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BROWNS-TÍSKUVÖRUVERSLUNIN  í London verður fjörutíu 

ára á árinu. Af því tilefni hafa yfir þrjátíu heimsfrægir tískuhönnuð-

ir endurhannað flíkur sem munu verða hluti af „Future collecta-

bles” línunnar. Þetta eru hönnuðir á borð við Burberry, Christian 

Louboutin, Erdem, Missoni, Sonia Rykiel og Stella McCartney.

„Ég aðhyllist afar kvenlega tísku 
og er mikil kjólastelpa, en hef lent 
í því upp á síðkastið að fara út ber-
leggjuð í opnum skóm að muppskorið hl

„Að mínu áliti ætti að banna
íslenskum konum að kyfir f

Út að viðra frænkurnar
Kvenleiki er aðalsmerki fjölmiðlaskvísunnar Þorbjargar Marinósdóttur, enda óhrædd við að klæðast 

sterkum, djörfum litum í aðskornum og flegnum fötum sem leyfa kvenlegri fegurð að njóta sín til fulls

Tobba hefur undanfarið tekið forskot á 
sumarið með skvísulegum drögtum og 
opnum skóm, en þurft að fara í uppá-

haldspeysuna þegar vetur konungur 
hefur neitað að víkja fyrir sólskinsskapi hennar í fatavali.
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VIÐSKIPTI „Því verður ekki með 
orðum lýst, hvernig mér líður 
vegna mistaka minna og afleið-
inga þeirra. Þær yfirsjónir verða 
ekki aftur teknar. Við það verð 
ég að lifa.“ Þetta segir Jón Ásgeir 
Jóhannesson í grein sem hann 
skrifar í Fréttablaðið í dag. 

„Ég sé glöggt að ég missti iðu-
lega sjónar á góðum gildum og 
mörgu því sem mestu skiptir í líf-
inu.“ Jón Ásgeir segist í baksýn-
isspeglinum sjá að fjármálakerf-
ið hafi alla tíð verið dæmt til að 
hrynja og haustið 2008 hafi fjár-
málaofviðri loks feykt spilaborg-
inni um koll. Tími sjálfsblekkinga 
og draumóra hafi þá runnið út. 
„Fjármuni í felum á aflandseyj-
um á ég enga. En ég heiti íslensku 
þjóðinni því að gera allt sem í mínu 
valdi stendur til að bæta fyrir mis-
tök mín …“  - sh / sjá síðu 28

Jón Ásgeir Jóhannesson:

Missti sjónar á 
góðum gildum

ÓVÆNT UPPÁKOMA Á LEIKSÝNINGU

Guðjón Þorsteinn Pálmars-
son svaraði í síma fyrir gest á 
leiksýningunni Eilíf óham-
ingja.
Fólk 58

Ástráður tíu ára
Hafa frætt tugi þús-
unda unglinga og 

ungmenna um 
kynheilbrigði.
Tímamót 32 

Tískuhönnuður í 
kvikmyndagerð
Ásgrímur Már 
Friðriksson ger-
ir myndband 
fyrir Feldberg.
Fólk 58

SLYDDA SYÐRA   Í dag verður hæg 
norðaustlæg eða breytileg átt og 
víða bjart en austan 3-8 m/s og 
slydda sunnan til. Víða vægt frost 
en 0-5 stig syðra að deginum til.
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SKATTAMÁL Skattrannsóknarstjóri rannsakar 
nú stórtæk skattsvik flestra íslensku útrásar-
víkinganna og annarra aðalleikenda í íslensku 
fjármálalífi í aðdraganda og eftirmálum 
bankahrunsins.

„Já, ég ætla bara að játa því,“ segir Stef-
án Skjaldarson, settur skattrannsóknarstjóri, 
spurður hvort nær allir þeirra viðskipta- og 
athafnamanna sem verið hafa fastagestir í 
fjölmiðlum frá hruni séu undir í rannsóknum 
hans á stórum skattamálum. „Þetta eru mörg 
og stór mál og flestar þessara persóna og leik-
enda í þessu öllu eru þarna á sínum stað.“

Fram hefur komið í fjölmiðlum að hundruð 
milljóna í eigu Baldurs Guðnasonar, fyrrver-
andi forstjóra Eimskips, og viðskiptafélaga 

hans, voru kyrrsettar fyrr í mánuðinum. Þá 
sagði Viðskiptablaðið frá því í gær að til stæði 
að kyrrsetja hundruð milljóna í eigu Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar og Hannesar Smára-
sonar vegna hárra upphæða sem skráðar voru 
sem rekstrarkostnaður FL Group en hefði átt 
að telja fram til skatts sem hlunnindi.

Stefán segir að til standi að kyrrsetja eignir 
í öllum stórum skattamálum. Með því sé átt við 
mál þar sem skattkrafan verði minnst 50 millj-
ónir króna, en upphæðirnar séu alltaf varlega 
áætlaðar svo of háar fjárhæðir séu ekki kyrr-
settar. Tugir slíkra mála séu nú í rannsókn 
og ekki verði kyrrsett í smærri málum að svo 
stöddu. Ljóst er að upphæðirnar sem skattayf-
irvöld ætla að freista þess að kyrrsetja hlaupa 

á milljörðum króna. Stefán vill ekki tjá sig um 
einstök mál og segir það mögulega geta haft 
skaðleg áhrif á rannsóknirnar. Spurður hvort 
fréttaflutningur af máli Hannesar og Jóns 
Ásgeirs hafi skaðað rannsóknina, í ljósi þess 
að enn eigi eftir að framkvæma kyrrsetning-
una, segist hann vona ekki. „Hann getur verið 
mjög óheppilegur og skemmt fyrir málum en 
ég bara vona það besta,“ segir Stefán.

Stefán vill ekki tjá sig um það hvort eign-
ir fleiri en Eimskipsmanna hafi þegar verið 
kyrrsettar. Menn sem sæta þurfa kyrrsetn-
ingu geta kært ákvörðunina til dómstóla, en 
það hefur enginn sem sætir rannsókn Stefáns 
og hans manna gert enn. 
 - sh

Nær allir stórlaxarnir eru 
grunaðir um skattsvik
Skattrannsóknarstjóri hyggst kyrrsetja eigur flestra útrásarvíkinga og annarra aðalleikenda í hruninu. Þeir 
eru nær allir grunaðir um að hafa svikið undan skatti. Heildarupphæðin hleypur á milljörðum króna.

ELDGOS Gosið úr Eyjafjallajökli hefur leikið bændur 
grátt. Fjölskyldan á Þorvaldseyri hefur til að mynda 
ákveðið að gera hlé á búskapnum meðan jörðin jafn-
ar sig. Þá ætla þau að hefja leik að nýju.

En askan sem liggur yfir öllu er ekki alslæm. Hún 
er „í rauninni ástæða þess að íslenskur jarðvegur er 
jafn frjór og hann er“, segir Þorvaldur Þorvaldsson 
eldfjallafræðingur. Askan er rík af stein- og snefil-
efnum.

Styrkur gossins var í gær um tíundi hluti af því 

sem hann var þegar mest var, að mati Magnúsar 
Tuma Guðmundssonar jarðeðlisfræðings og Veður-
stofan telur gosmökkinn hafa mest farið í um fjög-
urra kílómetra hæð.

Flugsamgöngur á meginlandi Evrópu voru í gær 
að komast í samt lag. Millilandaflug íslensku flug-
félaganna er á áætlun í dag en innanlandsflug hefur 
verið meira og minna legið niðri síðan á fimmtudag-
inn í síðustu viku. 

 - kóþ, sbt, jab / sjá síður 8, 10 og 11

Fjölskyldan á Þorvaldseyri hættir búskap í bili en bíður betri tíðar:

Askan er hinn besti áburður

Naumur sigur Bayern
Arjen Robben tryggði Bayern 
1-0 sigur á Lyon í undan-
úrslitum Meistaradeildar 
Evrópu í gær.
íþróttir 50

GLEÐILEGT SUMAR Nú er haldin barnamenningarhátíð í Reykjavík og ber þess merki víða um borgina. Far-
þegar í strætisvögnum og gestir sundlauga hafa til að mynda fengið að njóta listaverka ungu kynslóðarinnar. Þessir krakkar 
láta ekki sitt eftir liggja og brostu sínu blíðasta í Hallargarðinum í gær. 
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Ólöf, er heimsendir ekki að 
trekkja?

„Nei, hann gerir það ekki en heims-
endaspár geta valdið trekki.“

Ólöf Ýrr Atladóttir er ferðamálastjóri. 
Aðilar í ferðaþjónustunni hafa gagnrýnt 
forseta Íslands harðlega fyrir að fæla burt 
ferðamenn með því að segja við BBC að 
Kötlugos sé óumflýjanlegt og að gosið í 
Eyjafjallajökli sé aðeins æfing fyrir það.

SKIPULAGSMÁL Eigendur gömlu 
Heilsuverndarstöðvarinnar á 
Barónsstíg hafa nú fengið leyfi 
skipulagsráðs Reykjavíkur til að 
breyta byggingunni í hótel fyrir 
Icelandair Hotels.

„Við ítrekum mikilvægi þess að 
húsinu sé sýnd sú virðing sem það 
á skilið,“ segir Júlíus Vífill Ingv-
arsson, formaður skipulagsráðs. 
„Af mínum samtölum við eigend-
ur hússins er ljóst að það er mik-
ill vilji til þess að þær breytingar 
sem munu verða nauðsynlegar séu 
gerðar í fullu samráði við húsa-
friðunarnefnd ríkisins og af þeim 
metnaði sem húsið á skilið.“

Fyrirhuguð breyting á Heilsu-
verndarstöðinni hefur verið 
umdeild bæði meðal almennings 
og eins innan skipualagsráðs þar 
sem ítarlega hefur verið farið í 
saumana á málinu, meðal annars 
með vettvangsferð ráðsins í bygg-
inguna sjálfa með arkitekti og 
fulltrúum eigenda og Icelandair 
Hotels. Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu í gær var afgreiðslu máls-
ins frestað á fundi skipulagsráðs 
í síðustu viku að beiðni Sóleyj-
ar Tómasdóttur, fulltrúa Vinstri 
grænna. Sóley samþykkti í gær 
ofangreinda afgreiðslu skipulags-
ráðs eins og allir aðrir sem í ráð-
inu sitja.

„Það kemur skýrt fram í bókun, 
sem allir í ráðinu eru sammála um, 
að auðvitað viljum við að húsið, 
sem hefur þetta mikla menning-
arsögulega gildi, haldi áfram að 
þjóna því hlutverki sem það var 
hannað fyrir. En eins og kemur 
líka fram í bókuninni er í raun ekk-
ert í deiliskipulaginu sem segir að 
þarna megi ekki vera hótel þannig 

að við höfum engar forsendur til 
þess að taka neikvætt í þessa fyr-
irspurn,“ segir Sóley sem ítrekar 
að enn eigi eftir að fá samþykkt 
byggingarleyfi. „Ég ætla að leyfa 
mér að vona áfram að húsið kom-

ist í notkun sem er meira við hæfi 
en hótelrekstur og þá er ég að tala 
um heilsutengda starfsemi af ein-
hverjum toga,“ segir hún.

Breytingarnar sem áætlað er að 
gera snúast nær alfarið um innra 
skipulag Heilsuverndarstöðvar-
innar og ekki á að snerta á ytra 
byrði hússins.

Ekki náðist í Magneu Þóreyju 
Hjálmarsdóttur, framkvæmda-
stjóra Icelandair Hotels, í gær en 
upphafleg áætlun hótelkeðjunnar 
var sú að hótel yrði opnað í Heilsu-
verndarstöðinni strax í vor til að 
ná sumarvertíðinni. Útséð virð-
ist um að þau áform nái fram að 
ganga úr þessu. gar@frettabladid.is

Heilsuverndarstöðin 
má hýsa hótelrekstur
Skipulagsráð Reykjavíkur heimilaði í gær að Heilsuverndarstöðinni á Baróns-
stíg yrði breytt fyrir hótelrekstur. Ekki forsendur til að hindra málið segir for-
maður skipulagsráðs sem leggur áherslu á samráð við Minjasafn Reykjavíkur.

SÓLEY TÓMAS-
DÓTTIR

JÚLÍUS VÍFILL 
INGVARSSON

HEILSUVERNDARSTÖÐIN Grænt ljós hefur nú verið gefið á að innrétta hótel með um 
níutíu herbergjum í Heilsuverndarstöðinni. SAMSETT MYND/FRÉTTABLAÐIÐ

DÓMSMÁL Haukur Þór Haraldsson, fyrrver-
andi framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Lands-
bankans, er ekki sekur um fjárdrátt. Þetta 
er niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur, sem 
sýknaði í gær Hauk af ákæru um að hafa með 
millifærslu á 118 milljónum króna af reikningi 
af landsfélags á Guernsey ætlað að eigna sér 
féð.

Haukur hélt því fram að hann hafi einungis 
ætlað að forða fénu frá því að brenna inni við 
hrun bankanna, þar sem óvissa ríkti um það 
hvort íslenski innstæðutryggingarsjóðurinn 
myndi tryggja fé á reikningum erlendra lögað-
ila í íslenskum bönkum.

Í niðurstöðu dómsins segir að ekkert sé 
fram komið í málinu sem hreki þessa málsvörn 

Hauks. Ýmislegt styðji það að hann hafi verið 
hræddur um afdrif fjárins, hann hafi mátt vita 
að millifærslan yrði skoðuð af eftirlitsaðilum, 
og ekki verði séð að hann hafi reynt að færa féð 
laumulega. Af þessum sökum er Haukur sýkn-
aður.

Málið var afar umfangsmikið. Allir helstu 
stjórnendur Landsbankans báru vitni fyrir 
dómi og málskjöl voru talin í hundruðum á þús-
undum blaðsíðna. Til marks um umfangið er 
ríkinu gert að greiða Gesti Jónssyni, lögmanni 
Hauks, fjórar milljónir króna í málsvarnar-
laun. Í dómnum segir að bæði við undirbúning 
málsins, bæði hjá lögreglu og verjanda, hafi 
verið farið talsvert út fyrir efnið og „tíma eytt í 
gagnaöflun sem telja verður þarflausa“. - sh

Dómur kveðinn upp í máli fyrrverandi framkvæmdastjóra í Landsbankanum:

Haukur Þór sýknaður af ákæru um fjárdrátt

SAKLAUS Haukur sést hér með verjanda sínum, Gesti 
Jónssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið 
gerði húsleit í höfuðstöðvum Sím-
ans í Ármúla í gærmorgun vegna 
gruns um mögulega markaðsmis-
notkun á farsímamarkaði. Það 
var farsímafyrirtækið Nova sem 
kvartaði til Samkeppniseftirlits-
ins. Eftirlitið lagði hald á skjöl og 
tölvugögn.

Sævar Þráinsson, forstjóri 
Símans, sagði í samtali við net-
miðilinn Vísi í gær að starfsfólki 
hafi verið töluvert brugðið. Hann 
benti á að rannsókn hafi farið 
fram fyrir allnokkru. Í kjölfar 
þessa hafi fengist þær upplýsing-
ar að hún hafi verið látin niður 
falla. Þetta er fyrsta skiptið sem 
húsleit er gerð í höfuðstöðvum 
Símans. 

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins, segir 
þvert á móti kvörtun hafa bor-

ist nýverið, bæði frá keppinauti 
og ábending frá viðskiptavin-
um Símans. „Þau gáfu til kynna 
markaðsaðgerðir, sem geta falið 
í sér brot á samkeppnislögum ef 
réttar reynast,“ segir hann.  

Páll Gunnar segir að unnið 
verði úr þeim gögnum sem hafi 
verið haldlögð í rannsókninni en 
segir ómögulegt að segja til um 
hvenær hægt verði að greina frá 
niðurstöðum.  - jab

PÁLL GUNNAR PÁLSSON Samkeppniseftirlitið var með kvörtun frá Nova og ábend-
ingar frá viðskiptavinum þegar það lét til skarar skríða í húsakynnum Símans í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Samkeppniseftirlitið rannsakar hugsanlega markaðsmisnotkun hjá Símanum:

Keppinautur Símans kvartaði

DÓMSMÁL Tveir karlar hafa verið 
ákærðir fyrir Héraðsdómi Aust-
urlands fyrir að ráðast með 
fólskulegum hætti að manni á 
Djúpavogi. Báðir neituðu sök við 
þingfestingu málsins.

Mennirnir eru ákærðir fyrir að 
hafa ráðist á manninn 7. nóvem-
ber 2009. Fyrst hafi þeir slegið 
hann nokkur hnefahögg í andlitið 
og síðan haldið þeim barsmíðum 
áfram meðan annar árásarmann-
anna hélt fórnarlambinu föstu. 

Maðurinn nefbrotnaði og hlaut 
glóðaraugu auk fleiri áverka. 
Hann krefst rúmra 68 þúsund 
króna í bætur. - jss

Neita sök fyrir dómi:

Tveir ákærðir 
fyrir líkamsárás

LÖGREGLUMÁL Allt að 30 manns 
komu saman fyrir utan heimili 
Steinunnar Valdísar Óskarsdótt-
ur, þingmanns Samfylkingarinn-
ar, í gærkvöldi. Steinunn Valdís 
var ekki heima á meðan fólkið var 
þar fyrir utan.

Lögreglan fylgdist með því sem 
fram fór og ræddi við fólkið. Í 
máli lögreglunnar kom fram að 
hegðun fólksins væri ólögleg og 
að fjölskyldunni, sem býr í hús-
inu þar sem hópurinn kom saman, 
væri ógnað. Um væri að ræða 
brot á friðhelgi einkalífs og menn 
mættu búast við því að verða 
handteknir ef þeir mættu aftur í 
dag.  - jhh

Fólk fyrir utan hjá þingkonu:

Lögreglan hót-
ar handtökum

Nýr þingflokksformaður
Sjálfstæðiskonan Ragnheiður Elín 
Árnadóttir úr Suðurkjördæmi tók 
í gær við sem þingflokksformaður 
Sjálfstæðisflokksins. Þetta kemur til 
vegna afsagnar Illuga Gunnarssonar, 
sem hætti á þingi tímabundið vegna 
athugunar sérstaks saksóknara á mál-
efnum peningamarkaðssjóðanna.

ALÞINGI

DÓMSMÁL Liðsmaður vélhjóla-
klúbbsins Fáfnis, sem nú heitir 
MC Iceland, fær ekki skaðabætur 
frá ríkinu þrátt fyrir að hafa setið 
í gæsluvarðhaldi í fimm daga og 
síðan sleppt án þess að rannsókn 
á meintri líkamsárás hans leiddu 
nokkru sinni til ákæru.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
kemst að þeirri niðurstöðu að til-
efni hafi verið til að úrskurða 
manninn í varðhald og að hann 
hafi stuðlað að því sjálfur með 
framkomu sinni. Átta aðrir núver-
andi og fyrrverandi klúbbmeðlim-
ir standa í málaferlum við ríkið 
vegna sama máls. Einn hefur 
þegar fengið dæmdar bætur.  - sh

Ríkið sýknað af bótakröfu:

Fáfnisliði fær 
engar bætur

BRUSSEL, AP Meirihluti þátttakenda 
í könnun á vegum Evrópusam-
bandsins (ESB), eða 89 prósent, 
vilja innleiða samræmdar reglur 
innan aðildarríkjanna sem banna 
unglingum undir átján ára aldri 
að neyta áfengis.  

Samræmdar reglur eru ekki 
um áfengisneyslu innan  aðildar-
ríkjanna en í mörgum þeirra er 
miðað við átján ára aldur. Mis-
mikill áhugi var þó á þeim en allt 
upp undir 96 prósent þátttakenda 
vildu sjá slíkar reglur í Búlgaríu, 
Lettlandi, Póllandi, Slóvakíu og á 
Grikklandi.  - jab 

Áfengisneysla innan ESB:

Vilja miða við 
18 ára aldur

MEÐ BJÓR VIÐ HÖND Niðurstöður könn-
unar á vegum ESB benda til að margir 
vilja samræmdar reglur um áfengis-
neyslu unglinga. NORDICPHOTOS/GETTY

SPURNING DAGSINS
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Kátustu krakkarnir, litríkustu 
leikföngin og flottustu fötin

Skemmtileg dagskrá á göngugötunni 
í dag kl. 14.30-16.00
 · Sirkus Íslands

 · Lalli töframaður kynnir og sýnir töfrabrögð

 · Solla Stirða og dansarar

 ·  Frí andlitsmálning

 · 50% afsláttur í Veröldina okkar

Á Krakkadögum er líf og fjör í Smáralind, frábær tilboð fyrir 
barnafjölskyldur og skemmtidagskrá fyrir börn á öllum aldri.

Bjóddu fjölskyldunni á Krakkadaga í Smáralind.

KRAKKADAGAR
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Vetrargarðurinn

Frítt í hoppukastalana!

Skoppu og Skrítlu ís

í boði

Opið í dag kl. 13-18. Gleðilegt sumar!
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EFNAHAGSMÁL Vaxandi líkur eru 
á að kreppan á Íslandi verði 
ekki jafndjúp og búist var við, 
þótt hún verði djúp engu að 
síður. Þetta segir í niðurstöðum 
skýrslu starfshóps Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins (AGS) vegna ann-
arrar endurskoðunar efnahags-
áætlunar stjórnvalda og sjóðsins. 
Mark Flanagan, yfirmaður sendi-
nefndar AGS um málefni Íslands, 
kynnti skýrsluna í gær.

Búist er við að efnahagsbati 
hefjist á seinni hluta þessa árs, 
en líði þó fyrir nokkurn mótvind 
vegna skulda einkageirans og 
niðurskurðar hins opinbera. „Við 
lukum annarri endurskoðun efna-
hagsáætlunarinnar á föstudag-
inn var, 16. apríl, og á grundvelli 
hennar hefur sjóðurinn greitt 
Íslandi 160 milljónir dala,“ sagði 
Mark Flanagan, við upphaf síma-
fundar þar sem skýrsla sendi-
nefndar sjóðsins var kynnt. Hann 
áréttaði að sú töf sem orðið hafi 
á endurskoðuninni nú hafi ráðist 
af óvissu um fjármögnun áætl-
unarinnar. „Í lok mars fengum 
við staðfest að fjármögnun væri 
í höfn og að hún væri trygg til 
næstu tólf mánaða. Og að horfur 
væru á að full fjármögnun feng-
ist fyrir lok tímamarka áætlun-
arinnar,“ sagði hann. 

Mark Flanagan lagði á það 
áherslu að orðalag í viljayfirlýs-
ingu stjórnvalda um lausn Icesa-
ve-deilunnar væru frá stjórn-
völdum komin. AGS stæði fyrir 
utan tvíhliða viðræður stjórn-
valda hér við Breta og Hollend-
inga um málið og kæmu ekki að 
þeim á nokkurn hátt. Hann taldi 
þó líklegt að orðalagið hafi liðk-
að fyrir því að Norðurlönd hafi 
veitt vilyrði fyrir stuðningi við 
fjármögnun efnahagsáætlunar 

ríkisins og AGS, en stjórnvöld 
áréttuðu vilja sinn til að ná sam-
komulagi um Icesave.

Fram kemur í skýrslunni að 
þremur lykilþáttum efnahags-
áætlunar ríkisins og AGS sé nú 
lokið og sá fjórði, endurskipu-
lagning sparisjóðanna, sé á loka-
stigi. Fram kemur að viðræður 
sendinefndar AGS og stjórnvalda 
hér hafi að mestu snúist um 
hvernig styðja mætti við efna-
hagsbata um leið og mætt væri 
markmiðum um bætta fjárhags-
stjórn hins opinbera og endur-
skipulagningu fjármálakerfisins. 
Stjórnvöld og starfsfólk sjóðsins 
hafi verið sammála um að betri 
horfur fyrir hið opinbera leyfi 
heldur minni samdrátt opinberra 
útgjalda á þessu ári en stefnt hafi 
verið að. Um leið þurfi að hraða 
vinnu við endurskipulagningu 
einkaskulda, hvort heldur þær 
eru einstaklinga eða fyrirtækja. 

Í skýrslu sendinefndar AGS er 
fagnað þeim skrefum sem Seðla-
bankinn tók til stuðnings krón-
unni með því að efla gjaldeyr-
ishöft, en með því hafi myndast 
rúm fyrir tilslökun vaxta sem 
styðji við hagvöxt. En vegna 
óvissu sem enn sé uppi um 
nákvæma tímasetningu fjár-
mögnunar efnahagsáætlunar 
stjórnvalda hafi verið samdóma 
álit starfshóps AGS og stjórn-
valda að leggja aukna áherslu á 
að auka gjaldeyrisforða Seðla-
bankans. Mark Flanagan segir að 
því stefnt að aflétta höftum jafn-
skjótt og auðið sé, en það verði 
þó tæpast á næstu tólf mánuð-
um, þótt það gæti mögulega haf-
ist fljótlega eftir þann tíma. „Við 
þurfum að gera þetta í skrefum 
þar sem hægt verður að tryggja 
stöðugleika gjaldmiðilsins.“

Flanagan segir búist við að við-
ræður vegna þriðju endurskoðun-
ar efnahagsáætlunarinnar hefjist 
í kringum júní á þessu ári. „Þá 
leggjum við mat á stöðuna og 
gerum þær leiðréttingar á stefn-
unni sem við teljum þörf á. Meðal 
þeirra mála sem við búumst við 

að ræða eru lok endurfjármögn-
unar sparisjóðanna, umbætur 
á reglum um endurskipulagn-
ingu einkaskulda til að ganga úr 
skugga um að hún gangi vel og 
þær aðgerðir sem þörf er á í fjár-
málum hins opinbera á árunum 
2011 og 2012.“  olikr@frettabladid.is
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VIÐ FYRSTU NOTKUN ÓB-LYKILSINS

SÍÐAN ALLTAF -2kr. OG VILDARPUNKTAR

Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141

ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair. 

Höftum ekki aflétt í bráð
Viðræður vegna þriðju endurskoðunar efnahagsáætlunar stjórnvalda og AGS hefjast í kringum júní. Þá verð-
ur horft til loka endurfjármögnunar sparisjóðanna. Yfirmaður sendinefndar AGS sagði á símafundi í gær að 
gjaldeyrishöftum yrði hér viðhaldið næsta árið hið minnsta og að flöt skuldaafskrift væri arfaslök hugmynd.

FULLTRÚAR AGS Franek Rozwadowski, sendifulltrúi AGS á Íslandi og Mark 
Flanagan, yfirmaður sendinefndar AGS á Íslandi, voru til svara á símafundi með 
blaðamönnum í gær. Franek í Reykjavík og Mark í Washington í Bandaríkjunum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Stjórnvöld hafa gert heilmikið til að koma á regluverki fyrir endurskipu-
lagningu einkaskulda, en aðgerðirnar hafa því miður komið brotakennt 
fram og því hafa komið fram væntingar um frekari aðgerðir, og oft á tíðum 
óraunhæfar,“ sagði Flanagan og nefndi þar á meðal kröfur um flata afskrift 
skulda. „Peningar til slíkra aðgerða eru ekki til. Ef einhver hugmynd er vond, 
þá er það þessi hugmynd.“ Flanagan sagði að afskriftir ættu ekki alls staðar 
við heldur þyrfti að vega og meta hverju sinni. „Ástæðulaust er að afskrifa 
háar skuldir hjá einhverjum sem einnig á miklar eignir. Stjórnvöld hafa náð 
árangri, en óheppilegt að hann hafi komið fram í skrefum sem virðast hafa 
ýtt undir væntingar um fjársjóð við enda regnbogans. Þar er engan fjársjóð 
að finna.“

Enginn fjársjóður við enda regnbogans

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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17°
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2°
Á MORGUN 

5-10 m/s.

LAUGARDAGUR
Stíf austanátt S-til 

annars hægari.
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GLEÐILEGT SUMAR!  
Sumarið heilsar víða 
fallega með sól og 
stillu en hins vegar 
með dálítilli slyddu 
sunnanlands. Það 
verður víða hægviðri 
í dag en hægt vax-
andi suðaustanátt 
við suðurströndina 
og verður hún frem-
ur stíf þar á morgun.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL „Helstu lykilstærð-
ir eru betri en menn spáðu. Sam-
dráttur í fyrra var talsvert minni 
en menn gerðu ráð fyrir og góður 
afgangur var af vöruskiptum. Í raun 
erum við aðeins á undan áætlun þótt 
mörg verk séu enn eftir,“ segir Gylfi 
Magnússon, efnahags- og viðskipta-
ráðherra, um skýrslu starfshóps 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna 
annarrar endurskoðunar efnahags-
áætlunarinnar. Hann segir miður að 
reikna megi með samdrætti á þessu 
ári. Til betri vegar horfi á því næsta. 
„Þá náum við aftur vopnum okkar,“ 
segir hann. 

Gylfi viðurkennir að ákveðn-
ir þættir hefðu mátt ganga hrað-
ar, svo sem fjárhagsleg endur-
skipulagning sparisjóðakerfisins 
og endurskipulagning einkageir-
ans, sem hann telur að muni taka 
á. „Það er enginn ágreiningur um 
að best er að vinna þetta fljótt og 
vel. En boltinn er hjá bönkunum. 
Ríkið setur umgjörðina en stýrir 
því ekki,“ segir hann en tveir af 
viðskiptabönkunum eru að mestu 
í eigu kröfuhafa. „Ríkið setur 
rammann með löggjöf og hefur 
ýmis áhrif á fjármálageirann í 
gegnum eftirlitsstofnanir. Við 

reynum að skapa forsendur svo 
menn spýti í lófana. - jab

Endurskipulagning einkageirans verður erfið og tekur á, segir viðskiptaráðherra:

Boltinn er hjá bönkunum

GYLFI MAGNÚSSON Stjórnvöld skapa 
forsendur til að flýta fyrir erfiðri fjárhags-
legri endurskipulagningu einkageirans, 
að sögn viðskiptaráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNAHAGSMÁL Hrun efnahags-
lífsins í kjölfar áhættusækni 
má ekki verða til þess að íslensk 
fyrirtæki hætti að fjárfesta, að 
sögn Vilmundar Jósefssonar, for-
manns Samtaka atvinnulífsins, 
í opnunarávarpi á ársfundi sam-
takanna í gær.  

Vilmundur lagði ríka áherslu 
á fjárfestingar sem leið út úr 
kreppunni, ekki síst í orkufrek-
um iðnaði. Hann gagnrýndi hins 
vegar stjórnvöld, sérstaklega 
umhverfisráðherra, sem hann 
sagði standa í vegi fyrir fjárfest-
ingum með töfum á framkvæmd-
um: „Tilgangurinn virðist fyrst 
og fremst sá að þjóna þröngum, 
pólitískum hagsmunum.“  - jab

Samtök atvinnulífsins: 

Stjórnvöld eru 
þröskuldur

VILMUNDUR JÓSEFSSON Áhættusækni 
fyrir hrunið hér má ekki verða til þess 
að íslensk fyrirtæki hætti að fjárfesta, að 
sögn formanns Samtaka atvinnulífsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ódýrari strætó á næstunni
Strætó bs. býður 33 prósenta lengri 
gildistíma á kortum sem keypt eru á 
vef fyrirtækisins. Tilboðið gildir fram í 
miðjan október.

