganámskeið

Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
laugardaginn hyggst Hera Björk 
heimsækja Eurovision-aðdáendur 
í bæði Brussel og höfuðborg Bret-
lands, London. Oiktimes.com 
greindi síðan frá því á 
föstudaginn að Hera 
væri í heldur óvenju-
legum hóp því 
íslenska söngkonan 
væri meðal þeirra 
elstu í keppninni 
í ár. Aðeins 
þrír kepp-
endur eru 
eldri en 
Hera.

Hera er næstelsta söngkonan 
í keppninni en það er heldur 
betur breyting frá því í fyrra þegar 
Jóhanna Guðrún var meðal yngstu 
keppendanna. Aðeins írska söng-

konan Niamh Kavanah er 
eldri en Hera. Eurov-
ision-sérfræðingar telja 

þetta augljóst 
merki um 

að ungt 
fólk sé 

að hertaka 
keppnina 
en til 
gamans 
má geta 

að Hera 
varð 38 ára 29. mars 
síðastliðinn.

Vilhjálmur Bjarnason er stjarna 
helgarinnar eftir að hafa unnið 
spurningakeppni sveitarfélaganna, 
Útsvar, og neitað að taka við gjafa-
bréfi frá Iceland Express. Liðsfélag-
ar Vilhjálms, ferða-
málastjórinn Ólöf 
Ýrr Atla dóttir og 
spurningakeppn-
isstjarnan Elías 
Karl tóku hins 
vegar við sínu en 
Elías tókst þarna 
að landa sínum 
öðrum titli í 
spurninga-
keppnum 
vetrarins.
 - fgg

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1. Kurmanbek Bakijev.

 2. Bjarni Fritzson.

 3. Áttræðisafmæli.
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Skýrslan lesin
fyrir þjóðina
Íslensk þjóð hefur gengið í gegnum mikla  umbrota-

tíma síðustu misseri. Vonast er til að skýrsla Rann-

sóknarnefndar Alþingis varpi ljósi á þá atburði sem 

leiddu til bankahrunsins. 

Við, starfsfólk Borgarleikhússins, ætlum að lesa 
skýrsluna í heild sinni frá því að hún kemur út og 
þar til yfir lýkur, dag og nótt. 

Lesturinn hefst kl. 11 í dag
Við bjóðum þjóðinni að hlýða á hana með okkur í 
Borgarleikhúsinu að hluta eða í heild sinni.

Ætlun okkar er ekki að leggja mat á innihaldið eða 

túlka heldur er flutningurinn táknrænn atburður sem 

varpar ljósi á mikilvægi skýrslunnar og erindi hennar 

við þjóðina.

Starfsfólk Borgarleikhússins

Lesturinn fer fram á Nýja sviðinu

Allir velkomnir

Lesturinn hefst kl. 11 í dag

og stendur þar til skýrslan

hefur öll verið lesin

i i i Lestrinum er varpað beint

á borgarleikhus.is



Mest lesið

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

www.icelandexpress.is

með ánægju

Er Ferðahugurinn kominn í þig?

Ameríkuflug Iceland Express hefur hlotið frábærar 

viðtökur enda vilja íslenskir ferðalangar geta gert 

verðsamanburð þegar bóka skal flug til útlanda. 

Við leggjum okkur fram við að bjóða samkeppnishæft verð  

á flugsætum til Ameríku, sem er gott fyrir okkur öll.

Ódýrt flug til Ameríku,
við aldrei fáum 
nóg af slíku!

Ameríka verð frá:

24.900 kr.

Bókaðu flug til Ameríku á fínu verði og skelltu þér inn 

á www.icelandexpress.is

í viku
4x 1. júní!

New York 
Fyrsta flug til 

Lego-ið komið
Gísli Örn Garðarsson er eflaust 
kominn með smá fiðring í magann 
því það styttist óðum í frumsýn-
ingu stórmyndarinnar Prince of 
Persia: Sands of Time. Hluti af því 
að leika í svona stórmynd 
er öll markaðsvinnan og 
nú geta Lego-unnendur 
farið inn á heimasíðu 
kubbafyrirtækisins, 
lego.com, og séð 
íslenska leikarann í 
lego-gervi.

Tölvunni stolið
Stjörnufatahönnuðurinn Mundi 
varð fyrir því óláni að tölvunni hans 
var stolið aðfaranótt fimmtudags. 
Tölvan var í bláum Golf sem hafði 
verið lagt fyrir utan veitingastaðinn 
Á næstu grösum á Klapparstíg. 

Svona tölvustuldur er 
ákaflega bagalegur 

fyrir hönnuði sem 
geyma margar af 

sínar hugmyndum inni 
á þessum tækjum. 
Sá sem kemur 
tölvunni til skila 
má því eiga von á 
veglegum fundar-
launum. - fgg

1 Föst í skála á Fimmvörðuhálsi

2 Árni Páll hótar 
lánafyrirtækjunum löggjöf

3 Trúleysingjar freista þess að fá 
páfa handtekinn

4 Ögmundur: Almenningur 
búinn að fá upp í kok

5 Íslenskur sérfræðingur: 
Rússanna bíður erfitt verk

Margir vildu Lilju kveðið 
hafa
Formaður Sjálfstæðisflokksins, 
Bjarni Benediktsson, hefur hvatt 
sína menn til að læra af skýrslu 
rannsóknarnefndar. Um leið kvað 
Bjarni nefndina hafa verið setta að 
frumkvæði Sjálfstæðisflokksins. Ekki 
eru allir sáttir við þessa söguskýr-
ingu. Rétt er að þáverandi forseti 
Alþingis, Sturla Böðvarsson, mælti 
fyrir málinu 26. nóvem-
ber 2008. En sam-
kvæmt minnisblaði 
frá ríkisstjórnarfundi 
17. nóvember sama 
árs var það utanríkis-
ráðherra, úr Samfylk-
ingu, sem lagði til 
við ríkisstjórnina að 
hún „leiti samráðs“ 
við Sturlu um að 
skipa nefndina.
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