SAMGÖNGUR

Má heita Eres
Mannanafnanefnd hefur samþykkt 
að kvenmannsnafnið Eres verði fært 
á mannanafnaskrá. Nafnið fallbeygist 
þannig: Eres – um Eresi – frá Eresi 
– til Eresar.

MANNANAFNANEFND

LÖGREGLUMÁL Alvarleg líkamsárás 
var framin í fjölbýlishúsi í neðra 
Breiðholti um þrjú leytið í fyrri-
nótt. Tveir menn gengu í skrokk 
á manni sem var fluttur á slysa-
deild mikið slasaður í andliti. 

Nágrannar vöknuðu við mik-
inn hávaða og kölluðu á lögreglu, 
en árásarmennirnir voru á brott 
þegar hún kom á vettvang. Vitað 
er hverjir árásarmennirnir eru, 
og er þeirra nú leitað. Málið virð-
ist tengjast einhvers konar upp-
gjöri og hafa árásarmennirnir 
áður gerst brotlegir við lög.

Gengið í skrokk á manni:

Alvarlega slas-
aður eftir árás

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  

GENGIÐ 21.04.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 226,9464
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 126,98  127,58

 195,61  196,57

 70,17  171,13 

 22,863  22,997

 21,518  21,644

 17,745  17,849

 1,3614  1,3694

 192,67  193,81

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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PUNG
FRELSI
NOVA

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!

Pungur verð 6.990 kr. fæst eingöngu með Nova pungfrelsi ( 2 GB eða 5 GB áfylling) eða Nova internet áskrift (5 GB á 1.990 kr./mán.).

Nova pungfrelsi
Pungur:  6.990 kr. 
og þú velur um 2 GB netáfyllingu 1.490 kr. 
eða 5 GB netáfyllingu  2.490 kr.
Pungurinn styður allt að 3,6 Mb/s hraða.

Vertu í góðu 
sambandi í sumar!

Pungfrelsi Nova er hefðbundin nettenging sem breytir fartölvunni þinni í alvöru far-tölvu. Pungfrelsi er ódýr og góð nettenging sem getur komið í stað ADSL sambandsins heima hjá þér, þú getur einnig tekið punginn með þér upp í bústað eða hvert sem þú ferð innanlands. 



6  22. apríl 2010  FIMMTUDAGUR

Umbótanefnd
_________________________________________________________

 Stjórn fulltrúará s Samfylkingarinnar
 í Reykjavík augl sir eftir frambo um

og tilnefningum a  fulltrúum
í umbótanefnd Samfylkingarinnar

  Frestur til a  senda inn tilnefningar
rennur út mi vikudaginn 28. apríl

 Kosning fer fram mánudaginn 3. maí

    _________________________________________________________

Á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar laugardaginn 17. apríl,
var ákve i a setja á stofn umbótanefnd. Nefndin hefur a
verkefni a lei a sko un og umræ u um störf, stefnu, innri
starfshætti og ábyrg Samfylkingarinnar í a draganda
bankahrunsins og gera tillögur til umbóta. Tillögurnar skulu liggja
fyrir og kynntar opinberlega hausti  2010.

Umbótanefndin skal skipu sextán einstaklingum; nú egar hafa
veri skipa ir fjórir verkstjórar sem lei a munu starf
nefndarinnar, en a auki skal hvert kjördæmi tilnefna tvo fulltrúa
í nefndina. Fulltrúar Reykjavíkurkjördæma ver a fjórir og ver ur
kynjaskipting jöfn. Rétt til a bjó a sig fram til setu í nefndinni
hafa félagar í Samfylkingunni sem eru á kjörskrá í Reykjavík.

Tilnefningar og frambo skulu send til Páls Halldórssonar,
formanns kjörstjórnar, me tölvupósti á netfangi pall@bhm.is

e a bréflei is til skrifstofu Samfylkingarinnar á Hallveigarstíg 1,
101 Reykjavík. Uppl singar um frambjó endur munu birtast á
heimasí u flokksins xs.is. Nánari uppl singar eru í síma 414 2200.

    _________________________________________________________

Mánudagur 3. maí

Kjörfundur á Hallveigarstíg
- allir félagsmenn hafa kosningarétt

Kjöri fer fram mánudaginn 3. maí á Hallveigarstíg 1. Kjörsta ur
ver ur opinn kl. 10.00 - 22.00. Um kvöldi ver ur kynningarfundur
ar sem frambjó endur kynna sig og spjalla vi fundarmenn um

verkefni  framundan. Fundurinn hefst kl. 20.00 og er öllum opinn.

Kosning fer fram me hef bundnum hætti á pappír. Velja skal
fjóra frambjó endur, hvorki fleiri né færri, tvær konur og tvo
karlmenn, me ví a setja X fyrir framan nöfn fjögurra
frambjó enda. Kosningarétt hafa félagar í Samfylkingarfélögunum
í Reykjavík sem eiga lögheimili e a hafa kosningarétt í Reykjavík
og eru skrá ir félagar fyrir lok dags laugardaginn 1. maí 2010.

Me  von um gó a átttöku,

Stjórn fulltrúará s Samfylkingarinnar í Reykjavík

xs.is
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Allt sem þú þarft…

FÉLAGSMÁL Tryggingastofnun mun 
líklega hafa fjárhagslega burði til að 
taka á sig aukin fjárútgjöld vegna 
skerðingar á lífeyrisgreiðslum frá 
flestum stærstu lífeyrissjóðunum án 
aukaframlags úr ríkissjóði, segir Árni 
Páll Árnason, félags- og trygginga-
málaráðherra.

„Þetta er auðvitað áfall, og undir-
strikar að það er ekkert svigrúm í 
almannatryggingakerfinu fyrir frek-
ari niðurskurð,“ segir Árni.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í 
gær má telja víst að flestir almennu 
lífeyrissjóðirnir skerði lífeyrisgreiðsl-
ur á einhvern hátt á næstunni sökum 
slæmrar afkomu sjóðanna. Skerðingin 
verður misjafnlega mikil eftir sjóðum.

Þegar lífeyrisgreiðslur frá lífeyris-
sjóðunum skerðast hækka um leið líf-
eyrisgreiðslur frá almenna trygging-
arkerfinu, þó hækkunin þar nái ekki 
að vega upp alla lækkunina sem verð-
ur á tekjum fólks.

Erfitt er að reikna út kostnaðarauka 
Tryggingastofnunar vegna þessa, 
en Árni Páll segir að svartsýnustu 
áætlanir geri ráð fyrir 1.600 milljóna 
króna kostnaðarauka á ári. Það myndi 
þýða um 800 milljóna króna kostnað-
arauka það sem eftir er af árinu 2010. 

Árni Páll segir vel mögulegt að 
aukin útgjöld Tryggingastofnunar 
vegna þessa rúmist innan fjárheim-
ilda stofnunarinnar í ár. Það fari þó 
eftir forsendum í útreikningum á 
áhrifum skerðinga lífeyrissjóðanna.

Spurður hvort ástæða sé til að kalla 
eftir sérstakri rannsókn á framgöngu 
lífeyrissjóðanna og stjórnenda þeirra 
í aðdraganda hrunsins segir Árni Páll 
sjálfsagt að endurmeta framgöngu líf-
eyrissjóðanna með sama hætti og ann-
arra. Hann hafi þó engar forsendur 
til að kalla eftir sérstakri rannsókn á 
sjóðunum. brjann@frettabladid.is

Ekkert svigrúm fyrir 
frekari niðurskurð
Líklega verður hægt að mæta auknum útgjöldum Tryggingastofnunar vegna 
skerðinga lífeyrissjóðanna án aukafjárveitingar segir félagsmálaráðherra. Svart-
sýnustu spár gera ráð fyrir 1.600 milljóna króna aukaútgjöldum ríkisins á ári.

ÆVIKVÖLDIÐ Almennir lífeyrissjóðir þurfa flestir að skerða lífeyrisgreiðslur 
vegna slæmrar stöðu sjóðanna í kjölfar hrunsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Starfsmenn lífeyrissjóða sem ekki höfðu dómgreind 
til að átta sig á því hvað þeir voru að gera með því 
að þiggja ýmiss konar ferðir frá fjármálafyrirtækjun-
um og eru enn við störf ættu að segja upp strax og 
ganga út. Þetta skrifar Guðmundur Ragnarsson, for-
maður VM – Félags vélstjóra og málmtæknimanna, í 
pistli á vef félagsins.

„Ég mun hvetja til að við beitum okkur af hörku, 
gegn þeim sem unnið hafa fyrir okkur í sjóðunum, 
verði þeir uppvísir að því að hafa tekið þátt í sukkinu 
með elítunni í fjármálakerfinu,“ skrifar Guðmundur.

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis koma fram 
margar spurningar sem þarf að fá svör við, skrifar Guðmundur. „Hvers 
vegna tóku sjóðirnir stöðu um að krónan myndi styrkjast eftir að allt tók 
að falla og settu gífurlega fjármuni í hættu við þann gjörning?“ Hann 
bendir á að stöðutökur eigenda bankanna gegn krónunni hefðu ekki 
verið mögulegar án lífeyrissjóðanna.

Dómgreindarlausir ættu að hætta strax

GUÐMUNDUR 
RAGNARSSON

KJÖRKASSINN

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
kallaði eftir því að kosið verði 
til þings eftir að uppgjörinu eftir 
hrunið er lokið.

„Ég vil kosningar sem snúast 
um framtíðina,“ sagði Bjarni á 
opnum fundi í Valhöll í gær. Þar 
sagði hann tíma kominn á að 
ræða framtíðina og þau málefni 
sem þar skipti máli.

Bjarni svaraði spurningum 
fundargesta, meðal annars um 
þátt sinn og þátt Sjálfstæðis-
flokksins í hruninu. 

Hann sagði Sjálfstæðisflokk-
inn þegar hafa lagt verk sín í 
dóm kjósenda að loknu hruninu. 
Þar hafi flokkurinn fengið verri 
kosningu en hann hafi fengið síð-
astliðin 80 ár. 

„Ef einhver heldur að ég heyri 
ekki skilaboðin sem kjósendur 
eru að senda er það rangt,“ sagði 
Bjarni.

Einn fundargesta hvatti Bjarna 
til að segja af sér þingmennsku, 
og vísaði í þá viðskiptahagsmuni 
Bjarna sem fjallað er um í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis. 

Bjarni mótmælti því að allir 
sem hafi átt einhverra hagsmuna 
að gæta og fjallað hafi verið um 
í skýrslunni ættu að segja af sér. 
Hlusta verði á útskýringar þeirra 
þegar það eigi við. Hann sagðist 
sjálfur hafa svarað því sem að sér 
sneri í skýrslunni.

Bjarni sagði aðspurður að 
dæmin í skýrslunni, til dæmis 
um lántökur Baugs, sýni að annað 
hvort hafi verið mikill galli á 
kerfinu, eða eftirlitsaðilar hafi 
verið sekir um gríðarlega yfir-
sjón. - bj 

Formaður Sjálfstæðisflokksins segir flokkinn þegar hafa hlotið dóm kjósenda:

Vill alþingiskosningar eftir uppgjörið

FUNDARÖÐ Bjarni Benediktsson, for-
maður Sjálfstæðisflokksins, hefur boðað 
til fundaraðar víða um land til að ræða 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SJÁVARÚTVEGUR Hrefnuveiðimenn héldu til veiða í 
gær á Dröfn RE og reikna með að ferskt hrefnukjöt 
verði komið í verslanir á allra næstu dögum. Félag 
hrefnuveiðimanna mun gera út þrjá báta til hrefnu-
veiða í sumar. Einn þeirra var keyptur á dögunum og 
er verið að gera hann sjókláran þessa dagana í Kópa-
vogshöfn. Vestfirðingar eru að gera klárt og ætla til 
veiða á næstunni.

Gunnar Bergmann Jónsson, framkvæmdastjóri 
Félags hrefnuveiðimanna, segir að Dröfn RE hafi 
farið í gær til að undirbúa vertíðina. Nauðsynlegt sé 
að ganga úr skugga um að allt virki sem skyldi, ekki 
síst byssan. Nýr bátur, sem enn liggur nafnlaus í 
Kópavogshöfn, sem hrefnuveiðimenn keyptu til veið-
anna verður kominn á miðin í byrjun maí. 

Kvóti vertíðarinnar er 200 dýr, eins og í fyrra, auk 
þess sem leyfilegt er að færa tuttugu prósent kvótans 
á milli ára, samkvæmt reglugerð. Því geta hrefnu-
veiðimenn veitt 240 dýr. Gunnar segir þó ljóst að svo 
mörg dýr verði aldrei veidd nú. „Við byggjum á inn-
anlandsmarkaðnum og munum því ekki veiða kvót-
ann. Veiðitíminn er mánuði lengri en í fyrra svo við 
reiknum með að veiða allt að hundrað dýr. Þó verð-

ur því haldið opnu og fer eftir eftirspurn.“ Gunnar 
bindur vonir við nýjar vörur eins og reykt, grafið og 
kryddlegið kjöt sem kemur nýtt í verslanir í sumar.

Alls voru veiddar 83 hrefnur á vertíðinni í fyrra.
 - shá

Hrefnuveiðimenn eru að gera sjóklárt og Dröfn RE er þegar komin á miðin:

Dröfn RE farin á hrefnuveiðar

NJÖRÐUR KÓ Á VEIÐUM Hrefnuveiðimenn eru komnir af stað 
og lofa fersku kjöti strax næstu daga. MYND/GUNNAR BERGMANN

Ertu ánægð/ur með skýrslu 
rannsóknarnefndarinnar?
Já  91%
    Nei  9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti forsetinn að hafa samráð 
við yfirvöld áður en hann ræðir 
við erlenda fjölmiðla?

Segðu skoðun þína á Vísi.is



Laugardagur

Sjóræningjaleikur – dótadagur í lauginni og sjóræningi 11.00 og 13.00
Ævintýri hafsins – í smábátahöfninni  11.00–17.00
Listahátíð barna og listasmiðja 11.00–17.00
Innileikjagarðurinn 12.00–15.00
Ljósmyndasýning barna 13.00–16.00
Skessan bakar lummur 13.00–15.00
Kálfar, lömb og kiðlingar í Víkingaheimum
– grillaðar pylsur 13.00–17.00
Flugdrekagerð 13.00–15.00
Dorgveiðikeppni 14.00–16.00
Svabbi sjóari segir skrímslasögur 14.00 og 15.00
Barnaleikritið „Mér er alveg sama þótt
einhver sé að hlæja að mér” 14.00
Púttkeppni með ömmu og afa 15.00
Íþróttaálfurinn, Solla stirða 
og Skoppa og Skrítla skemmta 16.15–17.15

*Opinn
dagur

á Ásbrú 
22. apríl

Bréfdúfur með boð á barnahátíð 
flugu af stað í gær

Alla dagana

Listaverk í leiðinni – verk eftir 
grunnskólanemendur um allan bæ

Föstudagur

Ný fuglahús við tjörnina 10.00–11.00
Listahátíð og smiðja  11.00–17.00
Ljósmyndasýning barna 13.00–16.00
Brot af því besta frá árshátíðum grunnskóla 15.00–16.00
Fjör í innileikjagarðinum – 
trúðar, andlitsmálun og Heiða og Elvar taka lagið  17.30–19.00

Sjá nánar 
á barnahatid.is

Fimmtudagur
Víkingaævintýri – klæddu þig sem víkingur! 11.00 og 15.00
Skrúðganga skáta 12.00
Risa karnival* 12.00–16.00
Fjölskylduratleikur* 12.00–16.00
Þyrluflug* 12.00–16.00
Mótorhjóla- og fornbílasýning* 12.00–16.00
Opin hafnaboltaæfing* 12.00–16.00
Nándarholukeppni* 12.00–16.00
Skotkeppni, taekwondo
og hreystikeppni* 12.00–16.00
Skátamessa í Keflavíkurkirkju 12.30
Innileikjagarðurinn* 13.00–17.00
Ljósmyndasýning barna 13.00–16.00
Listahátíð barna – listasmiðja  13.00–17.00
Listasmiðja – vegglistaverk* 13.00–17.00
Opið hús hjá skátum og klifurveggur 14.00
Skessan og Fjóla vinkona hennar 14.00 og 15.00
Sumarkaffi á Nesvöllum – barnakórar og harmonikkur 14.00–17.00
Barnakórar hjá Skessunni 14.30

Sunnudagur
Ratleikur á strandleiðinni – heitt súkkulaði á leiðinni 10.00–12.00
Innileikjagarðurinn  12.00–15.00
Listahátíð barna og listasmiðja 13.00–17.00
Kálfar, lömb og kiðlingar í Víkingaheimum
– grillaðar pylsur 13.00–17.00
Ljósmyndasýning barna 13.00–16.00
Prinsessan og froskurinn – kvikmyndasýning  14.00
Barnaleikritið „Mér er alveg sama þótt
einhver sé að hlæja að mér” 14.00
Sögur og leikur um borð í Íslendingi 15.00
Hlaupakeppni  16.00–17.00
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Ertu búin/n að fá 
boð á barnahátíðina 

frá mér?
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Verið öll
velkomin!

Kosningamiðstöð Vinstri grænna í Reykjavík Suðurgötu 10 
opnar á sumardaginn fyrsta, 22. apríl kl. 16.

    Sóley Tómasdóttir oddviti listans í Reykjavík flytur sumarávarp
    upplestur og tónlist 
    frambjóðendakór VG
    boðið verður upp á grillaðar pylsur og leiki fyrir börnin
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hagsbóta, hefja vernd náttúru og umhverfis til vegs á Íslandi og treysta byggð um allt land. Hreyfingin er samstarfsvettvangur og baráttutæki þeirra, sem
 vilja útrým

a kynjam
isrétti og tryggja jafnrétti, kvenfrelsi...  //  sjá m

eira á w
w

w
.vg.is/stefna/

Suðurgata 10   I   opið kl. 13-18 virka daga og 11-18 um helgar   I   sími 517 0723   I   reykjavik@vg.is   I   www.vg.is

 Gleðilegt sumar!

999 kr/pk.

Tilboð gildir meðan birgðir endast                     Birt með fyrirvara um prentvillur

HUMAR 1 kg
SKELBROT
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GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI

Virknin í Eyjafjallajökli var svipuð 
í gær og daginn áður, en þó minni. 
Í það heila mætti segja að gosið í 
gærkvöldi hafi verið núna tíundi 
hluti af því sem það var þegar 
mest gekk á.

Þetta segir Magnús Tumi Guð-
mundsson, jarðeðlisfræðingur og 
prófessor við Háskóla Íslands, sem 
fylgdist með framgangi gossins í 
gær eins og aðra daga.

Hann segir að vatn hafi runnið 
úr götum sem hafa myndast norð-
an við gígana. Þessi göt virðast 
stíflast öðru hvoru og þá koma úr 
þeim hlaupskvettur.

„En þessar skvettur eru svo 
litlar að þær eru ekki neitt til að 
hafa áhyggjur af,“ segir Magnús 
Tumi.

Engin merki voru um að hraun 
renni og öskufallið er tiltölulega 
lítið. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands fór gosmökk-
urinn yfir fjögurra kílómetra hæð 
um kaffileytið í gær og hélst stöð-
ugur eftir degi, þó lækkaði hann 
aðeins eftir því sem leið á kvöldið. 
 - kóþ

Íbúar á svokölluðum Bakkabæjum 
á Rangárvöllum hafa árum saman 
barist fyrir að brú verði lögð yfir 
Þverá. Hún er sögð mikið örygg-
isatriði komi til eldsumbrota í 
Kötlu sem valdi stórhlaupi niður 
Fljótshlíðina. Jafnframt myndi 
hún tengja íbúana við Rangárþing 
ytra. Þetta segir Niklas Hyström, 
bóndi í Ártúnum, sem er neðsti 
Bakkabærinn. 

„Ef til þessa kæmi yrðum við 
að keyra upp á annan tug kíló-
metra á móti flóðinu til að kom-
ast á Hvols völl,“ útskýrir hann 
og bætir við að reiknað sé með að 
heimilisfólkið hefði hálftíma til 
klukkutíma til að forða sér og ná 
til Hvolsvallar. 

„Við erum mjög illa sett hvað 
þetta varðar,“ segir Niklas. 
Hann segir atburðarás hafa verið 
keyrða í tölvulíkani og á grund-
velli þess sé talið að heimilisfólk-
ið myndi ná til Hvolsvallar í tíma 
yrði lagt strax af stað. 

„En svo veit enginn hversu stórt 
flóðið yrði, hve hratt það færi 
eða hvert,“ bætir hann við. „Þá 
gæti heimilisfólk verið statt utan 
bæjar, það þyrfti að taka til það 
nauðsynlegasta og koma börnun-
um út í bíl. Það er því mikil óvissa 
í þessu öllu saman.“

Niklas segir að íbúar Bakkabæj-
anna séu á þeirri viðbragðsáætlun 

Íbúar á Bakkabæjum á Rangárvöllum eru uggandi:

Berjast fyrir öryggis-
brú vegna hamfara

Ártún
HvolsvöllurBakkakot

Grímsstaðir

Skeggjastaðir

Öryggisbrú

Öryggisbrú

sem gerð hafi verið vegna gossins 
í Eyjafjallajökli og hafi þurft að 
yfirgefa heimili sín ítrekað vegna 
flóðahættu, sem hafi gengið mjög 
vel.

„En það hefur lengi verið barist 
fyrir því að fá brúna yfir Þverá,  
þar sem hún myndi þjóna sem 
öryggistæki fyrir okkur, svo og 
íbúanna í Landeyjum við svona 
aðstæður,“ segir hann.  - jss

Hella

Fjölskyldan á Þorvaldseyri 
gerir hlé á búskap sínum 
um sinn. Hvorki hægt að 
vera með ræktun né skepn-
ur vegna öskufalls og aur-
flóðs eftir eldgosið. „Við 
hyggjumst ekki leggja árar 
í bát,“ segir bóndinn, heldur 
byrja aftur sem fyrst.

Fjölskyldan á Þorvaldseyri undir 
Eyjafjöllum ætlar að gera hlé á 
ræktun sinni og búskap um sinn. 
Jörðin hefur verið í eigu sömu 
fjölskyldunnar í yfir hundrað ár.

Þorvaldseyri hefur farið illa út 
úr eldgosinu í Eyjafjallajökli, ekki 
einungis vegna öskufalls heldur 
hefur aurflóð ógnað öryggi stað-
arins, eins og segir í tilkynningu 
frá bóndanum, Ólafi Eggertssyni, 
sem er sonarsonur Ólafs Pálsson-
ar frá Svínhaga, en hann eignaðist 
jörðina 1906.

„Í þessari ákvörðun okkar fel-
ast alls ekki nein áform um að 
bregða búi og heldur ekki áform 
um að flytja heimili okkar frá Þor-
valds eyri,“ segir þar: „Við hyggj-
umst ekki leggja árar í bát“.

Staðreyndin sé sú að jörðin 
þurfi að jafna sig. Ræktun grass, 
korns og hveitis gangi ekki. Mikl-
ar líkur séu á öskufoki með til-
heyrandi skaða á gróðri.

„Við höfum ekki í hyggju að lóga 
gripum eða senda í sláturhús en 
þurfum að huga að því að koma 
þeim fyrir annars staðar,“ skrif-
ar bóndinn. Búast megi við að á 
löngum köflum verði ekki hægt að 
vera utandyra. Því sé hvorki hægt 
að ætla fólki eða búpeningi að 
búskap sé viðhaldið á jörðinni.

Fjölskyldan ætlar að leita „allra 
skynsamlegra ráða“ til að unnt 
verði að halda áfram eðlilegum 
búskap á Þorvaldseyri sem fyrst.

Á Þorvaldseyri búa hjónin Ólaf-
ur Eggertsson og Guðný Valberg 
ásamt syninum Páli Eggerti Ólafs-

syni og tengdadóttur, Hönnu Láru 
Andrews. Þau eiga soninn Ólaf 
Pálsson, ársgamlan. 

Ólafur segir þau „afar þakk-
lát þeim fjölmörgu sem sýnt hafa 
okkur stuðning og velvilja og 
hvatt okkur áfram undanfarna 
daga“. 

 klemens@frettabladid.is

Stöðva hundrað ára 
samfelldan búskap

ÓLAFUR LEIÐBEINIR RÁÐHERRA Hér sjást þeir á spjalli, Elvar Eyvindsson sveitarstjóri, Sigurjón Einarsson frá Landgræðslunni, 
Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri og Guðmundur Stefánsson hjá Landgræðslunni. Fyrir miðju ræðir svo Ólafur Eggertsson við 
Svandísi Svavarsdóttur umhverfisráðherra og Kjartan Þorkelsson sýslumann.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Í heild er jörðin um þúsund hektarar, 
þar af eru um 150 hektarar af ræktuðu 
landi. 
■ Á bænum eru um sextíu mjólkandi kýr 
og 130 aðrir nautgripir.
■ Á Þorvaldseyri hefur korn verið ræktað 
í fimmtíu ár. 
■ Síðustu ár hafa þar verið gerðar tilraunir 
með repjurækt til olíuframleiðslu. 
■ Þar hefur raforka verið framleidd og 
þar er borhola með 66° heitu vatni fyrir 
heimilið. 
■ Jörðin hefur því verið því sem næst 
sjálfbær.

Um Þorvaldseyri

Tiltölulega lítið öskufall og þriggja kílómetra mökkur:

Gosstyrkur tíundi 
hluti af því sem var

GOSIÐ SÉÐ FRÁ HELLU Eldsumbrotin í 
Eyjafjallajökli eru nú minni en þau voru 
í upphafi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Vinningur í hverri viku
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GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI

Sjá nánar á www.xs.is

Gleðilegt
sumar
Fagnaðu sumri með okkur í dag og um helgina
Akureyri | Sumarkaffi  og spjall með frambjóðendum í Lárusarhúsi kl. 13–15.

Kópavogur | Kaffi  og kökur í Hamraborg 11, 3. hæð kl. 14–17. Frambjóðendur og 
ráðherrar á staðnum.

Árborg | Opið hús í Tryggvaskála kl. 14–16. Frambjóðendur bjóða upp á kaffi  og kökur.

Grindavík | Fjölskyldugleði Víkurbraut 46 kl. 14–16. Barnasmiðjur fyrir börnin.  
Frambjóðendur bjóða upp á hraun, gos og vöffl ur og kaffi  fyrir eldri kynslóðina.

Reykjavík | Hugmyndasmiðja um Fellahverfi  í Leiknishúsinu kl. 15–17. Taktu þátt í að 
móta hugmyndir um framtíð Fellahverfi s með okkur. 

Laugardaginn 24. apríl
Reykjavík | Reykjavíkurþing og sumargleði í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti      
kl. 10–17. Sumargleðin hefst kl. 15 með Ómari Ragnarssyni, Fræbblunum, Lalla töfra-
manni, Kristmundi Axel Kristmundssyni og fl eirum.

Reykjanesbær | Kosningamiðstöð opnuð að Hafnargötu 
50 (áður Zik-Zak) kl. 13. Frambjóðendur bjóða upp 
á vöffl ur, kaffi  og Svala. Fjóla tröllastelpa kíkir í 
heimsókn.

Sandgerði | Kosningamiðstöð opnuð í húsi 
björgunarsveitarinnar kl. 14. Hljómsveitin 
Klassart leikur og frambjóðendur bjóða upp 
á gómsætar kaffi veitingar með tilheyrandi 
meðlæti.

„Við áttum að fara heim síðasta 
föstudag, áttum flug frá Suður-
Þýskalandi til London og þaðan 
heim. Það tókst alls ekki eins og 
gefur að skilja,“ segir Jens Baldurs-
son, áfangastjóri í Fjölbrautaskóla 
Vesturlands á Akranesi, þegar 
blaðamaður heyrði í honum í gær. 
Þá var Jens staddur á flugvellin-
um í Berlín og beið ásamt átta 
nemendum og samkennara eftir 
flugi heim. „Við gistum eina nótt 
í Suður-Þýskalandi en tókum svo tvo bílaleigubíla og ókum til Berlínar og 
þar höfum við verið síðan.“ Jens segir nemendur hafa tekið þessari óvæntu 
lengingu á ferðinni vel. „Auðvitað var stress fyrst þegar óvíst var hvernig mál 
myndu þróast en við erum fegin að hafa ekki verið hangandi á flugvöllum.“ 
Jens segir hópinn hafa nýtt tímann í Berlín til skoðunarferða, nú nokkrum 
dögum eftir fyrirhugaða heimferð séu peningar hins vegar orðnir af skornum 
skammti. „Nemendurnir eru samt ánægðir með ferðina, en orðnir aðeins 
stressaðir út af prófunum,“ segir Jens. Hópurinn hafði verið í skiptipró-
grammi í Bregens í Austurríki og kennarar á fundum en sjö lönd taka þátt í 
verkefninu sem er Comeniusar-verkefni styrkt af Evrópusambandinu. Nem-
endurnir eru á aldrinum 18 til 20 ára. Þrír kennarar voru með í för en einn 
þeirra fór í lok síðustu viku til Aþenu og sat þar fastur enn í gær. 

Peningalaus en ánægð í Berlín

Tíu daga ferðalag unglinga frá 
Akureyri hefur dregist á langinn 
vegna eldgossins í Eyjafjallajökli. 
Krakkarnir eru lagðir af stað heim 
en þeir fljúga frá Alicante í kvöld. 
Þeir hafa vakið mikla athygli þar-
lendra fjölmiðla.

„Við fréttum það snemma að við kæmumst 
ekki heim á réttum degi og sem betur fer 
lögðum við ekki af stað til Madridar til þess 
eins að hanga á flugvelli,“ segir Vigdís Arna 
Jónsdóttir, foreldri og einn fararstjóri hóps 20 
nemenda úr Brekkuskóla á Akureyri. „Það var 
auðvitað smá sjokk fyrir krakkana að komast 
ekki heim á réttum degi, en um leið og búið 
var að skipuleggja heimferðina leið öllum 
betur.“ Einn úr hópnum á að fermast á laug-
ardaginn og annar er á leið í brúðkaup bróð-
ur síns þannig að það reið nokkuð á að komast 
heim fyrir helgina.

Nemendurnir eru á aldrinum 13 til 16 ára 
og hafa verið í spænskunámi í vetur. Hluti af 

því var að taka á móti jafnöldrum þeirra frá 
bænum Pobra do Caraminal í Galisíu á Norð-
ur-Spáni sem þau gerðu í vetur. Í apríl kom 
svo að því að þau færu í 10 daga heimsókn 
til Spánar. Hún hefur dregist nokkuð á lang-
inn vegna flugbannsins, þau áttu sem fyrr 
segir að fara heim síðastliðinn sunnudag, með 
flugi í gegnum Madrid og London. Þess í stað 
verða þau komin til Akureyrar í fyrramálið 
eftir rútuferð þvert yfir Spán, til Alicante, en 
þaðan fljúga þau til Keflavíkur í kvöld og taka 
svo rútu beint til Akureyrar.

„Við höfum dvalið hér í góðu yfirlæti en 
allar fjölskyldurnar sem við búum hjá hafa 
sýnt okkur mikla gestrisni,“ segir Vigdís, sem 
er ein þriggja foreldra í ferðinni en auk henn-
ar eru tveir kennarar með í för.

Margrét Einarsdóttir er spænskukennari 
hópsins. Hún segir afar vel hafa verið hugsað 
um hópinn og allir séu fegnir yfir að hafa ekki 
þurft að hanga á flugvelli. „Það eru nokkrir 
metnaðarfullir 10. bekkingar hér í hópnum 
sem höfðu áhyggjur af því að töfin hefði áhrif 
á einkunnir sem ráða inngöngu í Menntaskól-
ann á Akureyri. En við fengum send verk-

efni frá skólanum og svo voru einhverjir með 
bækur sem hægt var að ljósrita. Við höfum 
sinnt náminu fram eftir degi og svo farið á 
ströndina, við höfum verið mjög heppin með 
veður hér.“

Tíu þúsund manns búa í bænum og Íslend-
ingarnir hafa vakið mikla athygli. „Spænskir 
fjölmiðlar hafa fjallað um hópinn sem varð 
innlyksa, við höfum verið til umfjöllunar á 

sex sjónvarpsstöðvum, tveimur útvarpsstöðv-
um og nokkrum blöðum,“ segir Margrét sem 
hefur haft orð fyrir hópnum og er orðin sjóuð í 
að veita viðtöl á spænsku. „Fyrst var ég nokk-
uð stressuð en þetta hefur bara gengið vel.“ 
Fyrst voru það héraðsfjölmiðlar sem sýndu 
hópnum áhuga en hann hefur svo ratað inn í 
spænska ríkissjónvarpið, TV5 og CNN á Spáni 
svo dæmi séu tekin. sigridur@frettabladid.is  

Rétt nær heim í tæka 
tíð fyrir ferminguna

BLAÐAEFNI Nemendur Brekkuskóla staddir á Spáni skoða umfjöllun um hópinn í staðardagblaði. Hópur-
inn hefur fengið mikla umfjöllun í spænskum fjölmiðlum. 

Sigurbjörn Búi, forstöðumaður 
fyrir kalda vatnið hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur, segir ástæðulaust 
að óttast mengun á drykkjarvatni 
vegna öskufalls á starfssvæði fyr-
irtækisins.

Að sögn Sigurbjörns er allt 
kalt vatn Orkuveitunnar fengið 
úr borholum neðanjarðar nema 
á Akranesi þar sem vatn er feng-
ið úr vatnsbóli í Akrafjalli. Þar 
sé reyndar heldur ekki von á að 
mengað vatn berist til neytenda 
því það fari í gegnum sandsíur.

Sigurbjörn útskýrir að helsta 
hættan af gosöskunni stafi af 
flúor sem geti náð niður í jarð-
lögin þaðan sem vatnið sé tekið. 
Í öskunni mun einmitt vera tals-
verður flúor. „En reyndar er flúor 
í drykkjarvatni hér eitt hundr-

að sinnum minni en mælt er með 
vegna tannheilsu,“ bendir hann 
á.

Guðni Guðbergsson, fiskifræð-
ingur hjá Veiðimálastofnun, segir 
hættuna á öskufalli fyrir fisk í 
ám og vötnum vera fyrir hendi. 
Hættan sé hins vegar óljós enda 
séu mjög margir þættir sem spili 
inn í hugsanleg áhrif af öskunni. 
Hann biður fólk að láta vita ef það 
sér fisk sem það telur hafa drepist 
af völdum öskufalls. Þekkt sé að 
flúor sé hættulegt skepnum.

„Mér er sagt að þegar askan lá 
norður í land í Heklugosinu 1970 
hafi fundist fljótandi dauðir fiskar 
í hliðarám Blöndu á Auðkúluheiði. 
Það voru líkur til þess að það væri 
vegna eiturefna úr öskunni,“ segir 
Guðni Guðbergsson.  - gar

Fiskar í ám og vötnum í hættu:

Vatni borgarbúa ekki ógnað

ÖSKUFALL UNDIR EYJAFJÖLLUM Breyting í vindáttum gæti farið að leggja ösku yfir á 
höfuðborgarsvæðið. Orkuveitan segir það ekki mundu spilla drykkjarvatni.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Gróður mun ná sér þar sem 
öskufall hefur orðið á næsta 
einu til tveimur árum segir 
jarðvegsfræðingur. Aska 
getur verið hinn fullkomni 
áburður í hæfilegu magni 
segir eldfjallafræðingur. 

„Aska getur virkað sem mjög 
fínn áburður og er í rauninni 
ástæða þess að íslenskur jarð-
vegur er jafn frjór og hann er,“ 
segir Þorvaldur Þórðarsson eld-
fjallafræðingur. „Almennt séð 
er í lagi fyrir jarðveginn þó að 
allt að tíu sentímetra þykkt lag 
af ösku falli. Gjóskan frá Eyja-
fjallajökli er mjög fíngerð og það 
hefur orðið til þess að hún mynd-
ar þessa pönnu þar sem hún er 
þykkust.“

Þorvaldur bendir á að mörg 
efni í gjóskunni geri jarðveginn 
betri. Ólafur Arnalds jarðvegs-
fræðingur útskýrir þetta betur. 
„Askan er á flestum stöðum ekki 
þykkari en svo að rigning skol-
ar henni niður í jarðveginn, þar 
losna næringarefni úr henni, 
snefilefni og steinefni á borð við 
kalí, kalsíum og magnesíum, sem 
eru hluti af þeim næringarefn-
um sem gróðurinn þarf til þess 
að vaxa og dafna.“
Þegar sól skín á öskuna þá hitnar 
hún og áhrif þess á jarðveg getur 
verið að gróður taki fyrr við sér 
en ella. 

Ólafur segir öskuna sem fall-
ið hefur vegna gossins í Eyja-
fjallajökli mjög misþykka eins 
og fram hefur komið. Þykkt lags-
ins hafi áhrif á það hversu fljótt 
jarðvegur nær sér, en það skipti 
líka máli hvernig jarðvegurinn 
er sem askan fellur á. Þykkur og 

ræktarlegur jarðvegur eins og 
undir Eyjafjöllum þolir öskufall 
betur en til dæmis viðkvæmur og 
mikið nýttur afréttarjarðvegur 
eins og á hálendi Íslands. Þar 
geti aska stuðlað að uppblæstri. 

Ólafur segir að jarðvegurinn 
muni ná sér víðast á næstu einu 
til tveimur árum. Þar sem lagið 
sé þykkast muni þurfa að plægja 
öskuna niður í jörð. „Úr verður 
eldfjallajarðvegur en svo nefnist 
allur jarðvegur á Íslandi.“

 sigridur@frettabladid.is

Aska getur virk-
að sem áburður

Yfir fjögur þúsund nemendur 10. 
bekkjar af 4.400 höfðu skráð sig 
í framhaldsskóla í forinnritun 
svokallaðri í fyrradag. Hún felst 
í því að nemendur velja fram-
haldsskóla og annan til vara án 
þess að einkunnir fylgi. For-
innritun átti að ljúka 16. apríl 
en var framlengd þar til í gær-
kvöldi. „Það voru allmargir nem-
endur erlendis fastir vegna flug-
bannsins,“ segir Sölvi Sveinsson 
hjá framhaldsskólasviði. Hann 

segir að þó að um könnun sé að 
ræða hafi verið ákveðið að fram-
lengja frestinn. Stefnt er að því 
að úrvinnslu úr henni verði lokið 
næstu mánaðamót og verða niður-
stöður hennar þá öllum aðgengi-
legar. Þá kemur í ljós hvort óskir 
nemenda og pláss í skólum fara 
saman.

Formlegur umsóknartími í 
framhaldsskóla er 7. til 11. júní. 
Þá geta nemendur breytt umsókn 
sinni eða látið hina standa.  - sbt

Forinnritun í framhaldsskóla:

Framlengdu umsókn-
arfrest vegna gossins

Gjóska og gjóskurík móðurefni 
ásamt basískum hraunlögum 
eru helstu móðurefni íslensks 
jarðvegs. Slíkur jarðvegur finnst 
nær hvarvetna á eldfjalla svæð-
um jarðar. Hann hefur verið 
nefndur eldfjallajörð á íslensku. 
Stærsti hluti jarðvegs á Íslandi er 
eldfjallajörð, fleiri jarðvegsgerðir 
hafa þó umtalsverða útbreiðslu. 
Það er sérstakt að á Íslandi telst 
stærsti hluti votlendis einnig til 
eld fjalla jarðar, sem og jarðvegur á 
auðnum. 

HEMILD: JARÐVEGSSTOFA LANDBÚNAÐARHÁSKÓLA 

ÍSLANDS.

Íslenskur jarðvegur

Áhrif öskufalls á gróður

GRAFÍK: JÓNAS

GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI

Þegar öskulag er 
þykkt borgar sig að 
plægja það niður í 
jarðveginn.

Snefi lefni og 
steinefni losna út 
í jarðveginn og 
næra hann.

Öskulag allt að nokk-
urra sentímetra þykkt 
rignir niður í jarð-
veginn og blandast 
honum.

Ef öskulagið er í þykk-
ara lagi nær það hvorki 
að rigna niður né gróð-
ur að vaxa í gegn.

Sólin skín á 
jörðu, askan 
hitnar og jarð-
vegur hlýnar 
sem getur 
fl ýtt fyrir vexti 
gróðurs.
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Tómasarmessa 
í Breiðholtskirkju í Mjódd
sunnudaginn 25. apríl kl. 20

Hryggð mun
snúast í fögnuð

Fjölbreytt tónlist og fyrirbæn
Allir velkomnir

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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– Lifið heil Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

Gildir til 30. apríl

15% verðlækkun
LAMISIL ONCE

2.393 kr.  2.034 kr.

15% verðlækkun
VECTAVIR frunsuáburður

1.697 kr.  1.442 kr.

BRETLAND „Mér kemur ekkert á 
óvart,“ sagði Gordon Brown, for-
sætisráðherra Breta, þegar hann 
var spurður hvort „fyrirbærið“ 
Nick Clegg komi honum á óvart.

Clegg er leiðtogi Frjálslynda 
demókrataflokksins, „þriðja“ 
flokksins í breskum stjórnmál-
um, sem allt frá stofnun fyrir 
rúmum tveimur áratugum hefur 
mátt sætta sig við töluvert minna 
fylgi en Verkamannaflokkurinn 
og Íhaldsflokkurinn.

Íhaldsflokkurinn, undir forystu 
Davids Cameron, hefur mælst með 
yfirburðafylgi síðustu mánuði 
en Verkamannaflokkurinn, sem 
hefur verið við völd síðan Tony 
Blair sigraði John Major, þáver-
andi leiðtoga Íhaldsflokksins, 
árið 1997, hefur verið í djúpri lægð 
undir forystu Gordons Brown.

Frammistaða Cleggs í fyrstu 
sjónvarpskappræðum flokksleið-
toganna í síðustu viku breytti 
þessu með afgerandi hætti, því nú 
mælast þessir þrír flokkar með 
álíka mikið fylgi, tæplega þriðj-
ung hver. Haldist þetta mun eng-
inn flokkur fá hreinan meirihluta 
í þingkosningunum 6. maí, sem 
væri harla óvenjulegt því áratug-
um saman hafa annaðhvort íhalds-
menn eða Verkamannaflokkurinn 
verið nokkuð öruggir með meiri-
hlutastjórn síns flokks.

Brown hefur reyndar lagt til að 
þeir Clegg taki höndum saman og 
myndi samsteypustjórn til þess 
að halda íhaldsmönnum frá völd-
um, en Clegg segir það ekki sýna 
annað en örvæntingu forsætisráð-
herrans.

Nick Clegg hefur verið formað-
ur Frjálslyndra demókrata frá 
2007, og hafði þá setið á breska 
þinginu í tvö ár en þar áður á 
Evrópuþinginu í fimm ár. Hann 
er 43 ára, fæddur í Bretlandi en 
er af hollenskum og rússneskum 
ættum. Móðir hans er hollensk en 
faðir hans hálfrússneskur banka-
maður, býsna vel stæður. Eigin-
kona hans er spænsk, þannig að 

óhætt er að segja að Clegg hafi 
góð tengsl víða í Evrópu.

Í breskum fjölmiðlum hafa verið 
rifjaðar upp sögur af skólagöngu 
hans í fínum einkaskólum, þar 
sem hann átti erfitt með að vakna 
á morgnana og lét aðra nemendur 
snúast í kringum sig.

Vandræðalegt þótti þegar dag-

blaðið Sun komst yfir minnis-
blöð sem hann hafði með sér fyrir 
kappræðurnar í síðustu viku, þar 
sem fram kom að ráðgjafar hans 
hvöttu hann meðal annars til þess 
að líkja frekar eftir orðfæri Dav-
ids Cameron en forðast að tala 
eins og Gordon Brown.

 gudsteinn@frettabladid.is

Breytti landslagi 
breskra stjórnmála
Næstu sjónvarpskappræður flokksleiðtoganna þriggja í Bretlandi verða í kvöld, 
hálfum mánuði áður en Bretar ganga til þingkosninga. Óvænt velgengni Nicks 
Clegg vekur spurningar um hve lengi honum endist úthaldið. 

NICK CLEGG Leiðtogi Frjálslyndra demókrata hefur heldur betur hrist upp í kosninga-
baráttunni í Bretlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fæddur 7. janúar 1967 í Chaltont St. Giles í Buckinghamshire
Skólaganga: Westminster School í London, Robinson College í Cambridge, 
Minnesotaháskóli, Evrópuháskólinn í Brugge í Belgíu.
Störf: starfaði hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 1994-98, þing-
maður á Evrópuþinginu 1999-2004, kosinn á þing í Bretlandi 2006, kosinn 
leiðtogi Frjálslyndra demókrata 2007.

Nicolas William Peter Clegg

FERÐAST Á FÍL Á heitum degi í Nýju-
Delí mátti sjá þennan fílahirði ferðast 
um borgina á fíl sínum. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL „Ég fagna þessum dómi 
því með honum er réttaróvissunni 
eytt.“

Þetta segir Valtýr Sigurðsson 
ríkissaksóknari um nýgenginn dóm 
Hæstaréttar. Með honum staðfestir 
Hæstiréttur að lögreglustjórar séu 
hæfir til þess að fara með rannsókn 
mála þar sem brotið er á lögreglu-
mönnum í umdæmi þeirra.

Héraðsdómur Suðurlands vísaði 
frá dómi máli, þar sem brotið hafði 
verið á lögreglumanni á Selfossi, 
á þeirri forsendu að rannsókn-
in hefði farið fram í umdæmi lög-

reglumannsins. 
Lögreglustjór-
inn á Selfossi 
hefði því talist 
vanhæfur til að 
stjórna henni.

Úrskurðinn 
kærði ríkislög-
reglustjóri til 
Hæstaréttar og 
krafðist þess 
jafnframt að 

fimm dómarar hans myndu dæma 
í málinu, en ekki þrír eins og venj-
an er í málum af þessu tagi. Þetta 

gerði ríkissaksóknari í ljósi þess að 
fjórir undangengnir dómar Hæsta-
réttar höfðu verið misvísandi þar 
sem rétturinn vísaði tveimur 
málum frá, en dæmdi í tveimur. 

Með þessu taldi ríkissaksóknari 
skapast réttaróvissu þegar kæmi 
til kasta héraðsdómstóla að dæma 
í brotamálum gegn lögreglumönn-
um. 

Í nýgengnum dómi lagði Hæsti-
réttur fyrir Héraðsdóm Suðurlands 
að taka málið aftur til efnislegrar 
umfjöllunar.  
 - jss

VALTÝR SIGURÐS-
SON

Ríkissaksóknari fagnar nýjum dómi Hæstaréttar:

Segir réttaróvissunni nú eytt

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-
aldri greiðir 100 þúsund króna 
sekt í ríkissjóð eftir að hafa gerst 
brotlegur gegn valdstjórninni.

Hann hótaði tveimur lögreglu-
mönnum í Vestmannaeyjum, sem 
voru við skyldustörf, með því að 
nálgast þá með golfkylfu reidda 
hátt til höggs. Eftir að búið var að 
handtaka hann og færa á lögreglu-
stöð hótaði hann þriðja lögreglu-
manninum lífláti. Maðurinn játaði 
sök fyrir Héraðsdómi Suðurlands. 
Málinu lauk með dómsátt að til-
lögu ríkissaksóknara. - jss

Greiðir ríkinu 100 þúsund:

Hótaði lögreglu 
með golfkylfu
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STJÓRNSÝSLA Ekki sér enn fyrir endann á 
komu fólks frá Haítí til Íslands. Í kjölfar 
jarðskjálftans í landinu í janúar ákvað rík-
isstjórnin að fela flóttamannanefnd að fjalla 
um möguleika þess að taka á móti fólki þaðan 
á grundvelli fjölskyldusameiningar. Athug-
un leiddi í ljós að á þeim grundvelli stæðu lög 
til móttöku á annan tug skyldmenna tveggja 
kvenna frá Haítí sem búa á Íslandi. 

Breytingar á persónulegum högum kvenn-
anna gerðu að verkum að dvalarleyfi þeirra 
eru ekki lengur gild. Hefur Útlendingastofn-
un umsókn þeirra um dvalarleyfi á nýjum for-
sendum til meðferðar. 

Samhliða fer fram nauðsynleg gagnaöflun á 
Haítí. Fólkið þarfnast vegabréfa auk pappíra 

sem færa sönnur á hvert það er. Samkvæmt 
Merði Árnasyni, formanni flóttamannanefnd-
ar, er sú vinna langt komin í tilviki ættmenna 
annarrar konunnar. 

Ströngu verklagi er fylgt, ekki síst vegna 
tilraunar nokkurra Bandaríkjamanna til að 
ræna 29 börnum í lok janúar.

Ekki liggur fyrir hvenær pappírsvinnunni 
ytra lýkur, né heldur hvenær Útlendingastofn-
un afgreiðir umsóknirnar um dvalarleyfi. 
 - bþs

Útlendingastofnun fjallar um dvalarleyfi og ytra er unnið að afgreiðslu gagna: 

Enn er unnið að komu fólks frá Haítí 

BÖRN Á HAÍTÍ Gangi áætlanir eftir flytjast hingað 
meira en tíu börn frá Haítí á grundvelli fjölskyldu-

sameiningar.

MENNING Minnisvarði um Svein-
björn Beinteinsson, fyrsta alls-
herjargoða Ásatrúarfélagsins og 
rímnaskálds, verður vígður við 
hátíðlega athöfn í Öskjuhlíð í dag.

Myndarlegum minnisvarða 
um Sveinbjörn hefur verið komið 
fyrir á reitnum þar sem hof ása-
trúarmanna mun rísa og mun 
Hilmar Örn Hilmarsson allsherj-
argoði vígja steininn og hylla 
landvætti ásamt fleiri goðum 
félagsins.

Að því loknu verður hefðbund-
in sumargleði í húsnæði félags-
ins við Síðumúla þar sem börn 
og fullorðnir koma saman, grilla 
pylsur, skemmta sér og fagna 
sumarkomunni. Athöfnin hefst 
klukkan 15 og eru allir velkomn-
ir.  - bs

Ásatrúarfélagið fagnar sumri:

Minnisvarði 
um Sveinbjörn 
allsherjargoða

SVEINBJÖRN BEINTEINSSON Fyrsti alls-
herjargoði Ásatrúarfélagsins.

STANGVEIÐI Rannsókn á vegum 
Veiðimálastofnunar, Selaseturs-
ins á Hvammstanga og ýmissa 
veiðifélaga við Húnaflóa í fyrra-
sumar leiddi í ljós að áhrif sela 
á laxagöngur virðast minni en 
menn hafa óttast. Þetta kemur 
fram á vefnum votnogveidi.is þar 
sem gluggað er í niðurstöðurnar. 

Rannsóknin fór fram við 
nokkrar húnvetnskar ár og var 
Sandra M. Grankvist verkefn-
isstjóri. Tiltölulega fá ummerki 
fundust á veiddum laxfiski og 
engir áverkar voru skráðir á sil-
ungi. Reyndar er nefnd sú hugs-
anlega skýring á þessum niður-
stöðum að veiðimenn fylgi illa 
tilmælum um skráningu.  - gar

Óvænt útkoma við Húnaflóa:

Fáir laxar voru 
selbitnir í fyrra

SELUR Minni syndaselur en talið var.

DÓMSTÓLAR Karlmaður á þrítugs-
aldri hefur verið ákærður fyrir 
vörslu og sölu fíkniefna á Sauðár-
króki. Maðurinn var með tíu töfl-
ur í fórum sínum þegar lögregla 
hafði afskipti af honum í íbúð í 
september 2009. 

Hann reyndi að sturta töflun-
um í klósettið, en tókst ekki. Hann 
hélt að um væri að ræða e-töflur 
en við efnagreiningu kom í ljós 
að um óþekkt efni var að ræða. 
Þegar lögregla hafði afskipti af 
honum hafði hann þegar selt fimm 
töflur fyrir 18.500 krónur.  - jss

Fíkniefnasali ákærður:

Ætlaði að sturta 
dópinu niður



Frábær garðyrkjubók fyrir íslenskar aðstæður.
170 síður af fróðleik og leiðbeiningum.

Björn           Magnús Baldur

TAX FREE!
sumardaginn fyrsta!

AF REIÐHJÓLUM OG LEIKFÖNGUM

Handbók
     Blómavals
   um garðverkin

HÖFUNDAR BÓKARINNAR
KYNNA OG ÁRITA  
Í BLÓMAVALI kl 13-16

Verð aðeins 

1490VINNAN
Í GARÐINUM

OPIÐ SUMARDAGINN FYRSTA
Grafarholti og Timburmiðstöð Grafarholti
Skútuvogi • Reykjanesbæ • Akranesi • Ísafirði • 
Egilsstöðum • Akureyri • Selfossi

framleidd eftir

evrópskum
gæðastöðlum



Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

Aðeins brot af úrvalinu!

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

ALLIR FÁ

GRILLAÐAR 
PYLSUR
og Svala

KL. 12-15

BRJÁLUÐ TILBOÐ
í Húsasmiðjunni og Blómavali

á sumardaginn fyrsta!

Sólblóm
í potti

799

10 stk. 
túlipanar

999

INGÓ
tekur lagið
í Skútuvogi

kl.13:30

890
Gullauga,Helga, 
Premier, Rauðar

Útsæði
5kg

Ís
10 kr

SUMARHÁTÍÐ Í SKÚTUVOGI

Casoron

2.949

Sýpris
100 sm

1.499

TAX FREE!
AF LEIKFÖNGUM

Hekkklippur
HiPoint
5084664

1.699
2.599

FULL BÚÐ AF
SUMARTILBOÐUM

999
1.599

Malarhrífa
12 tinda.
5084303

1.299
1.799

Greinaklippa
HiPoint
5084661
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HEILBRIGÐISMÁL Yfirstjórn Landspít-
alans (LSH) bárust 3.400 tillögur 
frá starfsfólki um leiðir til að auka 
sparnað og 800 tillögur um stefnu-
mótun. Björn Zoëga, forstjóri LSH, 
kynnti nýja framtíðarsýn spítalans 
og starfsáætlun fyrir þetta ár og 
næsta á ársfundi spítalans í gær. 

Framtíðarsýn LSH gerir meðal 
annars ráð fyrir að árangurs-
mælingar verði efldar þannig að 
hægt verði að bregðast við sveifl-
um í rekstrinum og tryggja árang-
ur. Á þessu ári leggur spítalinn 
áherslu á að rekstur verði innan 
heimilda, á öryggi sjúklinga, skil-
virka verkferla og að gera LSH að 
góðum vinnustað. Stefnt er að því 
að daglegur meðalfjöldi inniliggj-
andi sjúklinga dragist saman um 
fimm prósent á þessu ári og einnig 
á því næsta. Biðlistar eiga líka að 
minnka um 10 prósent í ár og aftur 
næsta ár.

Í erindi Björns er bent á að fall 
krónunnar hafi verið spítalanum 
dýrt. „Okkar svar hefur verið að 
breyta spítalanum mjög róttækt 
og draga saman þar sem hægt er. 
Engin önnur lausn er til í glímu við 

vandann enda er fjárhagsstaða rík-
isins slík að ekki er hæft að búast 
við auknum opinberum fjárfram-
lögum.“  - óká

5.000 umslög af heppilegri stærð.

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

2.000 bæklingar með 
afar djúpum pælingum.

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Maharishi Ayurveda
Námskeið með danska lækninum

Charlotte Bech
25. - 30. apríl næstkomandi

Námskeið og einkaráðgjöf danska læknisins
Charlotte Bech

25. - 30. apríl næstkomandi
Upplýsingar á www.ihugun.is

Íslenska íhugunarfélagið, Skúlatúni 2, sími 557 8008

Maharishi Ayurveda
elsta náttúrulækningakerfi veraldar

Halli á rekstri Landspítalans, eftir 
ríkisframlag jókst milli áranna 
2008 og 2009 samkvæmt árs-
reikningi sem birtur var í gær. 

Árið 2008 var tekjuhallinn tæp-
lega 1,2 milljarðar króna, en var á 
síðasta ári rúmlega 1,3 milljarðar. 
Á sama tíma dróst framlag ríkisins 
til spítalans saman um 2,5 millj-
arða króna.

Tekjuhalli án fjármagnsliða og 
fyrir framlag ríkisins dregst hins 
vegar saman á milli ára, fer úr 37,3 
milljörðum króna í 35,1 milljarð.

Reikningurinn sýnir að umtals-
vert hefur dregið úr kostnaði milli 
2008 og 2009, en hann fór úr 
39,3 milljörðum í 38,7 milljarða 
króna. Laun og launatengd gjöld 
jukust um tæpar 600 milljónir.

Ársreikningur LSH

Á ÁRSFUNDI LSH Björn Zoëga, forstjóri LSH, segir að í fyrra hafi tekist að hagræða 
um 2,7 milljarða króna hjá spítalanum án fjöldauppsagna.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Landspítalinn boðar nýja stefnu til ársins 2016:

Ætla að efla ár-
angursmælingar

VINNUMARKAÐUR Starfsfólk Norð-
uráls hefur endurheimt rétt til að 
fella niður vinnu vegna kjaradeilna 
og samið um allt að 11,2 prósenta 
launahækkun, sem meðal annars 
kemur fram í eingreiðslu upp á 
150.000 krónur.

Þetta er niðurstaða viðræðna sem 
hófust í lok október og enduðu með 
tæplega sextán tíma samninga-
lotu í byrjun vikunnar. Vilhjálmur 
Birgisson, formaður Verkalýðsfé-
lags Akraness, er sáttur við árang-
urinn. „Þetta var bara barátta og 
mikið tekist á. Laun vaktavinnu-
fólks hækka til dæmis um allt að 
tæpar 34.000 krónur,“ segir hann.

Árið 1998 var samið um að starfs-
fólkið mætti ekki leggja niður 
vinnu og Vilhjálmur segir dýrmætt 
að hafa fengið þennan rétt að nýju. 
Nú njóti starfsmenn Norðuráls 
sömu réttinda og aðrir í stóriðju.
Þótt samið hafi verið um talsverð-
ar launahækkanir að þessu sinni, 
verða launaliðir lausir um áramót.
Í staðinn fyrir þetta fengu Norður-
álsmenn í gegn að samningurinn 
skyldi gilda til ársloka 2014; frið-
arskylda ríkir þangað til. En launa-
liðirnir eru lausir strax um áramót 
og Vilhjálmur er farinn að setja 
sig í stellingarnar fyrir viðræður 
í desember.  - kóþ

Starfsfólkið náði samningum við Norðurál:

Endurheimtu verkfallsréttinn



HOLLENSKAR FROSNAR NAUTALUNDIR HOLLENSKAR FROSNAR GRÍSALUNDIR HOLLENSKAR FROSNAR KALKÚNABRINGUR

Best bragðast frosna lambalærið ef það er látið 
þiðna fyrir eldun í 3-5 daga í kæliskáp. 

K.F KOFAREYKT ÚRBEINAÐ 
HANGILÆRI 

2249 kr.kg.

K.F KOFAREYKTUR ÚRB. 
HANGIFRAMPARTUR

1498 kr.kg.

KOFAREYKT HANGIKJÖT

ANGIFRAMPARP TURHANGILÆRI HAHAHA

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 770G 

Gleðilegt sumar 
Opið í dag frá 11.00-18.30

ALI FERSKAR GRÍSAKÓTILETTURKS. FROSINN LAMBAHRYGGUR Í SNEIÐUM

KS. FROSIÐ LAMBALÆRI Í SNEIÐUM

KJÖRFUGL: HEILL FERSKUR KJÚKLINGUR

KJÖRFUGL: FERSKAR
KJÚKLINGABRINGUR

BÓNUS ÍSPINNAKASSI 24 STK
AÐEINS 25 KR STK.

Gleðilegt sumar. Opið í dag frá 11.00-18.30
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SOFIÐ Á FLUGVELLI Þessi farþegi 
breiddi handklæði yfir andlit og skrokk 
meðan hann beið eftir flugi á flugvell-
inum í Frankfurt í vikunni. 
 NORDICPHOTOS/AFP

REYKJAVÍK Hrafni Gunnlaugssyni, 
leikstjóra á Laugarnestanga, er 
óheimilt að breyta jarðvegi utan 
lóðarmarka sinna. Þá mega borg-
aryfirvöld fjarlægja framkvæmd-
ir Hrafns þar. Svo segir í samningi 
Hrafns við  Reykjavíkurborg frá 
árinu 2003.

Borgin kveður Hrafn ekki hafa 
farið eftir þessum samningi og 
hefur sent Hrafni nokkur bréf 
til áskorunar og viðvörunar. Nú 
hreinsar borgin svæðið.

Einnig hefur Fornleifavernd rík-
isins sent honum bréf sem heitir 
„Brot á þjóðminjalögum“ og segir 
þar að fornleifar í borgarlandinu 
kringum lóð Hrafns séu „þaktar 
aðfengnum steinum og járni“.

„Það gilda sömu reglur um 
Hrafn og aðra,“ segir Ellý Katrín 
Guðmundsdóttir, sviðsstýra fram-
kvæmda- og eignasviðs Reykjavík-
ur: „Þessi hreinsun er hreinsun á 
borgarlandi. Ég átti góðan fund 
með Hrafni í gær [þriðjudag] þar 
sem við fórum yfir málið og það er 
skilningur á milli okkar um hvers 
vegna við erum að gera þetta,“ 
segir hún.

Umrætt borgarland er land-
námsjörð og þar eru því friðlýst-
ar fornminjar. Að auki er svæðið 
skilgreint sem útivistarsvæði og á 
náttúruminjaskrá.

Hrafn hafði breytt landinu nokk-
uð fyrir árið 2003 og samkvæmt 
fyrrgreindum samningi fær hann 
greiddar tíu milljónir króna að frá-
dregnum kostnaði við að koma lóð-
inni í samt horf. Síðan hefur Hrafn 
enn breytt lóðinni og Ellý segir að 
skoðað verði hvaða kostnað Hrafn 
beri af núverandi tiltekt.

Hrafn sagði við blaðið á mánu-

dag að hann vildi leysa málið með 
því að stækka lóðina hjá sér, en 
Ellý segir hann hafa horfið frá því. 
Hins vegar hafi náðst samkomu-
lag um að skoða hvernig megi fjar-
lægja þrjú listaverk af svæðinu og 
finna þeim stað.

Hrafn sjálfur vill sem minnst 

tjá sig um málið. Hann sé enn að 
skoða hvort hann geti stækkað 
lóðina: „Það er búið að fjarlægja 
tjarnirnar og ekkert ferskvatn 
eftir fyrir gæsirnar. Þessi mikla  
gæsabyggð sem var í Laugarnesi 
mun líklega hverfa,“ segir hann.

Spurður hvort hann sé ekki í 

órétti í þessu máli, segir Hrafn: 
„Það fer nú eftir því hvernig þetta 
er defínerað. Eigum við ekki öll 
borgarlandið? Þetta hefur verið 
einskismannsland sem ég hef verið 
að reyna að fegra og gera skemmti-
legra fyrir borgarbúa.“

 klemens@frettabladid.is

Hrafninn flýgur víst ekki 
frá samningum við borgina
Sviðsstýra framkvæmda- og eignasviðs segir að sömu reglur eigi að gilda um Hrafn Gunnlaugsson og aðra. 
Fornleifavernd ríkisins segir hann brjóta þjóðminjalög. „Eigum við ekki öll borgarlandið?“ spyr Hrafn.

HRAFN KVEÐUR GÆSIRNAR Í landinu kringum lóð Hrafns var hann búinn að útbúa tjarnir fyrir fugla og setja upp fjölda listaverka. 
Hrafn segist enn hafa hug á að fá landið til eignar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RANNSÓKNARSKÝRSLA Ármann 
Kr. Ólafsson, leiðtogi sjálfstæðis-
manna í Kópavogi og fyrrverandi 
þingmaður, skuldaði bönkunum 
248 milljónir í ágúst 2007. Ólíkt 
mörgum þeirra sem getið er á lista 
nefndarinnar yfir þingmenn sem 
fengu yfir 100 milljónir að láni 
skrifast lán Ármanns ekki á maka 
hans né hefðbundinn atvinnu-
rekstur, heldur var þar lánað fyrir 
hlutabréfaviðskiptum.

Í samtali við Fréttablaðið seg-
ist Ármann hafa fengið flest lánin 
áður en hann settist á þing 2007 
og staðan sé mun betri nú. Skuld-
ir hans séu óverulegar og ekk-
ert verði afskrifað. Hann hafi átt 
tryggingar fyrir öllum lánunum og 
ekki verði gengið að neinum ver-
aldlegum eignum hans. Allt hafi 
verið gert samkvæmt almennum 
leikreglum í bankakerfinu. Hann 
sjái ekki hvernig það ætti að veikja 
stöðu sína. - sh

Fékk lán fyrir hlutabréfabraski:

Ármann segist 
munu borga allt

SAMGÖNGUR Vegagerðin hefur til-
kynnt Bláskógabyggð að stofn-
unin muni hætta að halda við og 
þjónusta þrjátíu héraðsvegi sem 
eru alls 7,21 kílómetr og eru innan 
þéttbýlismarka Bláskógabyggðar. 

Að því er segir í fundargerð 
byggðaráðsins hyggst Vegagerð-
in skila vegunum til sveitarfé-
lagsins „í viðunandi horfi miðað 
við gerð þeirra“. Byggðaráðið 
kveðst leggja þunga áherslu á að 
ástand og gerð þessara vega verði 
ásættanlegt fyrir sveitarfélagið. 
„Ljóst er að marga þessara vega 
hefur skort viðhald og ástand því 
óásættanlegt,“ segir ráðið og neit-
ar að taka við vegunum „nema að 
samkomulag náist um ásættanleg-
ar vegabætur“. - gar

Vegagerðin vill losna við vegi:

Neita yfirtöku 
vega án bóta

RANNSÓKNARSKÝRSLA Fasteigna-
lán bankanna voru „tómt rugl“ að 

mati Sigurjóns Þ. 
Árnasonar, fyrr-
verandi banka-
stjóra Lands-
banka Íslands. Í 
skýrslu rann-
sóknarnefndar 
Alþingis segir 
hann lánin hafa 
verið á alltof 
lágum vöxtum og 

að hann hafi verið hissa að erlend 
matsfyrirtæki tækju ekki í taum-
ana. „En hvað áttirðu að gera?“ 
segir Sigurjón. „Þegar kerfið er 
hannað þannig að ef þú ferð í við-
skipti þá ertu læstur næstu 40 ár. 
Hvað áttu að gera? Og þú bara ferð 
út í vit leysuna líka. Og ég var alltaf 
hissa á að Moody‘s sögðu ekki við 
mann: Eruð þið klikkaðir? Ég var 
alltaf að vona að þeir mundu setja 
eitthvert vit í galskapinn.“  - bs 

Sigurjón Árnason:

Fasteignalánin 
voru „tómt rugl“

SIGURJÓN Þ. 
ÁRNASON

RANNSÓKNARSKÝRSLA Skúli Eggert Þórðarson 
ríkisskattstjóri segir að misritun við skrán-
ingu gagna hafi leitt til þess að rangar upp-
lýsingar um hlutafjáreign í 365 miðlum, fyr-
irtækisins sem rekur Fréttablaðið og fleiri 
fjölmiðla, voru teknar í skrá skattyfirvalda og 
síðan sendar rannsóknarnefnd Alþingis. 

Í skýrslu rannnsóknarnefndar Alþingis 
segir að svokallaður Gervimaður útlönd hafi 
átt 50% hlutafjár í 365 miðlum á árinu 2008. 

„Það var skráð inn samtala eins og það væri 
óþekktur hlutafjáraðili,“ segir Skúli Egg-
ert við Fréttablaðið. „Frágangurinn var með 
þeim hætti að þetta er tekið rangt upp í skrá 
skattyfirvalda.“ Spurður hvort það léki grun-
ur á óskýrðu, erlendu eignarhaldi í 365 miðl-

um á þessum tíma, sagði Skúli Eggert: „Nei, 
nei, það er ekki neitt sérstakt í kringum það.“  

Gervimaður útlönd er hugtak sem notað er 
í tölvugrunnum skattyfirvalda yfir þá sem 
eru skráðir fyrir eignarhlut í íslenskum fyr-
irtækjum en hafa ekki íslenska kennitölu. Í 
samtali við Skúla Eggert kom fram að verk-
takar rannsóknarnefndar hafi ekki áttað sig 
á því að skattyfirvöld áttu bakupplýsingar á 
pappír um þá aðila sem fengið höfðu kennitölu 
Gervimanns útlönd við skráningu í gagna-
grunna. -pg

Ríkisskattstjóri segir misritun að Gervimaður útlönd hafi átt hlut í 365:

Rangur frágangur gagna olli rangri skráningu

HÖFUÐSTÖÐVAR 365 Ríkisskattstjóri segir misritun við 
skráningu gagna hafa leitt til þess að rangar upplýsing-

ar voru um hlutafjáreign í 365 miðlum.



Vnr.  49620201

Götuhjól
26“ götureiðhjól fyrir konur, 6 gíra með 
brettum og bögglabera.

Vnr.  49620208-9

Hjól
16“ BMX barnahjól með hjálpardekkjum, 
blátt eða rautt.

16“ REIÐHJÓL

22.990

BYKO Breidd 11-16
Timbursala Breidd 11-15
BYKO Grandi 11-16
BYKO Kauptún 11-16
BYKO Selfoss 12-16
BYKO Akureyri 12-16

OPIÐ Í DAG

BYKO Grandi 2 ára 
afmælishátíð í dag 
frá kl.12-15.

sumardaginn fyrsta

BYKO óskar landsmönnum 
öllum gleðilegs sumars

Vnr.  49606608/18

Hjól
HUFFY  26“ fjallahjól fyrir karla eða konur, 15 gíra.

Sumarið er
komið í BYKO

26.99029.900

26“ REIÐHJÓL26“ REIÐHJÓL

Vnr. 50632108

Gasgrill
DELUX gasgrill með tveimur 
brennurum. Niðurfellanleg
hliðarborð, fitubakki sem 
auðvelt er að þrífa, hitamælir, 
neistakveikjari, þrýstijafnari 
og slanga fylgja, efri grind og 
hitadreifiplata. 4 hjól – mjög 
meðfærilegt, svart/grátt 
postulínshúðað lok, 12,3 KW.

44.900

Vnr. 0058254

Girðingaefni
Fura afhefluð 22x95 mm, 
A-gagnvarið.

Verð

0058324 Fura alhefluð 27x95 mm A-gagnvarið   304  kr./lm. 

0058504 Fura alhefluð 45x95 mm A-gagnvarið   418  kr./lm. 

0058506 Fura alhefluð 45x145 mm A-gagnvarið   609  kr./lm. 

0059954 Fura alhefluð 95x95 mm A-gagnvarið   861  kr./lm. 

248
kr./lm

FRÁBÆRT VERÐ Á PALLAEFNI

*Gildir í dag, sumardaginn fyrsta, 
í verslunum BYKO meðan birgðir endast.

FRÁBÆR KAUPAUKI
MEÐ GRILLUM
SodaStream tæki ásamt gashylki 
sem dugar í 60 lítra. 1 l plastflaska 
fylgir með grillum yfir 39.900 kr.*
Verðmæti: 13.990 kr.

23.490

Vnr. 50630100

Gasgrill
OUTBACK gasgrill, tvískiptur járnbrennari og 
grillflötur 48x36 cm. Hitaplata yfir brennara, 
niðurfellanleg hliðarborð, neistakveikjari og 
þrýstijafnari fylgja. 6,2 kW.

ÓDÝRT



Námsmannaíbúðir til sýnis

Fjölskylduratleikur

Fornbílasýning

RISA KARNIVAL

Draugahús, Eurobungy-trampólín, 
hoppikastali, teygjubraut, þrautabraut, 
andlitsmálun, blöðruskúlptúr og veitingar. 
Frítt er í öll leiktækin.

með veglegum vinningum



GAMLA VARNARSVÆÐIÐ

Fríar pizzur og pylsur

Landhelgisgæslan með æfingu

Körfuboltakeppni

Risa slökkviliðsbíll

Í dag kl. 12 til 16 er opinn dagur á Ásbrú 
í tengslum við Barnahátíð Reykjanesbæjar..  
Líf og fjör verður um alla Ásbrú sem er nafn á 
uppbyggingunni sem hefur átt sér stað á 
fyrrum varnarsvæði Nató á Keflavíkurflugvelli. 

Í fyrra komu 15.000 manns 
og skemmtu sér konunglega.
Kynntu þér dagskrána á asbru.is

Keilir verður með lifandi kynningar á námsleiðum: 
Háskólabrú, mekatróník tæknifræði, orkutæknifræði, 
flugfreyju- og þjónanám, flugnám, flugumferðarstjórn, 
ÍAK einkaþjálfun og ÍAK íþróttaþjálfun. Fyrirtæki á 
Ásbrú kynna starfsemi sína og hægt verður að stúdera 
sögu svæðisins.  Komdu og kynntu þér fjölbreytt 
námsframboð, glæsilega íþróttaaðstöðu og rúmgóðar 
íbúðir. Taktu þátt í fjörugum degi Ásbrúar og 
Barnahátíðar Reykjanesbæjar.
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FRÉTTASKÝRING: Hvaða áhrif hefur rannsóknarskýrslan á starf stjórnmálaflokkanna?

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Flokkar í kreppu í kjölfar skýrslu

HVE LENGI SITUR HÚN? Líklegt er að 
Jóhanna Sigurðardóttur gegni stöðu 
formanns Samfylkingar út kjörtímabilið. 
Augljós arftaki er ekki í augsýn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Málefni Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur eru ekki til 
rannsóknar með sama hætti og Illuga Gunnarssonar og 
Björgvins G. Sigurðssonar. Hún vék engu að síður tíma-
bundið af þingi og ástæðuna sagði hún þá að hún vildi 
ekki, með nærveru sinni, skapa þrúgandi andrúmsloft 
fyrir þingmannanefndina sem fjallar um niðurstöður 
skýrslunnar.

Eftir því var tekið að með því myndar hún þrýsting 
á aðra sem eins er ástatt um og hjá henni. Hvað með 
aðra ráðherra sem enn sitja á þingi; Össur Skarphéð-
insson, Kristján L. Möller, Þórunni Sveinbjarnardóttur 
og Einar K. Guðfinnsson? Skapar nærvera þeirra á þingi 

ekki sama andrúmsloft? Eða Tryggvi Þór Herbertsson sem fær nokkurt rúm 
í skýrslunni?

Þingmannanefndin skilar að öllum líkindum af sér ó lok sumars eða í 
haust. Þá er talið líklegt að Þorgerður Katrín snúi aftur á þing.

Gæti snúið aftur með haustinu

ÞORGERÐUR KATR-
ÍN GUNNARSDÓTTIR

TEKIÐ VIÐ KEFLINU Bjarni Benediktsson tók við formennsku í Sjálfstæðisflokknum á 
erfiðum tímum í fyrra. Hann mun að öllum líkindum halda því embætti næstu árin.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Birting skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis hefur 
haft víðtæk áhrif. Sjö þóttu 
hafa sýnt vanrækslu í starfi 
og þrír þingmenn hafa látið 
af störfum. Uppgjörinu 
er engan veginn lokið og 
næstu misseri munu skera 
úr um stöðu framámanna 
flokkanna.

Síðasta helgi var tími uppgjöra; 
tvær þungavigtarkonur stigu í 
pontu og lýstu yfir ábyrgð sinni. 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sagði 
flokksmönnum í Samfylkingunni 
frá því að hún hefði brugðist sér, 
þeim og kjósendum. Það hefur lítil 
bein áhrif þar sem Ingibjörg Sól-
rún gegndi engum trúnaðarstöð-
um lengur. Öðru máli gegnir um 
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur 
sem tilkynnti Sjálfstæðismönnum 
að hún mundi hætta sem varafor-
maður og víkja af þingi, tímabund-
ið þó. Nú fer af stað valdabarátta í 
flokknum um arftaka hennar.

Bjarni stenst ágjöfina
Háværar raddir hafa verið víða um 
að Bjarni Benediktsson segði af sér 
sem formaður Sjálfstæðisflokks-
ins vegna aðkomu hans að málefn-
um fyrirtækisins Vafnings. Bjarni 
hefur sagt að hann hafi skýrt þau 
mál öll og þau breyti ekki hans 
stöðu.

Landsfundi flokksins verður flýtt 
og hann haldinn í júní. Þar liggur 
fyrir að kjósa nýjan varaformann 
og líkt og Bjarni sjálfur hefur bent 
á, er hverjum sem vill frjálst að 
bjóða sig fram gegn honum.

Kristján Þór Júlíusson atti kappi 
við Bjarna um formannsstólinn á 
síðasta landsfundi og laut í lægra 
haldi. Hann fékk þá 40,4 atkvæða. 
Heimildarmenn Fréttablaðsins 
segja óvíst hvort Kristján endur-
taki leikinn. Hann gæti metið stöð-
una þannig að staða Bjarna hefði 
veikst og hann ætti frekar tækifæri 
nú en í fyrra. Aðrir segja að staða 
Bjarna sé mun sterkari en sýnist 
og óvíst hvort Kristján Þór leggi í 

hann. Mestar líkur eru á að Bjarni 
standi þessa ágjöf og leiði flokk-
inn áfram. Ekki hefur verið bent á 
saknæmt athæfi af hans hálfu og 
löng hefð er fyrir því að formenn 
flokksins hafi tengsl við viðskipta-
lífið. Eitthvað meira mun því þurfa, 
eigi að bola honum frá.

Slagur um varaformann
Morgunljóst er hins vegar að nýr 
varaformaður verður kjörinn á 
landsfundinum. Sé mat heimild-
armanna um styrk Bjarna rétt má 
leiða líkur að því að hann verði for-
maður flokksins næstu ár. Staðan 
er þá ekki sú að nýr varaformaður 
verði sjálfkrafa formaður á næst-
unni.

Kristján Þór Júlíusson er helst 
nefndur til sögunnar. Hann er full-
trúi landsbyggðarinnar og fékk 
ágætis stuðning í formanninn í 
fyrra. Að því gefnu að hann end-
urtaki ekki þann leik má teljast 
nokkuð öruggt að hann sækist eftir 
varaformennsku.

Hanna Birna Kristjánsdóttir er 
einnig nefnd til sögunnar. Hún mun 
ekki gefa neitt upp um áform sín 
fyrr en að loknum borgarstjórn-
arkosningum. Niðurstaða þeirra 
hefur áhrif á styrkleika hennar. 
Það er hins vegar ekki augljóst að 
hún fari fram þó flokkurinn vinni 
sigur í borginni. Það er ærið starf 
að vera borgarstjóri og óvíst hvort 
varaformanninum verði bætt við 
það. Þó Davíð Oddsson hafi farið 
þá leið 1989 er sá munur að hann 
var kominn að lokum farsæls fer-
ils í borgarmálum og ljóst að hann 
væri á leið í landsmálin. Hanna 
Birna er ekki á þeim stað á sínum 
ferli, hvað sem síðar verður.

Ekki eru mörg nöfn önnur nefnd 
til sögunnar, en þó nefna margir 
Ragnheiði Elínu Árnadóttur. Óvíst 
er hvernig hún metur stöðu sína á 
fundinum.

Uppgjöri ekki lokið
Tilfinningaþrungin stund. Þannig 
lýsa flokksmenn Samfylkingarinn-
ar því þegar fyrrverandi formað-
urinn Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
játaði mistök sín og hvarf grát-
klökk úr pontu. Almennir flokks-

menn höfðu kallað eftir uppgjöri 
flokksins. Björgvin G. Sigurðsson 
sagði vissulega af sér sem ráð-
herra, en mörgum þótti tímasögn 
afsagnarinnar sérkennileg. Ekk-
ert kallaði á hana akkúrat á þeim 
tíma þegar hún kom fram og vilja 
sumir meina að nær hefði verið að 
hann segði af sér strax við hrun. 
Þá tók hann tvær atlögur í að víkja 
af þingi í kjölfar skýrslunnar, hætti 
fyrst aðeins sem þingflokksform-
aður.

Aðrir leiðtogar flokksins hafa 
lítt gert hreint fyrir sínum dyrum. 
Flokkurinn var í ríkisstjórn þegar 
hrunið varð og Össur Skarphéð-
insson, Jóhanna Sigurðardóttir og 
Kristján L. Möller sátu í ríkisstjórn 
þá, líkt og nú. Margir þingmanna 
flokksins nú sátu einnig á þingi 
fyrir hrunið.

Kröfunni um uppgjör var svarað 
um helgina, ekki aðeins með orðum 
Ingibjargar Sólrúnar, heldur einnig 
með skipan umbótanefndar. Henn-
ar er að fara yfir allt sviðið, allt 
frá skipulagi til stefnu, og leggja 
til umbætur ef með þarf. Uppgjör-
inu er því engan veginn lokið innan 
flokksins.

Forystukreppa
Jóhanna Sigurðardóttir sótti ekki 
stíft að verða formaður Samfylk-
ingarinnar. Þvert á móti samþykkti 
hún það með eftirgangsmunum. 
Hún hefur þann augljósa kost sem 
formaður að hafa yfir sér áru þess 
sem berst gegn spillingu. Það er 
hins vegar óvíst hve lengi hún mun 
leiða flokkinn.

Það er í raun stærsta vandamál 
flokksins í náinni framtíð; enginn 
augljós arftaki er í sjónmáli. Dagur 
B. Eggertsson varaformaður þykir 
ekki hafa nýtt sér það embætti til 
að skapa sér stöðu sem augljóst 
val.

Árni Páll Árnason hefur metn-
að til forystu í flokknum og hann 
þykir hafa sýnt það í embætti að 
hann sé skeleggur og óragur. Hvort 
það dugar honum í formennskuna 
skal ósagt látið

Landsfundur Samfylkingarinn-
ar verður á næsta ári og líkleg-
ast er að Jóhanna verði þar endur-

kjörin. Mikið má ganga á til að hún 
sitji ekki út kjörtímabilið. Hvað þá 
verður veit nú enginn, vandi er um 
slíkt að spá, líkt og segir í ónefndu 
kvæði.

Fylgisleysið vandamál
Framsóknarflokkurinn gekk í gegn-
um heilmikla endurnýjun á síðasta 
landsfundi flokksins og Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson kom fersk-
ur inn í stjórnmálin. Aðeins tveir 
þingmenn flokksins í dag voru á 
þingi þegar hann var í stjórn með 
Sjálfstæðisflokknum; Siv Friðleifs-
dóttir og Birkir Jón Jónsson.

Vandamál flokksins er því ekki 
endurnýjun, í það minnsta ekki hvað 
varðar fólkið. Honum hefur hins 
vegar gengið erfiðlega að fóta sig 
í nýrri stöðu, að finna hugmynda-
fræðilegan grundvöll. Hugmynda-
fræði Halldórs Ásgrímssonar var 
méluð í skýrslu rannsóknarnefnd-
arinnar og flokknum kennt um 
margar rangar ákvarðanir stjórn-
valda.

Það hvernig flokknum gengur að 
skapa sér nýjan grundvöll sker úr 
um hver verður framtíð Sigmundar 
Davíðs. Hann þykir nokkuð öflug-
ur en einstrengingslegur. Þá hefur 
það háð honum hve mikla áherslu 
hann hefur lagt á eitt mál, Icesave, 
og lítið hefur sést til hans síðan það 
mál hvarf í skuggann af öðrum.

Á endanum mun fylgið skera 
úr um framtíð Sigmundar Davíðs. 
Flokkurinn fékk 14,8 prósent í síð-
ustu kosningum og hefur ekki tek-
ist að ná fylginu upp í það sem áður 

átti að venjast á þeim bænum. Í síð-
ustu könnun Fréttablaðsins mæld-
ist fylgi flokksins 13,3 prósent. Það 
þykir ekki ásættanlegt til lengdar.

Innri ófriðarbál
Vinstrihreyfingin – grænt fram-
boð er eini flokkurinn, af þeim sem 
sátu á þingi fyrir hrun, sem sleppur 
við gagnrýni í skýrslu rannsóknar-
nefndarinnar. Raunar hefur helsta 
vandamál flokksmanna þar eftir 
birtingu hennar verið að missa sig 
ekki um of í „ég sagði ykkur það“ 
tal. Það hefur þó ekki alltaf tekist.

Það er því ekki rík krafa um upp-
gjör hjá Vinstri grænum, vanda-
málin þar eru af öðrum toga. Er 
þar helst að nefna hve ósamstíga 
þingflokkurinn hefur verið. Óleyst 
er hvað verður um Ögmund Jón-
asson, mun hann taka aftur sæti í 
ríkisstjórn. Þá er til þess tekið að 
Lilja Mósesdóttir er í litlum takti 
við aðra í flokknum.

Innri ófriðarbálin eru því aðal-
vandamál flokksins. Steingrímur 
J. Sigfússon er óskoraður leiðtogi 
hans og verður líklega svo lengi 
sem hann svo kýs. Hann hefur 
eflst í starfi fjármálaráðherra, en 
sú krafa er rík í flokknum að ekki 
þurfi allir að sitja og standa eftir 
sama laginu.

Þá er ekki annað að sjá en staða 
Katrínar Jakobsdóttur sem varafor-
manns sé sterk. Hún hefur það með 
sér að vera vinsæll ráðherra, en 
spurningin er hvort hún hafi orðið 
of snemma varaformaður, ef for-
maðurinn er ekkert á förum. Verð-
ur hún hluti gömlu valdastéttarinn-
ar þegar endurnýjunin fer fram?

Þá er það helst Svandís Svavars-
dóttir sem gæti ógnað stöðu Katr-
ínar. Hún þykir hafa sýnt að hún 
hefur bein í nefinu og er óhrædd 
við óvinsælar ákvarðanir.

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík stendur fyrir hádegisfundi 
föstudaginn 23. apríl kl. 12:10 – 13:30.

Á fundinum fjallar Aldo Musacchio, dósent við viðskiptadeild Harvard-háskóla, um fjármála- og 
skuldakreppur í nokkrum nýmarkaðsríkjum á síðustu áratugum. Musacchio ræðir hvernig lönd á borð við 
Argentínu og Mexíkó hafa tekist á við skuldakreppur og reynsluna af mismunandi leiðum í þeim efnum. 
Jafnframt hvaða lærdóm Ísland getur dregið af reynslu þessara landa.

Dr. Aldo Musacchio hefur kennt hjá viðskiptadeild Harvard-háskóla frá árinu 2004 og er nú dósent 
við deildina. Auk þess gegnir hann rannsóknarstöðu við National Bureau of Economic Research. 
Síðustu tíu árin hefur Musacchio stundað rannsóknir á hagsögu Rómönsku Ameríku. Hann hefur m.a. 
skrifað raundæmi (case study) um kreppuna í Argentínu árið 2001 og um það hvernig endursamið var 
um skuldir landsins árið 2005. Dr. Musacchio hefur einnig skrifað raundæmi um Mexíkó, Brasilíu, 
Dubai og Ísland. Aldo Musacchio er með doktorsgráðu í hagsögu frá Stanford-háskóla og BA-próf í 

hagfræði frá ITAM í Mexíkóborg. Hann hefur kennt og haldið fyrirlestra við Háskólann í Reykjavík, ITAM í Mexíkóborg, 
Insper og Universidade de São Paulo í Brasilíu og INALDE í Kólumbíu.

Hádegisfundurinn fer fram í Háskólanum í Reykjavík, Menntavegi 1, Bellatrix. Fyrirlesturinn verður fluttur 
á ensku og stendur í u.þ.b. 45 mínútur. Góður tími gefst til spurninga og umræðna að honum loknum. 
Allir velkomnir!

FJÁRMÁLAKREPPUR
OG SKULDAKREPPUR
HVAÐ GETUR ÍSLAND LÆRT AF REYNSLU 
ANNARRA RÍKJA?

www.hr.is
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D
raumur sem kviknaði í bréfum og samtölum manna 
um miðja nítjándu öld að Íslendingar gætu í fyll-
ingu tímans reist sér hús sambærileg safnahúsum, 
menntaskemmum og leikhúsum meginlandsins, 
stappaði í þann tíma nærri brjálsemi og firru. Draum-

urinn sýndi samt metnað, sigurvissu um stað okkar í menningu 
heimsins. Tómas Sæmundsson sem vakti fyrstur máls á þessum 
draumi, Sigurður Guðmundsson sem tók að tala fyrir stofnun 
Þjóðleikhúss, Indriði Einarsson sem hélt draumnum vakandi og 
loks þeir Jakob Möller og Jónas Jónsson sem gerðu hugsjónina 
um Þjóðleikhúsið að verklegum pólitískum veruleika; allt þetta 

lið leit svo hátt sem augað eygði 
og sá himnana opna. Hugsjónir 
þeirra gera okkur veikum og 
vondaufum skömm til. Og svo 
sterk var vissan um óorðna hluti 
að hundrað árum eftir að örla 
tók á hugmyndinni stóð húsið 
uppsteypt og var vígt sumar-
daginn fyrsta 1950. Það var 
dagur vona og eftirvæntingar.  

Húsið kallaði saman unga og eldri starfskrafta, fært fólk hert 
í áhugamennsku og hlutastarfi og ungmenni sem höfðu í eymd 
stríðslokaáranna sótt sér menntun á erlend tungumál: Herskyld-
an í Bretlandi varð til þess að stór hópur íslenskra leikara komst 
að og menntaðist í klassískum skólum enska leikhússamfélags-
ins. Og á næstu áratugum eignaðist þjóðin Þjóðleikhús í beinum 
skilningi: tuttugu manna leikflokkur Þjóðleikhússins reyndist 
aflgjafi áhugamönnum, Leikfélagi Reykjavíkur og öðrum sjálf-
stæðum leikflokkarekstri sem allt til loka sjöunda áratugsins 
fór árvisst um dreifðar byggðir landsins meðan hinn hefðbundni 
rekstur Þjóðleikhússins milli vertíðarloka og sláturtíðar kallaði 
á gesti í tugum þúsunda. Leikhús þjóðarinnar varð til, stutt afl-
miklu starfi Ríkisútvarps. Þjóðleikhúsið gat af sér óperuflokka, 
dansflokka, leiknar kvikmyndir, leikið efni í sjónvarpi – allt þetta 
átti upptök sín þar. Vonir forgöngumannanna rættust til fulls á 
örskömmum tíma. 

Okkur sem ólumst upp í ljóma Þjóðleikhússins kann að þykja 
húsið nú geta illa svarað kalli tímans. Áhugaleysi stjórnvalda og 
skammsýni hafa látið það drabbast niður, það er dýrt í rekstri 
sökum innréttinga og þarfnast brýnna endurbóta. Þá er ósvarað 
þeirri spurningu hvernig Þjóðleikhús á að standa undir nafni í 
samfélagi sem ætlar að byggja menningarhús í stærri byggða-
kjörnum. Stjórnvöld og stjórnmálaflokkar hafa enga stefnu sem 
lítur langt í skipan þessa geira menningar okkar. Og gjafir til 
Þjóðleikhússins á sextugsafmælinu verða nú fáar, gestirnir 
í afmælinu eyddu um efni fram og eru blankir. En stofn eins 
og Þjóðleikhús og flokkur honum tengdur eru ekki sjálfsagður 
munaður, hann er stofn sem verður að sinna og gæta að. Lifandi 
virkjun krafta og áhuga, innilegs erindis, stefnuskrá í sífelldri 
endurnýjun og spurn um hvað við erum og hvert við höldum, þó 
hann sé okkur ekki síst skemmtun langa vetur. Og við hann skal 
lögð rækt, því um leið ræktum og rækjum við okkur sjálf.

Því er sú ósk efst við háan himin að Þjóðleikhúsið dafni og lifi 
og sinni okkur áfram af sínum óslitna krafti. 

HALLDÓR

SKOÐUN

Páll Baldvin 
Baldvinsson
pbb@frettabladid.is

Hæstvirtur menntamálaráðherra, 
Katrín Jakobsdóttir og fjármálaráð-

herra Steingrímur J. Sigfússon.
Nú stendur yfir endurskoðun á úthlut-

unarreglum Lánasjóðs íslenskra náms-
manna. Ljóst er að LÍN hefur úr litlu að 
moða til að bæta kjör námsmanna. Þess 
er þó mikil þörf ef ríkisstjórnin vill sýna í 
verki að leggja eigi áherslu á háskólanám í 
því árferði sem nú er. Sem dæmi má nefna 
að atvinnulaus einstaklingur sem ætlar 
í nám fær verri kjör hjá LÍN en ef hann 
færi á atvinnuleysisbætur. Þetta eru ekki 
þau skilaboð sem stjórnvöld eiga að senda 
út í þjóðfélagið.

Brýnt er að hækka grunnframfærslu 
námslána í takt við verðbólgu svo raun-
gildi framfærslunnar rýrni ekki milli ára. 
Þá er einnig mikilvægt að að hækka tekju-
skerðingu lánanna úr 750 þúsund í milljón 
en slík breyting myndi ekki kosta meira 
en að stækka einn golfvöll. Námsmanna-
hreyfingarnar telja ekki til of mikils 
mælst að hækka framfærslu þeirra allra 
tekjulægstu þegar aðrir hátekjuhópar geta 
farið í verkfall og knúið fram hærri laun. 
Grunnframfærsla einstaklings í dag er 
120 þúsund krónur og Lánasjóðurinn við-
urkennir að framfærslugrunnur hans er 

löngu úreltur, þ.e. þetta dugar ekki til þess 
að lifa. Einnig er ljóst að verði grunnfram-
færslan ekki hækkuð þarf að taka miklu 
stærra stökk þegar loks á að hækka fram-
færsluna aftur.

Það er einlæg ósk allra námsmanna-
hreyfinganna sem sæti eiga í stjórn LÍN 
að framlag til sjóðsins verði aukið til að 
mæta þeim lágmarksframfærslukröfum 
sem stúdentar gera. Það er ekki í takt við 
stefnu ríkisstjórnar jafnréttis og velferð-
ar að búa svo illa í hag fyrir námsmenn að 
þeir flýi land og komi jafnvel aldrei aftur 
til þess að borga þær skuldir sem á herðar 
okkar hafa verið lagðar.

Opið bréf til ráðherra 
Rakel Lind 
Hauksdóttir
fulltrúi Bandalags 
íslenskra 
námsmanna í 
stjórn LÍN.

Sigurður Kári 
Árnason
fulltrúi 
Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands í 
stjórn LÍN. 

Sindri Snær 
Einarsson
fulltrúi Sambands 
íslenskra 
framhalds-
skólanema í 
stjórn LÍN.
Valur 
Þráinsson
fulltrúi Sambands 
íslenskra 
námsmanna 
erlendis í stjórn 
LÍN.

Námslán
Einnig er ljóst 
að verði grunn-
framfærslan 
ekki hækkuð 

þarf að taka miklu stærra stökk 
þegar loks á að hækka fram-
færsluna aftur.

Þjóðleikhúsið sextugt:

Sumargjöf

Gömlum gildum hent
Borgar Þór Einarsson benti á það í 
gær að nokkuð merk tímamót hefðu 
orðið í sögu Sjálfstæðisflokksins um 
síðustu helgi. Þar var samþykkt ný 
stefnuskrá og grunnstefi flokksins 
frá stofnun, 1929, breytt. Flokkurinn 
hefur í rúm 90 ár unnið að málum „á 
grundvelli einstaklings-
frelsis og atvinnufrelsis 
með hagsmuni allra 
stétta fyrir augum“. Um 
síðustu helgi hætti hann 
því hins vegar og vinnur nú 
að málum „á grundvelli jafn-
réttis og atvinnufrelsis með hags-
muni allra stétta að leiðarljósi“.

Gegn einstaklingsfrelsi?
Þetta er athyglisvert, svo ekki sé 
meira sagt, og hefði í raun verðskuld-
að mun meiri umfjöllun en hver situr 
í embætti varaformanns eða hættir í 
því. Þarna var grunngildum flokksins 
breytt, án mikillar umræðu virð-
ist vera, í einu vetfangi. Ekkert 

einstaklings-
frelsi, bara 

jafnrétti. Ætli 
þetta sé til marks 

um að flokkurinn 
sé nú á móti ein-

staklingsfrelsi?

Engin tvímæli lengur
Össur Skarphéðinsson lá undir 
nokkru ámæli þegar hann skipaði 
Ólöfu Ýri Atladóttur ferðamálastjóra. 
Þá var Össur iðnaðarráðherra og 
ráðningunni var mótmælt, meðal 
annars af Félagi háskólamenntaðra 

ferðamálafræðinga. Aðrir drógu 
fram pólitísk tengsl Ólafar og 
þurftu að seilast ansi langt, alla 
leið aftur í háskólapólitíkina. Nú 

hefur Ólöf Ýrr tekið af öll tvímæli 
um hvar hún á heima í pólitík, 
en hún skipar nú 10. sæti 
Samfylkingarinnar í Garðabæ 
til sveitarstjórnarkosninga.

 kolbeinn@frettabladid.is
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Í skýrslu Ingibjargar Sólrún-
ar Gísladóttur fyrrum utan-

ríkisráðherra fyrir Rannsókn-
arnefnd Alþingis 17. júlí 2009 
segir svo á bls. 25 (8. bindi, bls. 
140): „eftir á koma menn og 
segjast hafa varað við og séð 
hvað var að gerast – tveir sem 
hafa gert það, annar Robert 
Wade og hinn Þorvaldur Gylfa-
son. Þetta voru báðir menn sem 
höfðu mjög greiðan aðgang að 
mér, sem ég var í persónuleg-
um samskiptum við, og að þeir 
kæmu á framfæri þeim upplýs-
ingum við mig að bankakerf-
ið okkar væri komið að fótum 
fram, eða í mikilli hættu, það 
gerðu þeir ekki.“ 

Á þunnum ís?
Hinn 7. apríl 2008, hálfu ári 
fyrir hrun, sendi ég Ingibjörgu, 
Geir Haarde forsætisráðherra 

og þrem þingmönnum stjórnar-
andstöðunnar grein, sem birtist 
þann dag í alþjóðlega vefrit-
inu Vox. Greinin birtist síðan í 
íslenzkri þýðingu undir heitinu 
„Á þunnum ís?“ hér í Frétta-
blaðinu 19. apríl 2008. Þar segir: 
„erlendar skammtímaskuld-
ir bankakerfisins voru í árslok 
2007 fimmtán sinnum meiri en 
gjaldeyrisforði Seðlabankans. Í 
ljósi þess lærdóms, sem dreginn 
var af fjármálakreppunni í Asíu 
1997-1998, hefði þetta ekki átt 
að geta gerzt. Stjórnvöld hefðu 
átt að standa í veginum. Hér er 
ekki litið í baksýnisspegil. Rík-
isstjórnin og Seðlabankinn voru 
hvað eftir annað vöruð við, opin-
berlega og afdráttarlaust. Svar 
þeirra var, að Ísland sé ekki 
Taíland.“ Eini þingmaðurinn, 
sem kvittaði fyrir sendinguna, 
var Jón Magnússon hæstarétt-

arlögmaður. Hin þögðu. 
Ég hef birt vikulega pistla hér 

í Fréttablaðinu síðan í febrúar 
2003 og auk þess oft komið fram 
í öðrum miðlum, útvarpi og 
sjónvarpi. Því er hægt um vik 
að ganga úr skugga um, hvað ég 
skrifaði um efnahagsmálin og 
bankana og hvenær í aðdrag-
anda hrunsins, auk þess sem 
pistlar mínir eru allir aðgengi-
legir ýmist á vefsetri mínu eða 
í síðasta ritgerðasafni mínu, 
Tveir heimar (2005). 

Nauðvarnarsamstarf
Ég hef aldrei sótzt eftir að lýsa 
skoðunum mínum í einkasam-
tölum við stjórnmálamenn, utan 
einu sinni. Það var fyrir kosn-
ingarnar 2007. Þá bauð ég Ingi-
björgu Sólrúnu í kaffi til að 
hvetja hana til að undirbúa sam-
stjórn Samfylkingar og VG eftir 
kosningar með því að leggja 
fram sameiginlega stefnuskrá 
og lofa því fyrir kosningar að 
mynda slíka stjórn til að bægja 
Sjálfstæðisflokknum og Fram-
sóknarflokknum frá völdum. 
Um það leyti var mér boðið á 
fáeina fundi Ingibjargar, sem 
var þá formaður Samfylkingar-
innar, með nokkrum öðrum hag-
fræðingum og öðru fólki og einu 
sinni eftir kosningar 2007, eftir 
að Samfylkingin gekk til sam-
starfs við Sjálfstæðisflokkinn. Í 
gegnum tíðina hef ég stöku sinn-

um fengið slíkar kvaðningar frá 
flestum stjórnmálaflokkum eða 
flokksfélögum, yfirleitt þegar 
þeir eru í stjórnarandstöðu, og 
ég hef reynt að taka þeim öllum 
vel og hjálpsamlega. Þar eð til-
laga mín um nauðvarnarsam-
starf vinstri flokkanna vakti 
engin viðbrögð, birti ég hana 
hér í Fréttablaðinu nokkru síðar 
(„Við myndum stjórn“ 19. apríl 
2007). 

„Ógeðslegt þjóðfélag“
Í skýrslu Styrmis Gunnarsson-
ar fyrrum ritstjóra Morgun-
blaðsins fyrir Rannsóknarnefnd 
Alþingis 1. október 2009 segir 
svo á bls. 1–2 (8. bindi, bls. 179). 
„[É]g er búinn að fylgjast með 
þessu í 50 ár. Þetta er ógeðslegt 
þjóðfélag, þetta er allt ógeðs-
legt. Það eru engin prinsipp, það 
eru engar hugsjónir, það er ekki 
neitt. Það er bara tækifæris-
mennska, valdabarátta.“ 

Afdráttarlaus játning Styrm-
is Gunnarssonar vekur eftir-
tekt og umhugsun. Hvers vegna 
lá ritstjórinn á þessari skoðun 
sinni í hálfa öld? Hann þekkir 
vel til íslenzkra stjórnmála og 
hvergi betur en í Sjálfstæðis-
flokknum. Hann kemst svo har-
kalega að orði nú, þegar öllum 
eru orðin ljós verk valdaklík-
unnar, sem ráðið hefur lögum 
og lofum í flokknum. Styrmir 
Gunnarsson var innsti koppur 
í búri Sjálfstæðisflokksins og 
nátengdur þessari valdaklíku. 
Játning Styrmis hlýtur að lýsa 
fyrst og fremst því ástandi og 
þeim mönnum, sem hann þekkir 
vel úr návígi. Styrmir Gunnars-
son kaus að draga játninguna 
þar til nú, þegar rannsóknar-
nefndin hefur kveðið upp þunga 
áfellisdóma yfir tveim fyrrum 
formönnum Sjálfstæðisflokks-
ins auk annarra. Áfelli rann-
sóknarnefndarinnar virðist geta 
leitt til fangelsisdóma, nema for-
seti Íslands kjósi að náða hina 
seku. Náðunarvald forsetans 
nær þó ekki til ráðherra, sem 
Landsdómur hefur dæmt seka, 
nema með samþykki Alþingis. 
Styrmir Gunnarsson hefði mátt 
leysa fyrr frá skjóðunni. Morg-
unblaðið mætti temja sér sömu 
hreinskilni, þótt seint sé.

Árinni kennir illur ræðari
Þorvaldur Gylfason
prófessor

Í DAG

Ég hef aldrei sótzt eftir að lýsa skoð-
unum mínum í einkasamtölum við 
stjórnmálamenn, utan einu sinni. Það 
var fyrir kosningarnar 2007. Þá bauð ég 

Ingibjörgu Sólrúnu í kaffi til að hvetja hana til að und-
irbúa samstjórn Samfylkingar og VG eftir kosningar...

AF NETINU

Viðvörunarorð forsetans
Í dag þykir forsvarsmönnum í ferðaþjónustu að forsetinn hafi rétt eina ferð-
ina talað illilega af sér. Og hvað sagði hann nú? Jú, hann sagði víst að gosið í 
Eyjafjallajökli væri aðeins sýnishorn af því sem gerast myndi þegar Katla gysi. 

En það er reyndar hárrétt, sem forsetinn sagði í þessu viðtali 
við BBC, að evrópskar ríkisstjórnir og flugfélög um allan heim 
gerðu rétt í að búa sig undir Kötlugos. Gosið í Eyjafjallajökli 
hefur leitt í ljós hversu viðkvæmar nútímasamgöngur eru fyrir 
náttúruhamförum af þessu tagi.

Þótt ekki sé fullvíst að Katla gjósi á næstunni, má allt eins 
gera ráð fyrir því. Og þá getur komið sér vel að hafa neyðaráætlanir tilbúnar.

Forsvarsmenn flugfélaga hafa síðustu dagana borið sig aumlega undan 
flugbanninu og segjast hafa tapað gríðarlegum peningum. Hugarfar þeirra 
sem reka stærstu ferðaþjónustufyrirtækin hérlendis virðist svipað.

Menn vilja sem sé umfram allt fá að halda áfram að græða peninga. Því 
hugarfari lauk ekki með hruninu. Mannslíf í hættu – er það ekki aukaatriði?
http://www.jondan.is – Jón Daníelsson

Stúlknakór Reykjavíkur

Cantabile

Stjórnandi Margrét J. Pálmadóttir

www.domusvox.is

í Langholtskirkju Sumardaginn fyrsta

22.apríl, 2010 kl. 20:00

Miðasala við innganginn
Verð kr. 2000

ÚRSLITAKEPPNIN
ER AÐ HEFJAST

HÁPUNKTURINN Í HANDBOLTANUM
Nú er spennan í algleymingi í N1 deildinni. 

Úrslitakeppni karla er að hefjast. 
Mætum öll og hvetjum okkar lið til sigurs!

Í dag
Valur - Akureyri kl. 16:00  (Vodafonehöllinni) 
Haukar - HK  kl. 19:30  (Ásvöllum) 

Laugardag
HK - Haukar  kl. 16:00  (Digranesi) 
Akureyri - Valur  kl. 20:00  (Höllinni, Akureyri)

Mánudag
Haukar - HK  kl. 19:30 (Ásvöllum) 
Valur - Akureyri  kl. 19:30  (Vodafonehöllinni) 

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Meira í leiðinniWWW.N1.IS / SÍMI 440 1000





G
jafakortGj

af
ak
or
t

Gjafakort



28  22. apríl 2010  FIMMTUDAGUR

Ekki varð annað séð en að 
umhverfi og aðstæður í við-

skiptalífinu, sem mótuðu mína 
kynslóð, fælu í sér mikil tækifæri 
með vaxandi frjálsræði og opnun 
heima fyrir og samtímis með nýjar 
og jákvæðar forsendur fyrir þátt-
töku í viðskiptum á alþjóðavett-
vangi. Vextir á heimsvísu voru um 
skeið mjög lágir og aðgangur að 
lánsfé auðveldur. En ekki er allt 
sem sýnist.

Í þessu umhverfi áformaði ég á 
sínum tíma að byggja upp fyrir-
tæki sem ég gæti verið stoltur af og 
sem gæti látið gott af sér leiða fyrir 
samfélag okkar. Sumt tókst. Annað 
ekki. Í tólf ár vann ég ásamt frá-
bæru samstarfsfólki, dag og nótt, 
að því að byggja fyrirtækið upp og 
efla það. Nú er sú starfsemi ekki 
lengur í mínum höndum. Ég fór of 
geyst  og færðist of mikið í fang á of 
skömmum tíma. Ég sé skýrt eigin 
yfirsjónir og dreg enga fjöður yfir 
þær þótt þungbærar séu. 

Djúp kreppa afhjúpaði ríkjandi 
aðferða- og hugmyndafræði og 
stefna í fjármála- og viðskiptaheim-
inum var að stórum hluta byggð á 
vanhugsuðum  kennisetningum 
og óraunhæfum forsendum, og þá 
þegar á alvarlegum villigötum og 
dæmd til að hrynja innan tíðar eins 
og á daginn kom. Það blasir nú við 
í bakspeglinum. Rekstur gat um 
sinn haldist í járnum á yfirborðinu, 
eignir hækkað í verði og þannig 
þanið út efnahagsreikninginn – en 
án raunverulegrar verðmætasköp-

unar. Sú sápukúla sprakk með eft-
irminnilegum hætti.

Haustið 2008 brast á í heimin-
um fjármálaofviðri, sem feykti um 
koll hinu útbólgna kerfi sem hrundi 
eins og spilaborg. Tími sjálfsblekk-
inga og draumóra var að renna út. 
Fyrirtæki sem ég tengdist töp-
uðu miklu, en hurfu ekki til fulls 
af vettvangi. Eignir sem Baugur 
og tengdir aðilar áttu eru enn að 
greiða upp í skuldir og skapa verð-
mæti fyrir veðhafa Baugs. Nefna 
má hér House of Fraser, Iceland 
Foods, Goldsmith, Hamleys, Karen 
Millen, All Saints, Magasin, Haga 
og fleiri.

Allt þetta breytir hins vegar 

engu um það, að ég hefði átt að 
draga miklu hraðar saman segl-
in er óveðursskýin hrönnuð-
ust upp síðari hluta ársins 2007. 
Verstu mistökin voru fjárfesting 
Baugs Group í desember það ár í 
FL Group, sem aftur átti hlutafé í 
Glitni banka. Þar réðist Baugur í 
illilega misheppnaða björgunarað-
gerð sem að endingu bar fyrirtæk-
ið ofurliði. Í septemberlok haustið 

2008 var hlutaféð orðið verðlaust. 
En þessi grein er ekki skrifuð með 
það fyrir augum að tíunda í smá-
atriðum neinar útskýringar, rök 
eða afsakanir mér til málsbóta, né 
varpa sök og ábyrgð á aðra. Mark-
mið hennar er af öðrum toga eins 
og ég vona að mér auðnist að gera 
lesendum ljóst.

Fyrstur manna skal ég sjálfur 
viðurkenna, hversu margt mátti 
betur fara í þessu ferli. Í von um 
að geta bjargað fyrirtækjunum 
lagði ég allt undir í tilraunum sem 
þó reyndust alls ófullnægjandi, og 
ég sé glöggt að ég missti iðulega 
sjónar á góðum gildum og mörgu 
því sem mestu skiptir í lífinu. Því 

verður ekki með orðum lýst, hvern-
ig mér líður vegna mistaka minna 
og afleiðinga þeirra. Þær yfirsjón-
ir verða ekki aftur teknar. Við það 
verð ég að lifa. Fjármuni í felum 
á aflandseyjum á ég enga. En ég 
heiti íslensku þjóðinni því að gera 
allt sem í mínu valdi stendur til að 
bæta fyrir mistök mín og leggja 
mitt af mörkum til að byggja Ísland 
upp að nýju.

Við síðustu fjárlagagerð voru 
gerð mistök þegar framlög 

ríkisins til kvikmyndagerðar voru 
skorin niður úr öllu valdi. Niður-
skurðurinn nam 35% miðað við 
fyrra samkomulag. Þar var gert 
ráð fyrir að framlög ríkisins til 
kvikmyndasjóða yrðu 700 millj-
ónir á þessu ári en eru nú aðeins 
450 milljónir. Sá niðurskurður sem 
við horfum upp á færi með hvaða 
starfsgrein sem er í gröfina. 

Eins og þú hefur sagt þá voru síð-
ustu fjárlög unnin í miklum flýti og 
ekki var tekið mið af menningar-
legum né flóknum efnahagslegum 
rökum; „þetta var exel niðurskurð-
ur“. Á síðustu misserum höfum við 
horft upp á íslensk stjórnvöld gera 
sig sek um slæmar ákvarðanir, 
byggðar á vanþekkingu og grand-
varaleysi. Stjórnmálamenn eru 
mjög tregir að viðurkenna mistök 
sín og leiðrétta. 

Rétt er að árétta að heildar-
framlög til kvikmyndagerðar eru 
á engan hátt óhófleg – þvert á móti 
eru þau allt of lág. Þau eru sem 
dæmi bara brot af því sem hið opin-
bera leggur til leikhússtarfsemi í 
landinu. Aðrar menningargreinar 
hafa flestar fengið verðbætur, sem 
ekki á við um kvikmyndagerðina, 
og er niðurskurður á flestum þeim 
bæjum vel innan við þann 10% 
flata niðurskurð sem boðaður var 
við síðustu fjárlög. Hér er um aug-
ljósa mismunun að ræða.

Menningarlegt mikilvægi íslenskr-
ar kvikmyndagerðar
Við horfum upp á hnignun íslenskr-
ar menningar og við því þarf að 
sporna. Skynjun og tilfinningar 
hafa orðið undir praktík og pen-
ingum hin síðari ár. Það er eitt að 
vera gjaldþrota efnahagslega en 
enn alvarlegra er að verða gjald-
þrota menningarlega. Kvikmynd-
ir og sjónvarpsefni er stór hluti 
af menningararfi þjóðarinnar og 
samtímasögu og fátt hefur meiri 

áhrif á þankagang og heimsýn 
fólks. Að halda úti öflugri kvik-
myndagerð er sérstaklega mikil-
vægt fámennri þjóð með sitt eigið 
tungumál. Aðrar þjóðir hafa fyrir 
margt löngu áttað sig á þessu en 
við virðumst standa aftar þar eins 
og í svo mörgu. 

Hvernig speglum við okkur, 
hvar og hvernig mótast okkar 
heimssýn og sjálfsmynd? Upp 
við hvaða upplýsingar alast börn-
in okkar? Við erum undir sterkri 
menningarlegri innrás frá Banda-
ríkjunum og mótstaða okkar er 
takmörkuð sökum fámennis. Mál-
svæði okkar er lítið og menning 
okkar og tunga sérlega viðkvæm 
og því þarf að vinna skipulega og 
af krafti á móti neikvæðum utan-
aðkomandi áhrifum. 

Það er langt síðan íslensk kvik-
myndagerð sleit barnsskónum og 
varð þekkingarbundinn listiðnað-
ur, sambærilegur á við það besta 
sem gerist erlendis. Það virðist 
ekki vera meðvitund og skilning-
ur á þessu hjá íslenskum stjórn-
völdum, þar erum við bundin af 
gömlum skilgreiningum og úrelt-
um viðmiðum. Fólk þarf að gera 
sér grein fyrir að kvikmyndir eru í 
dag jafnmikilvægur þáttur í menn-
ingu þjóðarinnar og bókmenntirn-
ar voru fyrir 50 árum. Við lifum 

í heimi sem er að breytast. Sífellt 
meiri áhersla er á sjónrænar fram-
setningar og myndmiðla og ný 
tækni ryður sér til rúms, ekki síst 
í listum og menningu.

Ég vil meina að Kvikmyndamið-
stöð Íslands sé í dag mikilvægasta 
menningarstofnun landsins, bæði 
út frá efnahagslegum og þjóð-
menningarlegum forsendum. Kvik-
myndagerð er menning alþýðunn-
ar. Hún er sú listgrein sem nær til 
flestra, þjóðarleikhús sem nær til 
allra landsmanna í gegnum kvik-
myndahús, sjónvarp, mynddiska 
og internet. Kvikmyndagerð er 
þannig lang hagkvæmasta menn-
ing sem ríkið getur fjárfest í miðað 
við til hversu margra hún nær. 

Íslensk kvikmyndagerð er einn-
ig mikilvægasta tækið til land-
kynningar á erlendri grundu. Hún 
ferðast víða um heim og kemur 
fyrir sjónir tug milljóna manna. 
Rannsóknir hafa leitt að því líkum 
að minnsta kosti 10% erlendra 
ferðamanna komi hingað vegna 
íslenskra kvikmynda. Heildarvelta 
af erlendum ferðamönnum sem 
komu hingað til lands í fyrra var 
155 milljarðar. Af því má áætla að 
15 milljarðar séu bein afleiðing 
af fjárfestingu ríkisins í íslenskri 
kvikmyndagerð.

Fjárfesting sem skilar sér margfalt
Í fjárlagagerð er nauðsynlegt að 
stjórnvöld greini á milli þess sem 
engu skilar og því sem skapar allri 
þjóðinni arð í efnahagslegu og 
menningarlegu tilliti. Íslensk kvik-
myndagerð er ekki aðeins atvinnu-
skapandi heldur líka arðbær og 
skapar ríkissjóði tekjur. Framlög 
ríkisins til kvikmyndagerðar er 
ekki áhættusöm langtímafjárfest-
ing heldur fimmfaldar kvikmynda-
gerðin framlag hin opinbera með 
annarri fjármögnun og greið-
ir að fullu til baka á framleiðslu-
tíma verkanna. Í framhaldi marg-
faldar hver króna sig að minnsta 
kosti tuttugufalt sé allt tekið með í 
reikninginn. Þjóðin verður af gríð-
arlegum tekjum við þennan mikla 
niðurskurð og því er þessi ákvörð-
un stjórnvalda illskiljanleg. Hér er 
einfaldlega verið að henda krónum 
fyrir aura.

Það er hagsmunamál fyrir mig, 

sem vil starfa á Íslandi sem kvik-
myndaleikstjóri, að þessi óhóf-
legi niðurskurður verði leiðrétt-
ur og fjárfesting ríkisins aukin til 
muna í framtíðinni. Það er einnig 
hagsmunamál fyrir þau hundruð 
Íslendinga sem starfa við kvik-
myndagerð og fyrir íslensku þjóð-
ina alla, bæði í menningarlegu og 
efnahagslegu tilliti. Þessi niður-
skurður er ekki til þess fallinn að 
hjálpa þjóðinni út úr kreppunni. Ef 
fram sem horfir mun þetta leiða 
til tæplega fimm milljarða króna 
samdráttar í íslenskri kvikmynda-
gerð á næstu fjórum árum. Hundr-
uð starfa munu glatast. Við horfum 
upp á atgervisflótta úr greininni 
og dýrmæt reynsla fer í súginn.  

Íslenskir kvikmyndagerðar-
menn skilja vel að það þurfti að 
skera niður. En við skiljum ekki 
hversvegna kvikmyndagerð er 
tekin sérstaklega fyrir og slátrað 
umfram aðrar greinar. Hvernig er 
stjórnvöldum stætt á því að skera 
svo svívirðilega niður í grein sem 
skapar þjóðinni svo gríðarlegar 
tekjur og hefur svo mikið menning-
arlegt gildi? Ég skora á þig, Katr-
ín Jakobsdóttir, ráðherra menning-
armála, að beita þér fyrir því að 
sanngjörn leiðrétting verði gerð á 
þessum mistökum í næstu fjárlög-
um sem nú eru í fullri vinnslu.

Skynjun og tilfinningar hafa orðið 
undir praktík og peningum hin síðari 
ár. Það er eitt að vera gjaldþrota efna-
hagslega en enn alvarlegra er að verða 
gjaldþrota menningarlega.

Fyrstur manna skal ég sjálfur viður-
kenna, hversu margt mátti betur fara 
í þessu ferli. Í von um að geta bjarg-
að fyrirtækjunum lagði ég allt undir 
í tilraunum sem þó reyndust alls 
ófullnægjandi, og ég sé glöggt að ég 
missti iðulega sjónar á góðum gild-
um og mörgu því sem mestu skiptir 
í lífinu. 

Opið bréf til Katr-
ínar Jakobsdóttur

Kvikmyndagerð

Ragnar 
Bragason
kvikmyndagerðarmaður

Missti sjónar á góðum gildum
Viðskipti

Jón Ásgeir 
Jóhannesson
athafnamaður



ÞÚ GETUR STYRKT BLÁTT ÁFRAM MEÐ ÞVÍ AÐ KAUPA VASALJÓSIÐ
Ljósin verða seld dagana 23.–25. apríl

Verndum börnin okkar, veitum þeim öryggi
og tölum blátt áfram um málaflokkinn.

Hvernig tölum við um líkama, mörk
og samskipti við börnin okkar?

Kynntu þér málið nánar
á vefnum okkar www.blattafram.is

17% BARNA Á ÍSLANDI
VERÐA FYRIR KYNFERÐISLEGU
OFBELDI FYRIR 18 ÁRA ALDUR

er stoltur stuðningsaðili Blátt áfram
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Skýrsla rannsóknarnefndar 
Alþingis um hrun bankanna 

er tímamóta- og þjóðþrifaverk. Í 
henni birtist fyrir augum almenn-
ings í fyrsta skipti heildstæð mynd 
af bankahruninu og orsökum þess. 
Loksins fær hinn almenni borg-
ari að sjá, umbúðalaust, orsakir 
íslenska bankahrunsins.

Það er því mikilvægt að skýrsl-
an og öll kynning á henni sé þannig 
úr garði gerð að hún sé aðgengileg 
öllum þjóðfélagshópum. Á Ríkis-
sjónvarpinu hvílir lagaskylda að 
halda í heiðri lýðræðislegar grund-
vallarreglur og ber því að virða 
tjáningarfrelsið. Til þess að svo 
geti verið þarf að birta efni með 
þeim hætti að það gagnist sem 
flestum og er því ótúlkað sjón-
varpsefni varla gagnlegt fyrir þá 
sem ekki heyra í því. 

Hæstiréttur hefur áður fjall-
að um háttsemi Ríkissjónvarps-
ins af þessu tagi í Hæstaréttar-
dómnum frá árinu 1999 nr. 151. 
Sá dómur varðaði kröfu Félags 
heyrnarlausra og Berglindar 
Stefánsdóttur að fá kynningu á 
frambjóðendum og stefnumál-
um þeirra, kvöldið fyrir kosn-
ingar, túlkaða af táknmálstúlki. 
Hæstiréttur taldi að leiða mætti 
af þágildandi útvarpslögum og 
í ljósi laga um málefni fatlaðra, 
að ekki væri málefnalegt að mis-
muna heyrnarlausum með því 
að túlka ekki á táknmáli þessa 
útsendingu. Einnig var litið til 
þess hversu mikilvæg stjórn-
arskrárvarin kosningaréttindi 
væru og hversu auðframkvæm-
anlegt væri að túlka sjónvarps-
efnið. Synjun á kröfu Berglindar 
og Félagi heyrnarlausra var því 
talin ólögmæt og hefði Ríkissjón-
varpinu borið að túlka umrædda 
útsendingu á táknmáli. 

Viðmót Ríkissjónvarpsins, 
gagnvart því að fá táknmálstúlk 
til þess að túlka blaðamanna-
fund nefndarinnar og fréttaskýr-

ingarþáttinn, skýtur því skökku 
við. Ríkissjónvarpið ber því við 
að ,,tæknilega örðuglegt“ sé að 
hafa túlk í horni skjásins og neit-
ar að endursýna sjónvarpsefnið 
með túlki, þrátt fyrir að slíkt sé 
tæknilega auðframkvæmanleg og 
tiltölulega ódýrt. Ríkissjónvarpið 
ætlar, hins vegar, að texta endur-
sýninguna. Gagnsemi þess er þó 
fremur takmörkuð, þar sem að erf-
itt er fyrir heyrnarlausa að skilja 
flókinn texta um jafn flókið mál-
efni og bankahrunið er. Best væri 
þó að bæði texta útsendinguna og 
túlka, til er búnaður sem gerir það 
kleift að texta beina útsendingu 
og er það gert fyrir heyrnarlausa 
erlendis. Með því að texta og túlka 
má tryggja betur að heyrnarlaus-
ir geti áttað sig á og skilið, hvað 
fari fram.

Ríkissjónvarpið hefur val um 
það hversu margar miðlungsgóð-
ar bandarískar gamanmyndir 
það sýnir, en ekki hvort það virði 
grundvallarréttindi borgaranna. 

Skýrslan um bankahrunið 
varðar alla, ekki bara þá sem að 
heyra.

AF NETINU

Aftur
Ég ætla að segja þetta einu sinni enn; ég sagði þetta í ræðu á flokksstjórnar-
fundi Samfylkingarinnar um helgina og ég hef sagt það á þessu bloggi. Allir 

þeir kjörnu fulltrúar sem þáðu styrki frá bönkum og fyrir-
tækjum í eigu banksteranna eða eru bendlaðir við vafasöm 
viðskipti eða áttu náin tengsl við útrásardólgana eða sátu í 
ríkisstjórn í aðdraganda hrunsins, verða að líta í eigin barm 
og hugsa sinn gang.

Og nú ætla ég að bæta um betur: Það er lífsnauðsynlegt 
fyrir heilbrigða þróun þessa samfélags okkar að þeir segi af 

sér. Það má vel vera að enginn hafi brotið lög og það má vel vera að flestir 
hafi þegið peningana eins og hverjir aðrir bláeygir kjánar. En það breytir ekki 
því að sumir féllu á siðferðisprófinu og aðrir brugðust pólitískt. Það breytir 
ekki því að allt bendir til að þeir hafi þegið illa fengið fé, ef til vill án þess að 
velta því mikið fyrir sér hvaðan það í raun kom eða grunað hverjum yrði að 
lokum sendur reikningurinn fyrir það en þing og þjóð eiga að njóta vafans. 
Og nýir vendir sópa best. 
bjorgvin.eyjan.is
Björgvin Valur Guðmundsson

Við lestur á rannsóknarskýrslu 
Alþingis má segja að við Íslend-

ingar séum í sömu sporum og Pand-
óra þegar hún gægðist ofan í öskjuna 
sem geymdi plágur og böl mann-
skyns. Meinsemdirnar sem þjakað 
hafa samfélag okkar um árabil stíga 
upp af blaðsíðunum og hitta okkur 
eins og löðrungar, hver af annarri. 

Skýrslan er miskunnarlaus 
afhjúpun á græðgi og grimmd 
fjármálakerfisins sem óx eins og 
krabbamein á íslensku hagkerfi. 
Sárari er þó afhjúpunin á vanhæfni 
allra helstu lykilstofnana samfélags-
ins til þess að sinna sínu lögbundna 
og siðferðilega hlutverki og hugs-
analeti stjórnmálamannanna, sem 
þjóðin kaus til ábyrgðar og treysti 
fyrir fjöreggi sínu.

Forstöðumenn eftirlitsstofnana, 
þingmenn, ráðherrar, jafnvel for-
seti lýðveldisins, afhjúpast hér sem 
gagnrýnislausir meiðreiðarsveinar 
auðvaldsins – fólk sem virtist líta á 
sig sem einhvers konar verndara 
fjármálakerfisins, en gleymdi varð-
stöðunni fyrir íslenskan almenn-
ing.  

Sök og ábyrgð fara ekki alltaf 
saman, því þó að einn beri sök, geta 
fleiri þurft að bera ábyrgð. 

Sökin á því hvernig fór liggur 
að sjálfsögðu hjá gerendunum, hjá 
bönkunum sjálfum. En ábyrgðin 
á því að nánast allt sem gat farið 
úrskeiðis skyldi fara úrskeiðis, hún 
hvílir ekki síst á stjórnkerfinu og 
þeim sem hafa ráðið ferðinni í opin-
berri umræðu og stefnumótun. Þar 
er ekki aðeins við að eiga siðferðis-
skort og vanhæfni – heldur líka þá 
háskalegu hugmyndafræði skefja-
lausrar frjálshyggju sem reið röft-
um í samfélagi okkar um langt ára-
bil.

Hvernig gat þetta gerst? Á því eru 
margar, samþættar skýringar. Ein 
lýtur að þeirri afleitu umræðuhefð 
upphrópana og yfirboða sem hefur 
viðgengist á Íslandi um árabil. Þar 
bera fjölmiðlar ríka ábyrgð. Um 
allan heim er það viðurkennt hlut-
verk fjölmiðla að greina og upplýsa 
samfélag sitt og veita þannig ráð-
andi öflum aðhald. Þeir eru nefnd-
ir fjórða valdið vegna mikilvægis 
síns fyrir lýðræðislega umræðu. 
Gagnrýnisleysi íslenskra fjölmiðla, 
meðvirkni og þjónkun við fjármagn-
ið og ráðandi öfl hefur skaðað opna 
og lýðræðislega umræðu og grafið 
undan upplýsingahlutverki þeirra. 
Sömu sök bera kjörnir fulltrúar, sem 
margir hverjir hafa verið of upp-
teknir af ímynd og áferð og geng-
ið erinda sérhagsmuna í stað heild-

arhagsmuna. Hugtökunum aga og 
ábyrgð hefur verið varpað út í ystu 
myrkur. Afskiptaleysi hefur verið 
túlkað sem frelsi, reglufesta túlkuð 
sem haftastefna. 

Jafnvel fræðasamfélagið brást að 
hluta: Í stað þess að vera drifkraftur 
frumlegrar hugsunar hafa íslenskar 
rannsóknir og fræðastarf í vaxandi 
mæli orðið þjónar fjármagnsins þar 
sem vísindastarf hefur orðið æ háð-
ara viðskiptalífinu. 

Hér á Íslandi varð skelfilegt hug-
myndafræðilegt slys. Það leiddi til 
óábyrgrar hagstjórnar með þenslu-
hvetjandi stórframkvæmdum og 
skattalækkunum á góðæristíma, 
pólitískra yfirboða og gegndarlausr-
ar lánafyrirgreiðslu. Allt afleiðing 
ábyrgðarleysis og sérgæsku sem 
birtist í pólitískri samtryggingu 
auðs og valda með pólitískum stöðu-
veitingum, skorti á fagmennsku, 
fullkomnu agaleysi og óljósum 
valdsmörkum. 

Við Íslendingar stöndum nú í 
þeim sporum að draga lærdóm og 
takast á við framtíðina. Það á ekki 
síst við um okkur jafnaðarmenn og 
Samfylkingarfólk. Við verðum að 
gera upp við atburði undanfarinna 
ára, því Samfylkingin steig jú dans-
inn við Sjálfstæðisflokkinn mánuð-
ina fyrir hrun. Hún hallaði sér að 
hægri vanga frjálshyggjuaflanna, 
og verður nú að gera upp við þetta 
tímaskeið í sögu sinn – gangast við 
því sem gerðist og læra af því. 

Það er vissulega staðreynd að 
um langt árabil varaði Samfylking-

in við því hvert stefndi. Þingmenn 
flokksins hafa flutt bæði lagafrum-
vörp og þingsályktunartillögur til 
þess að bæta hér stjórnsýslu og 
aðstæður á fjármálamarkaði, ekki 
síst Jóhanna Sigurðardóttir, for-
maður flokksins sem var ötul við að 
benda á ört vaxandi skuldasöfnun 
og þenslueinkenni. Þetta var bara 
ekki nóg. Rödd flokksins var ekki 
nógu sterk, og verkin ekki nógu 
markviss.

Eitt brýnasta verkefnið fram-
undan er róttæk uppstokkun á 
íslensku stjórnkerfi með aukinni 
reglufestu, skýrari verkaskiptingu, 
valdsmörkum og virðingu í verki 
við lög og reglur. Ekki verður held-
ur vikist undan uppgjöri við ónýta 
og mannfjandsamlega hugmynda-
fræði ásamt endurmati allra gilda 
og aðferða í íslenskum stjórnmálum. 
Nú er tíminn fyrir alla þá sem vilja 
þjóð sinni vel, hvar í flokki sem þeir 
standa, að breyta íslensku samfé-
lagi; brjóta burtu fúnar stoðir frjáls-
hyggjuöfganna og reisa nýjar.

Rannsóknarskýrsla Alþingis 
hefur vissulega lyft lokinu af synda-
skríni samtíðarinnar og leitt þar í 
ljós margt bölið. Það var nauðsynleg 
opnun og óhjákvæmilegt að hleypa 
óhroðanum út. Því hvað var það eina 
sem eftir var í skríni Pandóru, eftir 
að það var opnað? Það var vonin.

Afhjúpun aldarinnar 
Stjórnsýsla

Ólína 
Þorvarðardóttir
alþingismaður

Jafnréttismál

Theodór 
Kjartansson
laganemi

Samfylkingin steig jú dansinn við 
Sjálfstæðisflokkinn mánuðina fyrir 
hrun. Hún hallaði sér að hægri vanga 
frjálshyggjunnar, og verður nú að gera 
upp við þetta tímaskeið í sögu sinni...

Tæknilegir örðugleikar 

AF NETINU

Björgólfur Thor og CCP
Umræðan um eignarhald á CCP vaknar upp á sama degi 
og félagið hlýtur hin eftirsóttu útflutningsverðlaun forset-
ans. NP ehf., einn armur af Novatorveldi Björgólfs Thors, 
er nefnilega stærsti hluthafinn í félaginu. [...] Þótt Novat-
or hafi átt menn inni í stjórn CCP þá er það á engan hátt 
Björgólfi Thor að þakka að CCP er á þeim stað sem það 
er í dag. Starfsmenn félagsins, sem eru m.a. þeir sömu 
og óðu eld og brennistein á fyrstu árum þessar aldar til 
þess að koma fyrirtækinu á legg, eiga þetta fyrirtæki frá 
a til ö.
eggman.blog.is
Eggert Þór Aðalsteinsson

Hlauptu drengur, hlauptu!
Flótti Samfylkingarmanna undan Blairismanum harðnar 
enn. Um helgina bloggaði ég um makalaust uppgjör 
Jóhönnu Sigurðardóttur við þetta tímabil. Eiríkur Berg-
mann Einarsson setur þó einhvers konar met í baksnún-
ingi við fortíðinni. Í þessum Pressupistli fjallar hann um 
Frjálslynda demókrata sem séu í raun bresk útgáfa gamla 
Alþýðuflokknum!!!!! Eru ENGIN takmörk fyrir því hvað 
sumir kratar treysta á að við hin höfum lélegt minni? Bíðið 
spennt, á morgun megum við líklega búast við greininni: 
„Ég vissi alltaf að Blair væri svikahrappur - mér leist aldrei 
á svipinn á þeim manni“ eftir Björgvin Guðna Sigurðsson.
kaninka.net/stefan
Stefán Pálsson
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BROWNS-TÍSKUVÖRUVERSLUNIN  í London verður fjörutíu 

ára á árinu. Af því tilefni hafa yfir þrjátíu heimsfrægir tískuhönnuð-

ir endurhannað flíkur sem munu verða hluti af „Future collecta-

bles” línunnar. Þetta eru hönnuðir á borð við Burberry, Christian 

Louboutin, Erdem, Missoni, Sonia Rykiel og Stella McCartney.

„Ég aðhyllist afar kvenlega tísku 
og er mikil kjólastelpa, en hef lent 
í því upp á síðkastið að fara út ber-
leggjuð í opnum skóm að morgni en 
uppskorið hlátur viðstaddra þegar 
vorhret mætir mér upp úr hádegi. 
Því hef ég hallað mér að þessari 
rauðu peysu frá Volcano Design, 
því í henni er smá kjólafílingur en 
ekki þannig að gert sé grín að mér 
um leið,“ segir Þorbjörg Marinós-
dóttir, blaðamaður og sjónvarps-
kona á Skjá einum, sem fer sínar 
eigin leiðir í klæðaburði.

„Ég er ákaflega hrifin af rauðu 
en einnig bleiku þótt ég hafi lítið 
klæðst bleiku fyrr en nú. Ég held 
að bleikt sé málið í sumar og 
tónar vel við pastelliti í snyrtivör-
um. Þannig á ég nú bleikan Mac-
varalit sem heitir Chatter Box og 
á mjög vel við mig, og fer ekki út 
nema nakin án hans,“ segir Tobba 
og skellir upp úr. 

„Að mínu áliti ætti að banna 
íslenskum konum að kaupa svart 
yfir sumartímann. Þess í stað 
eiga þær að njóta kvenleikans og 
allt í lagi að sýna frænkurnar smá 
og leggja rúllukragabolnum. Við 
erum svona í laginu af tvennum 
ástæðum, til að gefa smábörnum 
að borða og laða að okkur karl-
menn, og því tilgangslaust að vera 
alltaf í svörtum kufli,“ segir Tobba 
sem er óhrædd við að sýna vöxt 
sinn með kvenlegum sniðum.

„Ég er veik fyrir einkaritara-
pilsum og öllu sem er innsniðið í 
mittið því ég er þeirrar skoðunar 
að konur eigi að undirstrika vöxt 
sinn. Ég er sannarlega með rass og 
brjóst, en mjúkar línur eru kven-
legar og fagrar enda vill enginn 
karl horrenglu með strákavöxt. 
Konur eiga því miður til að detta í 
hólkvíðar flíkur til að fela felling-
ar en staðreyndin er sú að þannig 

fatnaður fitar meira en aðsnið-
in föt,“ segir Tobba sem hefur 
ástundað ræktina grimmt að und-
anförnu.

„Það vill auðvitað enginn vera 
feiti krakkinn í sjónvarpinu en 
með þessum æfingum hef ég náð 
að grafa upp ágætis mitti á ný. Því 
nýt ég þess enn betur að klæða mig 
kvenlega, finn að það smitar út frá 
sér og lífgar upp á andrúmsloftið 
í kringum mig,“ segir Tobba sem 
sést í síðasta sinn í Djúpu lauginni 
annað kvöld. 

„Þar hef ég reynt að stíga út 
fyrir normið með aðeins of rauð-
um varalitum. Þetta hefur verið 
æðisleg vinna enda ég afskiptasöm 
við að koma fólki saman. Hið end-
anlega takmark okkar allra er að 
finna lífsförunaut og um það snýst 
líf okkar að miklu leyti þótt við 
gefum því verðuga verkefni oftast 
of lítinn gaum.“ thordis@frettabladid.is

Út að viðra frænkurnar
Kvenleiki er aðalsmerki fjölmiðlaskvísunnar Þorbjargar Marinósdóttur, enda óhrædd við að klæðast 
sterkum, djörfum litum í aðskornum og flegnum fötum sem leyfa kvenlegri fegurð að njóta sín til fulls.

Tobba hefur undanfarið tekið forskot á 
sumarið með skvísulegum drögtum og 
opnum skóm, en þurft að fara í uppá-

haldspeysuna þegar vetur konungur 
hefur neitað að víkja fyrir sólskinsskapi 

hennar í fatavali.
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Skór & töskur í miklu úrvali

www.gabor.is

Sérverslun með

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

Skeifunni 11  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460  •  Fax: 517-6465
www.belladonna.is
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VICTORIA BECKHAM  og Eva Longoria leika saman í símaauglýsingu fyrir 

LG en haft er fyrir satt að þær séu fínar vinkonur. Merkilegast þótti þó að Vict-

oria skyldi brosa og hlæja en hún er ekki þekkt fyrir brosmildi.

Ágústa er lærður tösku- og fylgihlutahönnuður og 
hefur undanfarin ár þróað vörur sem hún vinnur 
úr náttúrulegum efnum, svo sem hreindýrshorn-

um, hrossatagli, lopa, leðri, fiski-
roði og fleiru til. „Hver hlutur í 
línunni er einstakur, handgerð-
ur af kostgæfni og vandvirkni, 
út frá náttúrulegu lagi hráefnis-
ins, fagurlegu útliti og þægilegu 
notagildi. Töskurnar og fylgihlut-
ina hef ég verið að vinna svolítið 
lengi en fatnaðurinn er tiltölulega 
nýr hjá mér. Þetta er kvenlegur, 
flottur kokkteilboðafatnaður, pils 
og toppar, og töskurnar eru líka 
í fínni kantinum. Fylgihlutirn-
ir eru hálskragar, armbönd og 

belti þar sem ég nota þæfða ull, annaðhvort eina 
og sér, eða með tjulli og klæði það og skreyti 
með fiskiroði, leðrum og lokkum úr hrossa-
tagli. Lokurnar á krögunum eru svo úr hrein-
dýrshornum.“

Vörulínan verður kynnt þar sem Ágústa býr, 

á Djúpavogi, næstkomandi laugardag, þegar tísku-
sýning verður sett upp í Löngubúð, sem er safn- og 
kaffihús Djúpavogs. Einnig opnar Ágústa heimasíð-
una arfleifd.is þar sem hægt verður að panta vörur 

úr línunni og á Facebook er Ágústa jafn-
framt með síðu undir nafninu Arfleifð.

Vörurnar verða til sölu hjá Ágústu 
á vinnustofu hennar, þar sem einnig 

verður verslun og upplýsinga- og 
fræðslusetur um hráefnið í sumar. 

„Þar verður hægt að fræðast um það 
hvernig það er unnið, hvar ég næ í 
það, hvernig það var unnið hér áður 
fyrr og hvernig það tengist þá okkar 
arfleifð. Á tískusýningunni verður 

einnig kynning á efni á skjávarpa 
sem Daníel Imsland, grafískur 
hönnuður, og Hafþór Bogi Reyn-
isson ljósmyndari hafa unnið 
sem og kynning á matvælum 
frá sömu veiðimönnum og ég fæ 
skinnin hjá.“ 

 juliam@frettabladid.is

Kokkteilkjólar og kragar
Ágústa Margrét Arnardóttir hannar og framleiðir töskur, fylgihluti og fatnað úr alls kyns náttúrulegum 
efnum. Ágústa kynnir nýja vörulínu, Arfleifð – Heritage from Iceland, næstkomandi laugardag.

Ágústa Margrét Arn-
ardóttir er lærður 
skó- og fylgihluta-
hönnuður.

Kragar og 
hárskraut úr 
línu Ágústu. 
Hægt er að 
taka skrautið 
úr hárinu og 
nota sem 
nælu á fatn-
aðinn.

Koparlit-
að mjög 
klæðilegt 
dress sem 
samanstend-
ur af toppi 
og pilsi sem 
er aðsniðið 
og hátt upp í 
mittið.

Frumsýning á vörulínu Ágústu fer fram í 
Löngubúð á Djúpavogi á laugardag en þar 
munu tólf fyrirsætur sýna hönnun hennar 
undir lifandi tónlist. 

Taska og arm-
band unnið úr 

koparlituðu 
lamba leðri 

og 
blönduðu 

fiskiroði. 
Skreytt með 
tjulli, lokkum 

úr hrossatagli 
og armbandið 
er lokað með 

hreindýrahorni. 
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Ljósgyllt 
dress. Öllum 
pilsunum í 
línunni er 
hægt að 
snúa við og 
þá líta þau 
öðruvísi út. 

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

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

12 kg
Þvottavél
og þurrkari

Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16
Mörkinni 6 - Sími 588 5518

GLÆSILEGAR 
STUTTKÁPUR  

• Bolir
•  Peysur
•  sumarkápur 
•  Galla-stretts-
     jakkar 

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Furðuflíkur 
í Mexíkó
Tískuvikan í Mexíkó var haldin á dögun-
um. Þar sýndu bæði innlendir og erlendir 
hönnuðir það sem koma skal í hönnun 
á næstunni. Inn á milli mátti einnig sjá 
furðulegar flíkur sem vart 
myndu sjást á götum úti 
nema í hugarheimi höf-
unda vísindaskáldsagna. 
Hér má sjá nokkrar 
slíkar.

Rykgrímur hafa rokið út á Íslandi 
í kjölfar öskufalls frá Eyja-
fjallajökli. Þær eru þó fæstar 
jafn skrautlegar og þessi 
eftir mexíkóska hönnuðinn 
Gianfranco Reni.

 1 West Side Story 1961
 2 Belle de Jour 1967
 3 The Big Sleep 1946
 4 Atonement 2007
 5 Bonnie and Clyde 1967 
 6 Annie Hall 1977 
 7 Factory Girl 2006 
 8 Coco avant Chanel 2009
 9 Gone with the Wind 1939
 10 The Talented Mr. Ripley 1999 
 11 Pulp Fiction 1994
 12 Top Hat 1935
 13 Funny Face 1957
 14 To Catch A Thief 1955
 15 The Matrix 1999
 16 A Single Man 2009
 17 The Thomas Crown Affair 1999
 18 The World of Suzie Wong 1960
 19 Zoolander 2001
 20 Grey Gardens 1975
 21 The Royal Tenenbaums 2001
 22 Priceless 2006
 23 The Devil Wears Prada 2006
 24 Avatar 2009
 25 Mildred Pierce 1945

Myndir sem höfðu áhrif á tískuheiminn
Á VEFSÍÐUNNI TIMESONLINE.CO.UK HAFA VERIÐ TEKNAR SAMAN ÞÆR MYNDIR 
SEM ÞYKJA HAFA HAFT MIKIL ÁHRIF Á TÍSKUHEIMINN Í GEGNUM TÍÐINA.

Annie Hall. Klæðnaður Diane Keaton hafði áhrif á menn á borð við Ralph 
Lauren.

Atonement. Tískan leitaði til fortíðar.

Pulp Fiction er klassísk mynd sem 
vakti mikla athygli.

Axlapúðar á sterum eftir 
hönnuðinn Sebastian Y 
Maria Luisa.

Hönnuðurinn Sebastian 
Y Maria Luisa During á 
heiðurinn að þessari 
múnderingu.

Fjaðrahamur á kjól 
eftir Gianfranco Reni.

Gone with 
the wind. 

Vivien 
Leigh 

heillaði 
margan.
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svartir kjólar 14.990 nú: 7.495
bolir 9.990 nú: 4.995

leggings 4.990 nú: 2.495
dragtarbuxur 14.990 nú: 7.495
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Barnamenningarhátíð í Reykja-
vík er haldin þessa vikuna, 19. til 
25. apríl, og fer hún fram um alla 
borg, meðal annars í sundlaugum, 
leikskólum og í Esjuhlíðum. Viðey 
er engin undantekning í því efni 
því í dag, fyrsta sumardag, verð-
ur blásið til dagskrár í eynni fyrir 
unga jafnt sem aldna.

Guðrún Ásmundsdóttir leik-
kona heimsækir Viðey og segir 
skemmtilegar ævintýrasögur 
ásamt góðum gestum. Guðlaug 
Elísabet Ólafsdóttir, verkefna-
stjóri Viðeyjar, segir litla þörf 
á að kynna Guðrúnu frekar, því 
hún hafi glatt landsmenn með 
leik sínum og söng um áratugabil. 
„Hún Guðrún er auðvitað orðs-
ins og andans snillingur og mik-
ill sagnameistari. Hún hefur mikið 
verið skrifa einleiki og segja sögur 
nú síðari árin og hefur nú samið 
dagskrá sem er sérstaklega snið-
in að Viðey í tilefni dagsins. Hún 
getur kafað ofan í þúsunda ára 
sögu Viðeyjar og ævintýrin sem 
tengjast eyjunni, sem eru ansi 
mörg,“ segir Guðlaug Elísabet.

Með Guðrúnu í Viðey í dag verða 
góðir gestir, þau Pamela De Sensi 
flautuleikari og Ásta Sighvats 
Ólafsdóttir leikkona, sem hjálpa 
til við að færa ævintýri Viðeyjar 
í skemmtilegan búning. 

Guðlaug segir sumardagskrá 

Viðeyjar í startholunum þessa dag-
ana. „Á góðum og fallegum vetrar-
dögum heimsækja margir eyjuna, 
á milli hundrað og tvö hundruð 
manns flestar helgar, en svo bætir 
heilmikið í þegar sumra tekur. Það 
eru hópar af nemendum sem eru 
eins og kálfar að vori þegar þeir 
koma hingað og njóta þess að fá frí 
í skólanum og viðra sig, og fastir 

liðir eins og þriðjudagsgöngurn-
ar, Viðeyjarhátíðin og Hátíð hafs-
ins í júní, Barnadagurinn í júlí og 
fleira og fleira. Við höldum í hefð-
ir í sumar en reynum líka að vera 
með eitthvað nýtt og ferskt,“ segir 
Guðlaug.

Dagskráin hefst klukkan 15. 
Nánari upplýsingar á vef Reykja-
víkurborgar.  kjartan@frettabladid.is

Ævintýrasögur í Viðey
Hluti Barnamenningarhátíðar í Reykjavík fer fram í Viðey í dag, en þá mun Guðrún Ásmundsdóttir leik-
kona ásamt góðum gestum segja ævintýrasögur sem eru sérstaklega samdar með eyjuna í huga.

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir, verkefnastjóri Viðeyjar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HOFSTAÐIR  í fortíð og 

framtíð er málþing sem haldið verður 

á Narfastöðum í Reykjadal 24. apríl frá 11. til 

16. www.ferdamalastofa.is

Jökulgilið er heimur út af fyrir 
sig. Að mörgu leyti minnir það á 
völundarhús því afkimar giljanna 
eru óteljandi og brattir hryggirnir 
sem skilja þá að eru ekki færir 
nema á vissum stöðum. Í þessum 
einstaka heimi er að finna náttúru-
undur sem eiga sér enga hliðstæðu 
á Íslandi. Stuðlahamarinn mikli úr 
rauðleitu eða bleiku líparíti er sá 
eini sinnar tegundar og svarti kletta-
hatturinn sem gefur Hattveri nafn 
sitt er eins og gimsteinn í kórónu.

Jarðhiti er mjög mikill í Jökulgili 
og leynist víða. Hvæsandi gufuaugu, 
bullandi leirhverir, volgir eða heitir 
lækir og sérstæðar hvítar og gráar 
útfellingar er að finna í afkimum 
gilsins.

En þarna leynast einnig ríkulegar 
gróðurteygingar, sérstaklega inni í 
Hamragiljum, í Hattveri og í krókum 
Sauðanefsins. Fé gengur í Jökulgili 
og þar er smalað á hverju hausti 
og þykir talsvert manndómsmerki 
að vera settur þar í efstu göngur og 
þurfa að hlaupa eins og smala-
hundur upp og niður úr kröppum 
giljum daglangt.

Þjóðsagan segir að Torfi bóndi í 
Klofa á Landi hafi flúið hingað með 
búsmala sinn og fjölskyldu þegar 
plága mannskæð herjaði í byggð. 
Torfa búnaðist vel í gilinu og annað 
slagið sendi hann mann upp á 
brúnir sem skyggndist til byggða og 
sá pestina liggja eins og bláa slæðu 
yfir sveitinni. Við Torfa er Torfajök-
ull kenndur svo og Torfahlaup og 
Torfatindur við Álftavatn og sagan til 
í nokkrum tilbrigðum.

Lengi var því trúað að útilegu-
menn hefðust við í Jökulgili og var 

ekki smalað þar með skipulegum 
hætti fyrr en um miðja nítjándu öld. 
Þá fundu smalamenn fjölda fjár og 
heimtur bötnuðu verulega. 

Þótt Jökulgil, Hattver og Háu-
hverir séu við þröskuldinn á fjöl-
sóttasta ferðamannastað á hálendi 
Íslands í Landmannalaugum hefur 
verið fáfarið þar en á því verður 
breyting nú þegar út kemur árbók 
Ferðafélags Íslands sem fjallar um 
Torfajökulssvæðið og skipulögðum 
ferðum um þetta hulda töfraland 
fjölgar. 

Ævintýri í Hattveri í ágústbyrjun

Á fáförnum slóðum við tvílitan foss inni í Jökulgili, ekki langt frá Hattveri.

Kröfuganga ferðafélaga-, útivistar- og fjallafólks verður farin á degi verka-
lýðsins 1. maí. 

Haldið í Bláfjöll og gengið með tindum fjallgarðsins og giljum alla 
leið suðvestur að Höskuldarvöllum. Hver göngumaður tilkynnir um sitt 
helsta baráttumál fyrir göngu og sameinast göngufólk í baráttu fyrir öllum 
mögulegum og ómögulegum góðum málefnum í fylkingu eftir fjallatind-
um. Þátttaka ókeypis, allir velkomnir.  Fararstjóri er Páll Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri FÍ. Brottför frá Mörkinni 6 kl. 9.  Rúta keyrir hópinn í 
Bláfjöll og sækir að Höskuldarvöllum.  Áætlaður tími 8 klst.

Kröfuganga 1. maí

Hlöðuvík er einn af fegurstu stöðum á Hornströndum. Umkringd af 
hvassbrýndum, tignarlegum fjöllum en meira undirlendi í botni víkurinnar 
en víða annars staðar. Hið tignarlega Álfsfell gengur fram í miðja víkina og 
skiptir henni í tvo hluta og heitir Kjaransvík sunnar en Hlöðuvík norðar. 
Frá Hlöðuvík má fara um Skálarkamb og Atlaskarð til Hornvíkur eða um 
Hlöðuvíkurskarð til Veiðileysufjarðar. 

Sú kynslóð sem þessi ferð er ætluð á að erfa Ísland, ekki aðeins versl-
unarmiðstöðvar, skyndibitastaði, farsíma og leikjatölvur heldur líka Hæla-
vík og Kjalarárnúp og Álfsfell. Þessi sumarfagra en hrjóstruga vík er hluti af 
Íslandi og sú lífsbarátta sem hér var háð við gríðarlega erfiðar aðstæður er 
því runnin okkur öllum í merg og bein og er hluti af því hver við erum. Við 
erum Íslendingar, meðal annars vegna þess að forfeður okkar gátu lifað á 
stað eins og þessum við hafís, langa vetur, fátækt, matarskort og harðræði.

Unglingar í þessari ferð fá að kynnast lífi fyrri tíðar í Hlöðuvík en annar 
fararstjóranna er Hlöðvíkingur í nokkra ættliði og afi hans var síðasti ábú-
andinn þar.

Síðan gengur hópurinn forna alfaraleið yfir Kjaranvíkurskarð til Hesteyrar. 
Hesteyri er fágætur dýrgripur, heilt lítið þorp sem byggðist upp fyrir bílaöld 
og alla þá tækni sem við teljum nauðsynlega. Hér var búið þar til í nóvem-
ber 1952 en þá fóru síðustu 30 íbúarnir burtu allir í einu og síðan hefur 
þorpið staðið autt nema yfir sumartímann þegar afkomendur seinustu 
Hesteyringanna þyrpast á staðinn til að treysta böndin við arfleifð sína. 
Unglingaferð eins og þessi er ekki bara skemmtun fyrir þátttakendur heldur 
er hún þroskandi og nærandi á marga vegu og getur vakið í ungum hjörtum 
þroska og skilning sem hefðbundnar útihátíðir verslunarmannahelgar hafa 
enga snertingu við.  Ferðin er farin 31. júlí til 5. ágúst, 6 dagar.  Fararstjórar: 
Eygló Egilsdóttir, Lilja Guðmundsdóttir og Hallvarður Jón Guðmundsson.

Hver ertu?

Ferðalangar á Hornströndum í hressandi sjóbaði í sumarhitum eins og þeir geta 
mestir orðið þar um slóðir.

Kynning

Kynning

Traustir ferðafélagar

Ferðafélag Íslands 
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Mynd Vilhelms Gunnarssonar 
ljósmyndara af eldgosinu á 
Fimmvörðuhálsi prýðir póstkort 
sem nú fæst víða í verslunum.

Hjónin Vilhelm Gunnarsson og 
Kristín Thorstensen reka í hjá-
verkum lítið póstkortafyrirtæki, 
VG myndir. Þegar eldgosið hófst 
á Fimmvörðuhálsi voru þau ekki 
sein á sér. Vilhelm var með fyrstu 
mönnum upp að gosinu og smellti af 
mynd sem tveimur vikum síðar var 
komin á póstkort og í verslanir.

„Myndin var tekin um nótt-
ina þegar eldgosið byrjaði,“ segir 
Kristín en myndin hefur síðan 
verið birt í fjölmörgum erlendum 
miðlum og var meðal annars valin 
besta myndin á vefnum msnbc.

Þau hjónin hafa rekið póstkorta-
fyrirtæki í á fimmta ár og hafa á 
þeim tíma gefið út hátt í hundrað 
ný póstkort, langflest með mynd-

um frá Vilhelm. Þar ber hæst 
landslagsmyndir og dýramyndir 
sem eru að sögn Kristínar langvin-
sælastar meðal ferðamanna. 

Kristín segir í athugun að gefa út 
nýtt póstkort af eldgosinu í Eyja-
fjallajökli. Þá stefna þau að því að 
gefa út nokkrar gerðir dagatala og 
eitt þeirra verður að öllum líkind-
um undirlagt af gosmyndum sem 
teknar eru bæði á Fimmvörðuhálsi 
og af Eyjafjallajökli.  - sg

Gosið á póstkort

Landslags- og hestamyndir eru vinsæl-
astar meðal ferðamanna.

Gosmyndin hefur birst víða um heim og var meðal annars valin besta myndin á 
vefnum msnbc. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mikill áhugi er á skotveiðitengdri 
ferðaþjónustu á Íslandi meðal 
sölu- og markaðsaðila í Evrópu, 
ef marka má niðurstöður könn-
unar sem gerð var til að kanna 
markaðs- og framtíðarmöguleika 
skotveiðitengdrar ferðaþjón-
ustu á norðurslóðum. Könnun-
in var gerð í tengslum við North 
Hunt-verkefnið, sem er alþjóðlegt 
verkefni um þróun sjálfbærrar 
skotveiðitengdrar ferðaþjónustu 
á jaðarsvæðum á norðurslóðum. 
Frá þessu er greint á www.fer-
damalastofa.is 

Ísland er ekki stórt skotveiði-
land miðað við erlend lönd. Fjöldi 
íslenskra veiðikorthafa er um það 
til tíu til tólf þúsund en erlendir 
veiðimenn á Íslandi hafa einung-
is verið í kringum 100 á síðustu 
árum. 

Áhugi á 
skotveiði
Skotveiðitengd ferðaþjónusta 
á Íslandi vekur áhuga sölu- og 
markaðsaðila í Evrópu.

Áhugi á skotveiðum er nokkur.

Eitt af best geymdu leyndar-
málum í náttúru Íslands er hin 
stórkostlega fossasinfónía í 
botni Djúpárdals í Fljótshverfi. 
Þar steypist hið vatnsmikla jök-
ulfljót Djúpá fram í mikilfeng-
legum fossum og fellur saman 
við blátærar og syngjandi 
bergvatnsár sem flæða upp úr 
úfnu hrauninu. 

Sumarið 2010, nánar tiltekið 
dagana 23. til 25. júlí, verður 
gengið á vit þessara náttúru-
perlna í þriðja sinn á vegum 
Ferðafélags Íslands en undan-
farin tvö sumur hefur umrædd 
ferð verið meðal þeirra mest 
sóttu á vegum félagsins. Þetta 
er þriggja daga létt gönguferð 
þar sem farangur er fluttur 
með bíl og þátttakendur bera 
því aðeins hlífðarfatnað og 
nesti til dagsins. 

„Ég á eftir að sjá hvort það 
verður sungið eins mikið og í 
fyrra,“ sagði Páll Ásgeir farar-
stjóri sem segist hlakka til að sýna enn fleirum dásemdir Djúpárdals. 

Ferðalangar koma á eigin vegum að Núpum í Fljótshverfi föstudaginn 
23. júlí og þar hefst gangan klukkan eitt. Fyrsta daginn er gengið um 
Núpaheiði meðfram stórkostlegum gljúfrum Brunnár og dularfullir fossar 
hennar skoðaðir. Síðan liggur leiðin meðfram Brunná og meðal annars 
skoðaður staður þar sem þessi vatnsmikla á rennur í örmjórri gjá en 
Brunná er talsvert vatnsmikil jökulá sem kemur undan Síðujökli. Síðan er 
skipt um á og fögru gljúfri Brúarár fylgt uns komið er í tjaldstað. Í kvöld-
göngu þann dag er farið að nafnlausum fossi í Brunná sem talinn er líkjast 
Svartafossi í Skaftafelli. 

Daginn eftir er gengið upp með hyldjúpum gljúfrum Yxnár yfir Kálfafells-
heiði yfir í Djúpárdal þar sem heita Fossabrekkur. Eftir að leiðangursmenn 
hafa komið sér fyrir er farið að fossunum stórfenglegu og þeirri upplifan 
er erfitt að lýsa með orðum en kannski nægir að segja að ferðamenn 
hafa iðulega tárfellt þegar þeir standa frammi fyrir þeim undrum. Stærsti 
fossinn heitir Bassi og dregur nafn sitt af þeim þunga tón sem glymur frá 
honum og heyrist langt upp á heiði. Einnig verða skoðaðir fossar í hraun-
inu í nágrenni Bassa og dularfullar blátærar tjarnir sem þar leynast. 

Þriðja daginn ganga leiðangursmenn niður hinn tignarlega Djúpárdal og 
skoða fossa í Djúpá á leið til byggða en leggja síðan lykkju á leið sína og 
nálgast byggð gegnum Laxárdal og skoða stórkostlega fossa og stuðlaberg 
í gljúfrum Laxár og einnig stuðlaklettana innan við Blómsturvelli sem er 
eitt hið fjölbreyttasta á landinu þótt lítt þekkt sé. 

Loks er komið niður í sveit á grænar grundir, vaðið yfir Brúará á hinu 
forna Berjavaði og fylgt fornum gömlum götum út að Núpum á ný. Þar 
bíður leiðangursmanna gómsæt og ríflega útilátin kjötsúpa, sannkölluð 
gangnamannasúpa elduð af húsfreyjum í Fljótshverfi úr spikfeitum heim-
alningum og rennur ljúflega niður að loknu ferðalagi. 

Fararstjórar eru hjónin Páll Ásgeir Ásgeirsson og Rósa Sigrún Jónsdóttir.

„Hann Tumi fer á fætur, við fyrsta hanagal,” segir í kvæði sem öll börn á 
Íslandi kunnu áður en sjónvarpið náði almennri útbreiðslu og er sungið 
við lag eftir Wolfgang Amadeus Mozart. 

Ferðafélag Íslands hefur í nokkur ár vaknað við fyrsta hanagal í eina viku 
á hverju vori og staðið fyrir svokölluðum morgungöngum. 

Þessar hressandi göngur hafa notið mikilla og sívaxandi vinsælda und-
anfarin ár og virðast margir nota þetta tækifæri til að hefja göngusumarið 
og gera átak fyrir sig persónulega. Í þessum ferðum er lögð áhersla á þá 
einstæðu samvist við náttúruna sem býðst á þessum tíma sólarhrings 
þegar fólkið er sofandi er fuglarnir eru að vakna og allt leiftrar og logar af 
lífi á íslenskum vormorgni. Göngurnar eru fyrst og fremst hugsaðar sem 
hressandi morgunstemning í kátum félagsskap fremur en svínslega erfiðar 
fjallgöngur.

Fyrirkomulagið er með þeim hætti að fimm morgna í röð, fyrst á mánu-
degi, safnast fólk saman í Mörkinni við hús Ferðafélags Íslands og heldur 
af stað þegar klukkan er nákvæmlega sex að morgni. Haldið er að ein-
hverju fjalli í nágrenni Reykjavíkur og getur fólk sameinast í bíla í Mörkinni 
eða komið beint að upphafsstað göngu. Síðastliðið ár var gengið á Helga-
fell við Hafnarfjörð, Keili, Vífilsfell, Úlfarsfell og Helgafell í Mosfellssveit. 

Vorið 2010 eru morgungöngurnar á dagskrá dagana 3.-7. maí að báðum 
dögum meðtöldum. Hvaða fjöll verða fyrir valinu verður nánar auglýst 
síðar en líklega verður listinn svipaður og síðastliðið vor. Það eru hjónin 
Páll Ásgeir Ásgeirsson og Rósa Sigrún Jónsdóttir sem stjórna morgungöng-
unum eins og tvö undanfarin ár. 

Þátttakendur þurfa nánast ekkert nema viljann til þess að vakna með 
hröfnum á morgnana, og auðvitað góðan fatnað og gönguskó en ekkert 
gjald er tekið af morgungörpum. Gott er að hafa göngustafi og luma á 
vatnsbrúsa eða hitabrúsa í bakpokanum. Svo safnast menn saman í Mörk-
inni og halda þaðan á vit fjallanna stundvíslega klukkan sex.

Á fjöll við fyrsta hanagal

Kátir þátttakendur í fjallgöngu á vegum Ferðafélags Íslands á Kóngsfell reyna að 
fljúga hlaðnir orku eftir gönguna. MYND/RÓSA SIGRÚN JÓNSDÓTTIR

Bakpoki og bíll – Fossarnir í Djúpárdal

Að baki fjallanna sem blasa við 
þegar ekið er um Borgarfjörð og 
Mýrar leynist undurfagurt landslag 
með fáförnum dölum, dularfull-
um vötnum þar sem sagt er að 
skrímsli séu á sveimi og gleymdum 
eyðibýlum.

Ferðafélag Íslands hefur vakið 
athygli á þeim ferðamannaslóðum 
sem þarna er að finna en 2009 kom 
út smárit sem ber nafnið Vatnaleið-
in – gönguleiðir milli Hnappadals 
og Norðurárdals. Þar er fjallað 
ítarlega um svæðið sem þessi ferð 
liggur um.

Fararstjóri í þessari ferð er Auður 
Kjartansdóttir, mikill reynslubolti í 
fjallgöngum og útivist. Þessi leið-
angur er bakpokaleiðangur þar sem 
gengið er með allan búnað, tjöld og 
nesti um brött fjallaskörð yfir fjöll og 
firnindi. Þátttakendur þurfa því að 
vera í sæmilegu formi og vel útbún-
ir. Hámarksánægja af leiðangri eins 

og þessum fæst aðeins ef maður er 
ekki eins og púlshestur í svitalöðri 
undir byrðunum allan tímann.

Fyrsti náttstaðurinn í Tjaldbrekku 
við Hítarvatn er sérlega fallegur en 
umhverfi vatnsins er stórbrotið og 
hrikalegt með vindsorfnu móbergi 
í steinrunnum tröllamyndum. 
Hítardalur og Hítarvatn er sögusvið 
margvíslegra þjóðsagna og þar er að 
finna tröllskessuhelli og ummerki 
eftir útlaga og margt forvitnilegt.

Daginn eftir er síðan gengið á 
Tröllakirkju sem er meðal tignar-
legustu fjalla á þessum slóðum 
áður en haldið er niður Mjóadal 
meðfram hinni fögru Mjóadalsá 
og niður á grösugar sléttur í botni 
Langavatnsdals. Hér voru naut höfð 
í hagagöngu fyrrum og þá hafa 
ferðalög um dalinn ekki verið eins 
hættulaus og þau eru í dag.

Langavatn er undurfagurt 
fjallavatn og Langavatnsdalur mikill 

unaðsreitur. Þótt steinsnar sé niður 
í byggð að þjóðvegi með byljandi 
umferð er fátt í Langavatnsdal 
sem minnir á búsetu mannsins. 
Á leiðinni þangað er gengið að 
Háleiksvatni sem er afskekkt fjalla-
vatn í 539 metra hæð yfir sjó. Bersi 
goðlausi nam land í Langavatnsdal 
og bjó á Torfhvalastöðum og síðan 
hefur verið fátt um búsetu manna 
í þessum fagra eyðidal. Þó eru til 
sögur af erfiðu mannlífi hér þegar 
reynt var að búa á hverju heiðarkoti 
og hér dó fólk úr hungri í koti sínu í 
byrjun nítjándu aldar. 

Seinasta daginn er gengið að baki 
fjalla um ósnortnar slóðir framhjá 
Vikravatni og niður með Kiðá uns 
komið er niður að ilmandi kjarr-
skógum Hreðavatns og þar tekur 
siðmenningin við á ný með heitum 
pottum og þægindum. Þar er gott 
að sitja en þótt líkaminn sé kominn 
til byggða er sálin enn í óbyggðum.

Með allt á bakinu: Vatnaleiðin – milli Mýra og Dala
Það getur verið erfitt en gefandi að vera með allan farangurinn á bakinu. Hér er hópur á gangi í nágrenni Landmannalauga.

Kynning

Kynning

Fossarnir við Djúpárdal eru vel geymt 
leyndarmál.



„Við höfðum í mörg ár gengið með 
það í maganum að gera eitthvað 
skemmtilegt í þessum dúr. Þegar 
allt breyttist í hruninu fannst 
okkur tækifæri til að leggja eitt-
hvað til málanna,“ segir Kristbjörn 
sem ásamt syni sínum Braga opn-
aði ísbúðina Draumaís í Bæjar lind 
14-16 í byrjun apríl. Kristbjörn 
hefur unnið við ýmis rekstr-
arverkefni 
undanfarin ár 
en vann einn-
ig í bakaríi í 
tíu ár og er því 
vel kunnug-
ur skreytinga-
bransanum.

„Við ákváð-
um að reyna að 
færa ísinn upp 
á hærra plan,“ 
segir Kristbjörn 
en Draumaís er 
ekki hefðbundin 
ísbúð. „Við selj-
um ekki aðeins 
venjulegan ís 
heldur fram-
leiðum ístertur 
fyrir öll tæki-
færi,“ segir 
hann. Ístert- urnar 
fást í mismunandi stærðum 
og eru búnar til á staðnum. Þannig 

getur fólk einnig ráðið því hvaða 
bragðtegundum er blandað saman 
og hvort notuð séu ber og annað 
góðgæti í tertuna. „Svo má einnig 
kaupa ístertusneið í búðinni, tylla 
sér niður og fá sér kaffibolla,“ 
segir Kristbjörn sem notar ítalsk-
an ís sem framleiddur er af MS. 

Einnig hefur hann til sölu 
sína eigin ísblöndu sem 

hann kallar bioís. „Hann 
er þéttur og kaldur og 

unninn úr mjólk,“ 
útskýrir Krist-
björn sem býr 
til fleira sjálfur 
á staðnum. „Ég 

framleiði kara-
mellur, marengs 
og negrakossa. 

Svo búum við til 
belgískar vöfflur 

í ísréttina okkar og 
einnig okkar eigin 

ísvöfflur,“ segir Krist-
björn en auk alls þessa eru 

allar heitar sósur heimatil-
búnar úr hágæðahráefni.

Þeir feðgar hafa sett á lagg-
irnar heimasíðu www.

draumais.is þar sem 
skoða má úrval af því 
sem þeir hafa upp á að 

bjóða.
 solveig@frettabladid.is

Ís á hærra plani
Feðgarnir Kristbjörn Bjarnason og Bragi Kristbjörnsson opnuðu 8. apríl 
ísbúðina Draumaís í Bæjarlind og bjóða þar upp á alls kyns fínerí.

Belgísku vöfflurnar bakar Kristbjörn á staðnum fyrir ísréttina.

Kristbjörn og Bragi sonur hans með ístertu og annað góðgæti sem búið er til á 
staðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gisting.is hefur að 

geyma upp-

lýsingar 

um fjölda 

gististaða 

um land 

allt. Á vefn-

um er einn-

ig fjöldi götukorta yfir 

þéttbýli og bæjarfélög 

með upplýsingum fyrir 

ferðafólk.

www.gisting.is

Rjómalöguð humarsúpa með hvítlauksristuðum humarhölum........................1490.-

Humar og snigla ragú með hvítlauk og sveppum...........................................1550.-

4 x Hvalur..........................................................................................................................................1590.-

Ferskasti Fiskur dagsins...........................................................................................................2100.-

Pönnusteiktir humarhalar með geitaosti, eplum og koriander.....................2890.-

Andasalat með Döðlum, Mangó og parmesan ...........................................................1450.-

Eftirréttir/deserts
Bláberjafrauð með brownie, mascarponeís og bláberjasósu ................................990.-

Mango panna cotta með kakóbaunaís og hvítu súkkulaði.....................................990.-

Opið hjá Krúsku 
sumardaginn fyrsta

VEITINGASTAÐUR - VERSLUN - TAKEAWAY
Suðurlandsbraut 12 - Sími 557 5880 - www.kruska.is
Opið alla virka daga frá 11:00 til 20:00

Opið frá
11-20
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Fuji Absolute 3.0
Fyrir íþróttamanninn 
sem vill fara hratt yfir. 
700 álgjarðir styrktar.  
Létt og meðfærilegt
með stillanlegu stýri.
V bremsur framan 
og aftan. 
Frábært verð aðeins 

74.479 kr.

Fuji Nevada 4.0
Vandað og létt 26” 
álhjól, margar 
stellstærðir 21 gíra 
gikkir, stillanlegur
framdempari og 
mjúkur hnakkur.
V bremsur framan og 
aftan.

56.268 kr.

Fuji Dynamite 2.0
Flott 24” létt álhjól 
fyrir aldurinn 8–11
ára. 21 gíra með 
standara, brúsa
og gírhlíf. 
V bremsur framan 
og aftan. 

43.377 kr.

Fuji Sandblaster
Vandað 20” álhjól fyrir 
aldurinn 6–8 ára. 
7 gíra með standara, 
brúsa og gírhlíf. 
V bremsur framan 
og aftan. Stell 11,5”. 

39.401 kr.

SE Freestyle
Frábær Freestyle hjól í
úrvali Racing, Dirt/Street,
Freestyle og Flyer frá
SE í USA.

Verð frá 53.148 kr.

Smiðjuvegi 30 - 200 Kópavogur - Sími 577 6400
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  l  Umsjónarmaður auglýsinga: Benedikt Jónsson benediktj@365.is s. 512 5411

Hvellur við Smiðjuveg 30 í 
Kópavogi býður upp á gott 
úrval reiðhjóla sem henta allri 
fjölskyldunni að sögn Guð-
mundar Tómassonar fram-
kvæmdastjóra.

„Við erum hér til dæmis með 
skemmtileg hjól, freestyle-hjól, 
sem hafa ekki sést mikið á Íslandi 
en ég spái vinsældum. Erlendis eru 
þau talsvert notuð og þá helst til 
leikja og í „dirtbike“-keppni,“ segir 
Guðmundur og bætir við að free-
style-hjólin séu frá framleiðand-
anum SE Bike, sem njóti mikillar 
virðingar meðal hjólreiðamanna.

Önnur gerð og ekki síður eftir-
tektarverð er þriggja dekkja reið-
hjól með kassa frá Christianiu. 
„Sumar danskar fjölskyldur nota 
svona hjól í stað bíla og aldrei að 
vita nema þær íslensku eigi eftir að 
nýta sér þau í auknum mæli, þótt 
aðstæður hér séu vissulega ekki 
eins hagstæðar og flatlendið úti,“ 
segir Guðmundur og getur þess að 
fyrirtæki noti hjól af þessu tagi í 
sendiferðir.

Þess utan fást í góðu úrvali og 
nokkrum verðflokkum flestar 
tegundir hjóla: fjallahjól, barna- 
og unglingahjól og blendings-
hjól. Meðal þeirra síðastnefndu 
eru Sunfire-blendingshjól, milli-
stig af fjalla- og götuhjólum sem 
henta í langa reiðtúra og Absolute, 
létt og hraðskeið hjól sem sameina 
eiginleika fjalla- og keppnishjóla. 
Einna vinsælust segir Guðmundur 
þó götuhjólin frá hinu virta fyrir-
tæki Fuji.

„Þetta eru þægileg hjól með fót-
bremsum, fáum gírum og danska 
laginu; með öðrum orðum klassísk 
í útliti gagnstætt þessu nútímalega 
„lúkki“ sem einkennir mörg götu-
hjól, þar á meðal „comfort“-hjólin,“ 
segir hann en fleiri gerðir götu-
hjóla fást í búðinni.  

Þar er líka seldur allur helsti 
aukabúnaður, þar á meðal ljós, 
lásar og léttir og þægilegir hjálmar 
frá þýska framleiðandanum Ked, 
sem uppfylla alla helstu staðla. 
Hlaupa- og þríhjól fást þar einn-
nig, íþróttavörur, barnastólar og -
kerrur. Þá er hægt að leita til við-
gerðaverkstæðis og varahlutalag-
ers í búðinni.

Þess má geta að Hvellur heldur 
úti netverslun á hvellur.com og er 
þar að finna allar helstu upplýsing-
ar um fyrirtækið.

Spáir freestylebylgju

Guðmundur við hjól frá Kristjaníu sem eru eftirsótt í Danmörku. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Vandaðir hjálmar fást í Hvelli, meðal annars nokkrar gerðir frá þýska framleiðandan-
um Ked.

● HJÓLAFRÓÐLEIKUR Á NET-
INU  Mikilvægt er að hver og einn velji 
sér reiðhjól við sitt hæfi. Hægur leik-
ur ætti að vera að biðja starfsfólk reið-
hjólaverslana um ráðleggingar í þeim 
efnum, en einnig má leita slíks fróðleiks 
á netinu stóra sem allt veit.

Á heimasíðu Íslenska fjallahjóla-
klúbbsins, sem má finna á hinni lýsandi 
vefslóð fjallahjolaklubburinn.is, má 
finna gnótt upplýsinga um flest allt 
sem tengist reiðhjólum. Meðal annars 
getur verið gagnlegt fyrir þá sem eru 
í þeim hugleiðingum að fjárfesta í 
reiðhjóli að renna yfir merka grein sem 
nefnist Hvernig reiðhjól henta mér 

best? Í henni er farið yfir helstu hjólagerðir, tekið fram hvað skal athuga þegar fók fær hjól afhent og útskýrðar 
þumalputtareglur varðandi stillingar á hnökkum og fjarlægð frá stýri, auk margs fleira.
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Giant Rincon
Fjallahjól, álstell, stillanlegur dempari 
og 24 gírar. 74.900 kr.

Giant MTX
6-8 ára álstell, dempari og 6 gírar 
verð frá 37.900 kr.

8-11 ára álstell, dempari og 18 gírar 
verð frá 49.900 kr.

Giant Sedona
Borgarhjól, álstell, dempari í sæti 
og framgaffli, 21 gír. Til í herra og 
dömu verð frá 69.900 kr.

Giant Boulder
Fjallahjól, álstell, dempari að framan, 
21 gír, Til í herra og dömu 
verð 65.900 kr.

Markið er sérhæfð íþrótta-
vöruverslun sem leggur meðal 
annars áherslu á hjól og rekur 
verkstæði og varahlutaþjón-
ustu fyrir hjólreiðamenn.

„Það er af sem áður var þegar 
flestir Íslendingar keyptu sér 
fjallahjól. Götuhjól njóta nú mestra 
vinsælda, að minnsta kosti hjá 
okkur, þar sem menn eru farnir að 
sjá kosti þess að vera á þeim inn-
anbæjar. Sjálfur var ég til dæmis 
alltaf á fjallahjóli en er búinn að 
skipta alfarið yfir í hitt,“ segir 
Árni Traustason, verslunarstjóri 
hjá Markinu, Ármúla 40, og rekur 
ástæðuna fyrir því.

„Þetta er bara miklu betri og 
þægilegri ferðamáti, sem helgast 
meðal annars af því hnakkarn-
ir á götuhjólum eru mýkri, stýr-
in og sætin stillanleg og dekkin 
slétt þannig að viðnám er minna 
og því langtum auðveldara að kom-
ast leiðar sinnar innan bæjarmark-
anna heldur en á fjallahjólum, sem 
eru á grófari dekkjum og gefa þar 
af leiðandi meira viðnám á föstu 
undirlagi.“

Árni segir konur hafa verið 
fyrri til að átta sig á kostum götu-
hjóla, karlarnir séu hins vegar 
allir að koma til. „Mörgum líst 
reyndar ekki á blikuna í fyrstu en 
flestum snýst hugur þegar þeir 
hafa fengið að prufa,“ segir hann 
og hlær og bætir við að hjá Mark-
inu fáist götuhjól frá hollenska 
hjólaframleiðandanum Giant, sem 

sé sá stærsti og virtasti í þessum 
bransa.

„Hjólin koma nánast strípuð ef 
frá eru taldir standar en svo býðst 
aukabúnaður, körfur á stýrið, 
bretti og bögglaberar, sem kosta á 
bilinu 2.900-5.900 krónur, hjálmar 
á börn og fullorðna, hlífar og annar 
öryggisbúnaður,“ segir Árni.

Fjallahjólin segir hann þó 
standa fyllilega fyrir sínu þegar 
farið er út fyrir bæinn og eins séu 
blendingshjól, sem eru sambland 

af götu- og fjallahjólum, frá Scott 
handhæg. „Svo má ekki gleyma 
yngstu kynslóðinni, en hjá Mark-
inu ætti hún að finna hjól við sitt 
hæfi.

Árni segir Markið einnig státa 
af góðum lager af varahlutum. „Við 
rekum hér verkstæði og varahluta-
þjónustu sem er höfð opin á sama 
tíma og verslunin og getum bjarg-
að flestu í hjól og höfum oft redd-
að viðskiptavinum okkar í gegnum 
tíðina.“ Nánar á www.markid.is.

Götuhjól vinsæll fararskjóti

„Mörgum líst reyndar ekki á blikuna í fyrstu en flestum snýst hugur þegar þeir hafa 
fengið að prufa,“ segir Árni um götuhjól sem njóta vaxandi vinsælda. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Markið rekur verkstæði og varahlutaþjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

● AÐ FYRIRBYGGJA SLYS AF VÖLDUM LÍNUSKAUTA  
Veljið línuskauta sem henta aldri og getu barnsins. Ef barnið er byrj-
andi er  betra að velja línuskauta með 3 eða 4 hjólum. Línuskautar með 
fimm hjólum er fyrir þá sem eru vanari og þá sem skauta  lengri vega-
lengdir. Hafið barnið með þegar línuskautarnir eru keyptir. 
- Farið reglulega yfir hjólin á línuskautunum og skoðið hvort þau séu 

slitin. 
- Skoðið hvort grjót sé í hjólalegunum. 
- Athugið hvort hemlar séu í lagi. Ekki er óeðlilegt að þurfa að skipta 

um þá öðru hvoru. 
- Brýnið fyrir barninu að nota alltaf viðeigandi öryggisbúnað svo sem 

hjálm og hlífar á olnboga, úlnliði og hné.  
- Hjálmurinn þarf að passa vel á barnið og vera rétt festur. Ekki á að 

vera hægt að hnika honum til nema um örfáa millimetra á höfðinu. 
Hjólreiðahjálmur hentar ágætlega fyrir barn á línuskautum, en ann-
ars er til sérstakur línuskautahjálmur með meiri vörn á hnakkanum, 
vegna þess hve oft línuskautarar detta aftur fyrir sig. 

- Ef barnið er að byrja að læra á línuskauta þarf að kenna því að nota 
hemlana rétt og að detta rétt. 
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Kemur út laugardaginn 24. apríl

Menning

Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:

Bjarni Þór 
• bjarni thor@365.is 
• sími 512 5471

Vinnusetrið Fjölsmiðjan og 
Kiwanisklúbburinn Katla 
hafa fært frístundaheimilum í 
Breiðholti tuttugu reiðhjól og 
hjálma að gjöf.

„Þetta var heilmikið verk en mjög 
skemmtilegt og gaman að geta 
glatt börnin í frístundaheimilun-
um svona,“ segir Þorleifur Guð-
jónsson, deildarstjóri tölvu- og 
pökkunardeildar hjá Fjölsmiðj-
unni, vinnusetri fyrir ungt fólk 
sem stendur á krossgötum. Á 
mánudag afhenti Fjölsmiðjan frí-
stundaheimilum í Breiðholti tut-
tugu reiðhjól sem starfsmenn hafa 
gert upp. Að auki afhenti Kiwan-
isklúbburinn Katla frístundaheim-
ilunum reiðhjólahjálma fyrir not-
endur reiðhjólanna.

Í Fjölsmiðjunni gefst fólki tæki-
færi til að þjálfa sig fyrir almenn-
an vinnumarkað eða áframhald-
andi nám. Að sögn Þorleifs fékk 
smiðjan gefins um tvö hundruð 
reiðhjól frá Vodafone, sem síma-
fyrirtækið hætti við að nota í aug-
lýsingaherferð. „Síðan þá hafa 
ungmennin sem starfa hjá okkur 
verið að yfirfara hjólin, pumpa í 

þau, herða þau upp og koma þeim 
í stand. Það er mikil vinna fyrir 
unga fólkið og til þess er leikurinn 
gerður,“ segir Þorleifur.

Hann segir Kiwanisklúbbinn 
Kötlu hafa komið að máli við sig 
og boðist til að útvega hjálm fyrir 
hvert reiðhjól sem Fjölsmiðjan 
gefur. „Ég er ánægður með sam-
starfið við Kiwanisklúbbinn og það 
er nóg af hjólum eftir hjá okkur. 
Við viljum endilega að þau renni 

til góðra verka og áhugasamir 
mega gjarnan hafa samband við 
okkur,“ segir Þorleifur.

Það er Miðberg, miðstöð frí-
stundaheimila í Breiðholti, sem 
fær reiðhjólin tuttugu og verða 
þau notuð í klúbbastarfi átta og 
níu ára barna. Ljósmyndari Frétta-
blaðsins tók hús á fyrsta hópnum 
sem fékk að prófa nýju hjólin og 
ekki bar á öðru en krakkarnir 
væru hæstánægð. - kg

Frístundaheimili fá 
reiðhjól og hjálma

Afhending reiðhjólanna og hjálmanna fór fram í frístundaheimilinu Vinafelli. Á 
myndinni eru fulltrúar frá Vinafelli, Fjölsmiðjunni og Kiwanisklúbbnum Kötlu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Okkur langaði að halda áfram 
sem leiðsögumenn en gera eitt-
hvað sjálf. Þjónusta við ferða-
menn á góðu verði var það eina 
sem okkur fannst vera vit í þegar 
kreppan skall á. Við ákváðum að 
þreifa okkur áfram og athuga 
hvort hjólaferðir um borgina væru 
eitthvað sem vantaði á markað-
inn,“ segir Ursula Spitzbart sem 
stofnaði ásamt manni sínum Stef-
áni Helga Valssyni ferðaþjónust-
una Reykjavík Bike Tours sumar-
ið 2009. Fyrirtækið býður upp á 
fríar skoðunarferðir á reiðhjólum 
um óvenjulega og spennandi staði 
í miðborginni.

„Okkur langaði að fara með 
fólkið á staði sem eru ekki alveg 
augljósir. Við förum til dæmis ekki 
upp að Hallgrímskirkju, heldur 
nemum staðar við Landakotskirkju 
í staðinn. En við komum líka við á 
stöðum eins og Alþingi, Kolaport-
inu og ýmsum söfnum,“ bendir 
hún á. 

Fyrirmyndina að Reykjavík 

Bike Tours sækja Ursula og Stef-
án til Evrópu. Hún segir ferðir 
sem þessar algengar í mörgum 
stórborgum erlendis og finnst að 
Reykjavík ætti ekki að vera und-
antekning. 

Hver túr tekur um tvo klukku-
tíma og er lagt af stað á hverj-
um degi frá Ægisgarði við gömlu 

höfnina í Reykjavík. Einnig verður 
boðið upp á miðnæturferðir í júní 
þegar sólin er lengst á lofti. Ferðir 
Reykjavík Bike Tours eru ókeyp-
is en frá og með 15. maí næstkom-
andi munu þær kosta 4.000 krónur 
á mann. Allar nánari upplýsingar á 
heimasíðu fyrirtækisins, www.ice-
landbike.com. - sv

Ný sýn á Reykjavíkurborg

Alþingi og nánasta umhverfi er á meðal viðkomustaða Reykjavík Bike Tours. 

Anna Karlotta, dóttir Ursulu og Stefáns, slæst stundum í för með foreldrum sínum í ferðirnar, en hún er sjálfsagt yngsti „leiðsögu-
maður“ Íslands, aðeins fjögurra ára. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Börn á gjafahjólum í Fellaskóla.

M
YN

D
/Ú

R EIN
KA

SA
FN

I



FIMMTUDAGUR  22. APRÍL 2010

• Frábært úrval nýrra hjóla
• Hjólreiðaverkstæði
• Tökum notuð vel með farin

hjól uppí ný
• Skiptimarkaður með 

notuð hjól

Barnahjól

Í Everest má koma með gamla 
hjólið upp í nýtt og kaupa not-
uð hjól á sanngjörnu verði. 

Everest útivistarverslun í Skeif-
unni er með glæsilegt úrval af 
reiðhjólum fyrir sumarið.

„Við bjóðum þrjú gæðamerki í 
reiðhjólum, sem gefur fólki enn 
meira úrval en gengur og ger-
ist,“ segir Heiðar Ingi Ágústsson, 
eigandi verslunarinnar. „Fyrst 
ber að nefna þýska gæðamerk-
ið Wheeler sem er Íslendingum 
að góðu kunnugt fyrir frábær 
gæði. Þá erum við með töffara-
merkið GT sem framleiðir gróf-
ari hjól sem höfða sérstaklega til 
ungs fólks, og einnig Schwinn-
reiðhjólin sem eru vönduð hjól á 
góðu verði. Við leggjum áherslu á 
ríkulegt úrval fyrir herra, dömur 
og börn og með þessum þremur 

merkjum gefum við hjólafólki 
raunverulegan valkost í tegund-
um, gæðum, hönnun og litavali,“ 
segir Heiðar Ingi, sem í Everest 
er ávallt tilbúinn að þjóna hverju 
útivistartímabilinu á fætur öðru 
með viðeigandi valkosti í hreyf-
ingu, útivist og dægradvöl.

„Við byrjuðum að taka notuð 
hjól upp í ný í fyrra með miklum 
ágætum og við góðan fögnuð við-
skiptavina, enda nýtist það vel 
þeim sem eiga reiðhjól í þokka-
legu standi og langar að fá sér 
nýtt. Þá er gildandi regla að taka 
við hjólum frá verslunum með 
viðurkennd vörumerki, en hjól-
in þurfa að vera í góðu ástandi og 
vel með farin,“ segir Heiðar Ingi, 
sem einnig rekur skiptimarkað 
þar sem kaupa má notuð hjól á 
hagstæðu verði.

„Skiptimarkaður hentar vel 
barnafólki sem þarf að skipta yfir 

í stærri hjól þegar börnin stækka 
og þá upplagt að koma með eldri 
hjólin upp í nýtt eða annað notað. 
Barnahjól eru enda mest áberandi 
á skiptimarkaðnum fram eftir 
vori, en þegar líður á eykst úrval 
fullorðinshjóla að sama skapi og 
hægt að gera góð kaup á notuðum 
reiðhjólum,“ segir Heiðar Ingi, 
sem í verslun sinni leggur áherslu 
á vönduð og traust vörumerki. 

Þess ber svo að geta að Ever-
est rekur hjólaverkstæði þar sem 
starfa þaulvanir fagmenn með  
mikla reynslu af reiðhjólavið-
gerðum.

„Vorboðinn felur alltaf í sér líf-
lega sölu í reiðhjólum og nýjar ár-
gerðir sem bætast við flóruna með 
tilheyrandi litadýrð og útfærsl-
um,“ segir Heiðar Ingi sem nú er 
með freistandi vortilboð í Ever-
est: 20 prósenta afslátt af öllum 
hjólum af árgerð 2009.

Endalaust úrval hjóla
Heiðar Ingi Ágústsson og Signe Viðarsdóttir eru eigendur verslunarinnar Everest, þar sem finna má glæsileg ný hjól í bland við 
notuð, og koma með gamalt hjól upp í nýtt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

● AÐ FINNA UPP HJÓLIÐ
- Í heiminum öllum er milljarður reiðhjóla, eða tvöfalt fleiri en bifreiðar. Þar af eru 400 milljón hjóla í Kína.
- Á hverju ári eru 50 milljón reiðhjóla framleidd, en ekki nema 20 milljón bílar.
 -Frakkinn De Sivrac smíðaði fyrsta reiðhjólið árið 1690, en það var kallað hobbíhestur og var án pedala. Þeim 

bætti skoski járnsmiðurinn Kirkpatrick MacMillan við árið 1840, og fær fyrir vikið heiðurinn af uppgötvun 
fyrsta alvöru reiðhjólsins.

- Loftfyllt dekk voru notuð undir reiðhjól löngu áður en þau voru notuð á bifreiðar.
- Reiðhjól eins og við þekkjum í dag líta nær alveg eins út og þau gerðu í upphafi 20. aldar.
- Heimshraðamet á reiðhjóli á bandaríski Ólympíuhafinn John Howard, en hann náði 245,08 km/klst hraða 

árið 1985.
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Allar stóru fréttirnar í 
sportinu, hellingur af 
skúbbi og Mín skoðun!

Sport og Rokk
á X-inu 977

Fótbolti
Handbolti
Körfubolti
Golf
Margt fl eira

● FYRSTU HJÓLIN ÁRIÐ 1889  Fyrstu reiðhjólin sem vitað er um að hafi verið flutt til Íslands sáust í 
Reykjavík árið 1890. Þau voru í eigu Guðbrands Finnbogasonar, verslunarstjóra hjá Fischer-versluninni, og Guð-
mundar Sveinbjörnssonar. Guðbrandur sem bjó í Reykjavík hýsti ungan mann sem byrjaði að sækja nám við Lat-
ínuskólann veturinn 1889. Þetta var Knud Zimsen sem síðar varð verkfræðingur bæjarins og svo borgarstjóri 

Reykjavíkur. Í frístundum undi hann sér við að hjóla en 
lýsing hans á fyrsta reiðhjólinu hérlendis er enn varð-
veitt á þjóðminjasafninu og er svohljóðandi:

„Hjólgrindin var úr járni, en hjólin úr tré með járn-
gjörðum. Ekkert drif var á því, og var aðeins hægt að 
stíga framhjólið. Það var því ekki auðvelt að fara hratt 
á því, og ókleift mátti heita að hjóla á því upp nokkurn 
verulegan bratta. Ég gerði heldur ekki víðreist á því, 
hjólaði aftur og fram um Aðalstræti og renndi mér á 
því niður Fischersund.“

Reiðhjólið sem Knud lýsir var af Velocipede-gerð eða 
„benskakare“ eins og það var kallað í Svíþjóð. Það var 
vinsælt á sjöunda og áttunda áratug nítjándu aldar í 
nágrannalöndum og víðar í Evrópu.

Heimild: Reiðhjólið á Íslandi í 100 ár eftir 
Óskar Dýrmund Ólafsson

Magne Kvam skipuleggur og 
rekur ferðir í gegn um www.ic-
ebikeadventures.com, þar sem 
hann ferðast með hjólreiða-
fólki upp á hálendi Íslands.

Hugmyndin að Icebike Adventures 
kviknaði þegar Magne var leið-
sögumaður uppi á hálendinu fyrir 
nokkur þekkt nöfn í hjólabransan-
um frá Kanada, ásamt ljósmynd-
ara. Ferðin var farin fyrir eitt af 
stærstu hjólatímaritum í heimi og 
fjallaði um ferðasögu á Íslandi. 
„Þau voru svo hrifin af landinu og 
sögðu að Ísland væri eitt af þrem-
ur bestu stöðum heims til að hjóla 
á og þetta er fólk sem hefur hjólað 
úti um allan heim,“ segir Magne. 

Ferðirnar sem Magni skipulegg-
ur eru stílaðar inn á hjólreiðar sem 
sport, frekar heldur en ferðamáta. 
„Ég vil að fólkið fái sem mest út 
úr hjólunum,“ segir Magne. „Þetta 
byggist mikið upp á því að labba 
upp fjallið og hjóla svo niður. Er-
lendis kallast þetta Hike-a-Bike, 
en ég hef ekki enn þá fundið orð 
fyrir þetta á íslensku.“ 

Þessar ferðir einkennast af 
hraða og snerpu og segir Magne að 
þetta sé fyrir alla sem hafa áhuga 
á fjallahjólreiðum og stórbrotnu 
landslagi. „Ég fer mikið upp á 
Fjallabak, en ég er líka með nokkr-
ar leiðir sem eru nær Reykjavík,“ 
segir hann.  Nánar á www.icebik-
eadventures.com. - sv

Áherslan á sportið sjálft

Túrarnir eru tilvaldir fyrir unnendur 
stórbrotinnar náttúru.

Ferðirnar sem Magne skipuleggur eru stílaðar inn á hjólreiðar sem sport. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ferðirnar einkennast af miklum hraða og snerpu að sögn Magne.

Fyrst er gengið upp á fjöllin og svo 
hjólað niður.
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Mikið úrval af hjálmum og hlífum

Línuskautamarkaður
í Holtagörðum

Eldri gerðir af Rollerblade línuskautum 
á frábæru verði frá 3.500 kr. 

Hlífar og hjálmar frá 500 kr. 

Jamis Lady Bug
12”, 2–5 ára. Bleikt.
Verð áður 19.990 kr.

Nú 15.992 kr.

www.utilif.is

Bladerunner Formula 80
Stærðir 36–46
Tveir litir.

Verð: 18.990 kr.

Bladerunner Phaser 
Stækkanlegir barnaskautar.
Tveir litir.
Verð áður 12.990 kr.

Nú 10.392 kr.

Bladerunner Twist 
Stækkanlegir barnaskautar.
Tveir litir.
Verð áður 11.990 kr.

Nú 9.592 kr.

Jamis Miss Daisy
16”, 3–6 ára. Bleikt.
Verð áður 25.990 kr.

Nú 20.792 kr.

Guðmundur segir „crusier“-hjól ætluð til innanbæjarbrúks og einstaklega auðveld og þægileg í notkun. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Allt til alls fæst í hjóladeild Úti-
lífs að Holtagörðum. Um þess-
ar mundir er þar verið að taka 
inn nýjungar fyrir sumarið.

„Við erum að taka inn í fyrsta 
skipti týpu frá Jamis sem kall-
ast „cruiser“, sem ekkert íslenskt 
heiti nær almennilega yfir. Þetta er 
svona hjól með breiðum dekkjum, 
ætlað til innanbæjarbrúks og er 
auðvelt og þægilegt í notkun,“ segir 
Guðmundur Björnsson hjá Útilífi í 
Holtagörðum, inntur út í helstu nýj-
ungar sem seldar verðar í verslun-
inni í sumar. Hann bætir við að 
svona hjól hafi hingað til verið fá 
hérlendis en reiknar með að breyt-
ing verði þar á þegar landsmenn 
átta sig á kostum þeirra.

„Það fer afar vel um menn á 
„cruisernum“ meðal annars þar 
sem hnakkurinn er mýkri en al-
mennt tíðkast. Þetta er nánast eins 
og að ferðast um á hægindastól og 
sko ekki að ástæðulausu sem menn 
kalla „crusierinn“ drossíu hjól-
anna,“ útskýrir Guðmundur.

Hann getur þess að 
í Útilífi fáist auk þess 
allar helstu hjólategund-
ir frá Jamis og fleiri þekktum 
framleiðendum, svo sem götu-
hjól, fjallahjól, blendingshjól og 
fleira. Starfsmenn séu reiðubún-
ir til að veita viðskiptavinum leið-
beiningar við val á hjóli, þar sem 
horft sé í notkun og kúnnar hvatt-
ir til að prófa setstöður og stærðir 
áður en kaup eru gerð.

Hvers kyns aukabúnaður fæst 
í versluninni, svo sem hjálmar í 
öllum stærðum og gerðum, tösk-

ur og s bögglaberar frá Tubus 
í Þýskalandi 
sem Útilíf fékk 
nýverið umboð 

fyrir á Íslandi og henta í 
lengri ferðir. „Þá erum við 
með gott úrval af hjólafatn-
aði, hönskum, peysum og 
buxum, til dæmis frá ítalska 
framleiðandanum Northwave 
en allt endurspeglar þetta við-

leitni til að bæta vöruúrvalið.“
Guðmundur segir að í versl-

uninni fáist líka hlaupahjól frá 
Micro, hjólabretti frá Kryp-
tonics, þar á meðal ódýr bretti 
fyrir byrjendur og línu-, götu- 
og úthverfaskautar frá Roll-
erblade. Ekki er rekið verk-

stæði í Útilífi en fyrirtækið hefur 
á sínum snærum aðila sem annast 
bæði breytingar og ábyrgðarvið-
gerðir á hjólum. Lífstíðarábyrgð 
er á grindum en tvö til fimm ár á 
aukahlutum eftir framleiðendum. 
Sjá www.utilif.is.

Hjólað í hægindastól

Hlaupahjól, hjóla-
bretti og hvers kyns 
skautar fást í Útilífi 
í Holtagörðum.

Tilkynnt var um sjö hundruð 
stolin hjól til lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu á síðasta ári. Ein-
ungis 180 hjól bárust óskilamuna-
deild og eru þau geymd í sérstakri 
reiðhjólageymslu lögreglunnar. 
„Lögreglan heldur hjólauppboð á 
hverju ári og fer það oftast fram 
í maí,“ segir Harpa María Þor-
steinsdóttir, vörslumaður hjá lög-
reglunni. Harpa segir ekkert vitað 
um þau stolnu hjól sem ekki ber-
ast lögreglunni en að hins vegar sé 
algengt að þau skili sér til deild-
arinnar nokkrum mánuðum eftir 
þjófnað. 

En á hún einhver góð ráð handa 
hjóleigendum til að verjast þjófn-
aði? „Það er mikilvægt að hjól séu 
ávalt skilin eftir læst með viður-
kenndum hjólalásum. Fólk sem 
geymir hjól í hjólageymslunum 
sínum ætti af og til líta eftir hjól-
unum og fylgjast með hvort átt 
hafi verið við lása. Ef hjól eru 
geymd í langan tíma í sameigin-
legum geymslum er best að læsa 
þeim með keðju og sterkum lás 

við hjólastatíf,“ segir Harpa. Hún 
mælir einnig með því að hjólaeig-
endur skrái hjá sér „stellnúmer“ 
hjólsins og hafi það ávallt hjá sér. 
„Eins ætti að skrá niður tegund 
hjóls, dekkjastærð, lit og önnur 
einkenni sem er gott að vita ef 
til þess kæmi að tilkynna hjólið 

stolið en án þessara upplýsinga er 
nær gagnslaust að skrá hjólið inn í 
kerfi lögreglunnar. Ef lögreglan er 
aftur á móti með allar þessar upp-
lýsingar í kerfinu og hjól finnst á 
víðavangi er fundurinn skráður og 
líklegur eigandi kemur upp sem 
síðan er haft samband við. - ve

Ráð til að verjast þjófnaði

Harpa segir að hjólum sem stolið hefur verið berist oft lögreglunni nokkrum mánuð-
um eftir þjófnað. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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● KRÍA OPNUÐ Í ÁR-
MÚLA  Bretinn David Ro-
bertsson, sem rekið hefur 
hjólasmíðastofuna og verk-
stæðið Kríu við gömlu höfnina 
í Reykjavík um skeið, opnaði 
nýlega nýja Kríu-smiðju að Ár-
múla 42. Kría verður þó einn-
ig staðsett áfram að Hólma-
slóð og þjónustan er sú sama 
á báðum stöðum, en þar er 
bæði gert við allar tegundir 
hjóla og einnig seld sérhönn-
uð reiðhjól.

Bandaríska þjóðlagatónlist-
arkonan Melanie kom lagi 
sínu Brand New Key, sem 
einnig var þekkt sem The 
Rollerskate Song (Hjóla-
skautalagið), á topp vin-
sældalista vestanhafs árið 
1971. Við fyrstu sýn fjallar 
texti lagsins um unga stúlku 
sem á glænýja hjólaskauta, 
en vantar lykil til að festa 
skautana við skóna sína eins 
og tíðkaðist á þeim árum.

Margir þóttust þó greina 
öllu dónalegri undirtón í 
textanum og vildu meina að 
lykillinn sem gengur í lás-
inn væri myndlíking fyrir 
kynferðismök. Spilun lags-
ins var meðal annars bönn-
uð á nokkrum útvarpsstöðv-
um vegna þessa.

Síðar, árið 1994, var þetta 
lag Melanie dregið á flot í 
kjölfar árásinnar sem skauta-
drottningin Tonya Hard-
ing fyrirskipaði á keppinaut 
sinn á svellinu, Nancy Kerr-
igan. Í nýrri útgáfu sem öðl-
aðist vinsældir í útvarpi var 
texta lagsins breytt úr „I’ve 
got a brand new pair of roller 
skates, You got a brand new 
key; I think that we should 
get together and try them 
out you see“ yfir í „I’ve got 
a brand new pair of figure 
skates, You’ve got a busted 
knee; They’re gonna lock up 
my ex-husband and throw 
away the key“.

Umdeildar 
lagasmíðar 

Nýtti í Énaxin fjölskyldunni:
Nú er hægt að fá startpakka! 
Um er að ræða 90 ml. glas 
með mixtúru sem tekin er 
fyrst og svo 30 töflur teknar 
inn á eftir. 5 vikna skammtur 
sem sannfærir þig um kraft 
og áhrif Énaxin

Ertu á breytingaskeiði? Chello er svarið fyrir 
konur sem þjást af svita- og hitakófi

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Þegar þú hefur prófað Énaxin 
á eigin skinni, munt þú sann-
færast: Þú færð aukna orku 
og kemst yfir meira í daglegu 
lífi. Énaxin er náttúruleg og 
auðveld leið til að bregðast 
við þreytu og orkuleysi.

Hvert er leyndarmálið?
Leyndarmálið á bak við hinn 
náttúrulega orkukúr Dana er inni-
hald jurta, sem hafa ólík áhrif á 
orkuframleiðslu líkamans. Ráðist 
er gegn þreytu og orkuleysi frá 
nokkrum hliðum. Énaxin má 
nota bæði þegar þú hefur þörf 
fyrir auka orku hér og nú og 
þegar þú hefur þörf fyrir að hlaða 
„battaríin“ til lengri tíma litið. 
15 ml af Énaxin veita þér aukna 
orku frá fyrsta degi. Haldir þú 
áfram að taka Énaxin upplifir þú 
aukið þol og úthald.

Ánægðir neytendur
Hin jákvæðu áhrif Énaxin 
hafa verið staðfest af neytenda-

rannsókn sem sýnir, að Énaxin 
eykur orku fólks svo um munar. 
86% upplifðu hvernig þreytan 
hvarf og hversdagsleikinn varð 
gæddur nýrri orku og þrótti til 
að takast á við lífið. Alls 83% 
fannst Énaxin virka fljótt. Auk 
þess fékk Énaxin sérstakan plús 
í kladdann frá þeim sem svöruðu 
könnuninni. Flestum þeirra, eða 
91%, fannst fljótandi Énaxin 
nefnilega gott á bragðið.

Heilsuvara ársins 
í Danmörku
Það eru ekki bara neytendur 
Énaxin, sem eru yfir sig hrifnir 
af áhrifum vörunnar. Endursölu-
aðilar Énaxin geta einnig staðfest 
jákvæð áhrif notkunar þess. 
Þetta var ein ástæða fyrir því að 
Énaxin var valin heilsuvara ársins 
í Danmörku.

Hröð virkni
Énaxin hentar bæði ungum 
og gömlum, sem þurfa fljótt á 

aukinni orku að halda. Og hana 
fær fólk svo sannarlega, því Énaxin 
virkar strax frá fyrsta degi.

Nýr og flottur startpakki
Énaxin kemur í mörgum mis-
munandi útgáfum. Byrjaðu á 16 
daga kúr með fljótandi Énaxin 
eða prófaðu nýja startpakkann 
sem inniheldur bæði fljótandi 

Énaxin og töflur sem þú tekur í 
5 vikur, og finndu sjálf(ur) hin 
góðu áhrif. Eftir það geturðu 
haldið áfram með töflurnar til að 
halda þreytunni í burtu. Énaxin 
töflurnar innihalda einnig öll 
helstu vítamín og steinefni. 

Ný orkulind fyrir 
þreytta Íslendinga

Flestir þekkja væntanlega 
hvernig það er að vera stöðugt 
þreyttur á röngum tíma.

Gastu lokið því sem þú 
ætlaðir þér?
Flest okkar eiga það sameigin-
legt að það er svo margt sem 
okkur langar að gera og hafa 
orku til. Ef til vill langar okkur 
að leika við börnin, fara út að 
hlaupa eða einfaldlega halda 
okkur vakandi á kvöldin, án 
þess að sofna á sófanum og eyða 
tímanum. Oft er fólk komið í 

vítahring sem nauðsynlegt er 
að rjúfa, svo við getum aftur 
upplifað daglegt líf fullt af orku 
til að njóta þess góða sem lífið 
hefur upp á að bjóða.

Komdu þér á réttan kjöl
Fyrir þá sem þurfa að koma sér 
á réttan kjöl og halda þreytunni 
frá, er Énaxin rétta valið. Varan 
er fljótvirkandi og þú munt 
finna breytingu strax frá fyrsta 
degi. Þegar þú hefur prófað 
Énaxin muntu sannfærast og 
þess vegna velja flestir að halda 

notkun þess áfram. Hver vill 
ekki vera frískur og orkumikill 
í stað þess að vera þreyttur og 
útkeyrður?

Ert þú þreytt(ur) í tíma og ótíma?

HVAÐ GETUR ÉNAXIN 
GERT FYRIR ÞIG?
Margir eiga erfitt með sinna öllum 
þeim krefjandi verkefnum sem 
takast þarf á við í daglegu lífi, 
þegar starfið, makinn og börnin 
krefjast athygli. Hvort sem þú 
finnur fyrir þreytu dagsdaglega, 
eða stendur frammi fyrir sérstökum 
áskorunum, t.d. miklu vinnuálagi, 
hreyfingu og líkamlegu álagi, ert 
nýbúin(n) að eignast barn eða ert 
í prófum, getur þú fengið aukna 
orku með Énaxin.

Énaxin er fullt af umfram orku
Énaxin mixtúran inniheldur 
fjölbreyttar jurtir. Mikilvægustu 
virku jurtirnar eru Schisandra og 
Rosenrod (rhodiola). Jurtirnar 
hjálpa líkamanum að framleiða 
orku fyrir allar daglegar athafnir. 
Énaxin töflurnar innihalda tvær mikil-
vægustu jurtir mixtúrunnar ásamt 
helstu vítamínum og steinefnum. 

Hröð virkni
Prófaðu fljótandi Énaxin og finndu 
strax frá fyrsta degi, hvernig þér 
finnst þú vera „á toppnum“. Eftir 16 
daga kúr hefur orkustig þitt aukist. 
Prófaðu nýja 5 vikna startpakkann 
og haltu svo áfram að taka Énaxin 
töflur, sem viðhalda áhrifunum.

Byrjaðu í dag – finndu virknina 
á morgun
Það er engin afsökun fyrir 
því lengur að vera þreytt(ur). 
Byrjaðu að nota Énaxin í dag og 
þú munt öðlast virkara líf með 
nýrri orku og auknum þrótti frá 
og með morgundeginum.

„Ég nota Énaxin á hverjum 
degi, því þá hef ég orku fyrir 
öll daglegu verkefnin sem ég 
þarf að sinna, fjölskylduna og 
vikulega hreyfingu – og svo 
er það líka svo bragðgott.“

Gitte Lykke Caspers, 45 ára
Þjónusturáðgjafi

„Eftir vinnu vildi ég helst 
bara henda mér á sófann. Ég 
ákvað þá að prófa Énaxin. 
Það var frábært, mér fannst 
ég miklu frískari strax frá 
fyrsta degi!“

Betina Grewal, 33 ára
aðstoðarmarkaðsstjóri

„Ég fann mun strax frá fyrsta 
degi þegar ég byrjaði að taka 
Énaxin og nú hef ég tekið 
mína orkubombu á hverjum 
degi í meira en 2 ár.“

Klaus Nielsen, 47 ára
framkvæmdastjóri

„Þetta eru í raun námskeið fyrir 
alla sem hafa áhuga á að læra, 
hvort sem menn eru að byrja eða 
hafa skautað einhvern tímann 
áður,“ segir Hjalti Páll Þórsson, 
forsvarsmaður linuskautar.is, sem 
stendur fyrir línuskautanámskeið-
um í námunda við Skautahöllina í 
Laugardal í sumar.

Á námskeiðunum er farið í 
öll helstu undirstöðuatriðin sem 
skipta máli til að skauta bæði ör-
uggt og rétt að sögn Hjalta. Hann 
bætir við að allar nánari upplýs-
ingar sé að finna á vefsíðunni linu-
skautar.is og eins sé hægt að senda 
fyrirspurnir á linuskautar@linu-
skautar.is. 

Skautakennsla í 
Laugardal í sumar

Linuskautar.is stendur 
fyrir námskeiðum í sumar.

Lagið var dregið á flot vegna 
deilna Harding og Kerrigan.
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Fafu er nýtt íslenskt fyrir-
tæki sem hannar og fram-
leiðir skapandi leikföng 
fyrir börn. 

Hugmyndin vaknaði 
með Huldu Hreiðars-
dóttur fyrir nokkrum 
árum. „Ég hafði þá haft 
áhuga á umhverfisvæn-
um vörum og á sjálf 
þrjú börn,“ segir Hulda 
sem haustið 2008 sótti 
Viðskiptasmiðju hjá 
Klaki sem er verklegt 
nám til að framkvæma 
hugmyndir. Upp úr 

því stofnaði hún ásamt 
Þórunni Jónsdóttur Fafu 

í júní 2009 en að starfi og 
hugmyndavinnu koma fleiri 
einstaklingar.
Sanngjarnir viðskiptahættir, 

eða „Fair trade“, eru hugmynda-
smiðum fyrirtækisins Fafu mik-
ilvægir auk þess sem umhverfis-
sjónarmið eru höfð að leiðarljósi 

við hönnun og framleiðslu varanna. 
Þá er öll hugmyndafræðin að baki 

leikfanganna sérstök. „Við reyn-
um að fá krakkana út úr boxinu 
og örva þau og krefja um mót-

framlag í leik,“ útskýrir Hulda. Hún segir 
allt of algengt að börnin horfi á dótið leika 
sér án þess að þau þurfi að taka þátt. Með 
leikföngum frá Fafu sé hins vegar gerð krafa 
um að þau búi eitthvað til sjálf, hugsi og læri. 
„Við vinnum mikið með liti, form og áferð. 
Leikföngin hafa ekki augljósa virkni heldur 
verða börnin að velta fyrir sér hvað eigi að 
nota þau í.“

Fyrsta lína Fafu, búningalínan Fikra, var 
tilbúin í desember. Er þar um að ræða skikkj-
ur og hatta sem hægt er að nota á ýmsa vegu. 
Enn er það eina lína Fafu en þær stöllur vinna 
nú að vöruþróun á fleiri vörum þar sem unnið 
er með tré, gúmmí og fleiri hráefni. 

Hulda segir fjármögnun hafa gengið ágæt-
lega. Þær fengu í fyrra frumherjastyrk frá 
Tækniþróunarsjóði sem gerði þeim kleift að 
einbeita sér alfarið að verkefninu. 

En hvar má fá vörur Fafu? Við erum með 
þær í einni búð í Norræna húsinu og verð-
um líklega í nokkrum túristabúðum í sumar. 
Hins vegar stefnum við aðallega á útflutning 
og eru Skandinavía og Þýskaland okkar aðal-
markaðir,“ segir Hulda. Vörurnar eru þegar 
til sölu í einni búð í Stokkhólmi en líkur eru á 
að þær verði til sölu í fjölmörgum verslunum 
í Svíþjóð sem sérhæfa sig í umhverfisvænum 
vörum. Áhugasamir geta kynnt sér vörurnar 
og hugmyndirnar á www.fafutoys.com
 solveig@frettabladid.is

Vinna með opinn 
leik, liti og áferð

Hulda Hreiðarsdóttir og Þórunn Jónsdóttir standa að fyrirtækinu Fafu. 
Þar er áhersla lögð á leikföng sem örva börn til sjálfstæðrar hugsun-
ar. Fafu hlaut nýlega sérstök útflutningsverðlaun Útflutningsráðs.

Skikkjur, hatt-
ar og slæður 
öðlast nýtt 
líf í höndum 
barnanna.

Hulda Hreiðarsdóttir og Þórunn Jónsdóttir standa saman að leikfangafyrirtækinu Fafu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

1. MAÍ  breytist útivistartími barna. Þá mega börn 12 

ára og yngri ekki vera á almannafæri eftir klukkan 22, 

nema í fylgd með fullorðnum. Börn á aldrinum 13 til 

16 ára mega ekki vera á almannafæri eftir miðnætti.

Krakkar geta 
brugðið sér í ýmis 
hlutverk í litríkum 

búningum.

•  LÍTILL OG ÞÆGILEGUR
•  HÆGT AÐ NOTA Á ALLAN LÍKAMANN
•  LOSAR UM VÖÐVABÓLGU OG HARÐSPERRUR
•  ENDURNÆRIR HÁLS, AXLIR, BAK OG FÆTUR
•  STERKUR OG ENDINGARGÓÐUR
•  TVEGGJA ÁRA VERKSMIÐJUÁBYRGÐ

LOGY EHF -  B E R J A R I M I  6  -  112  R E Y K J AV Í K -  S Í M I  6 61-2 5 8 0  O G  5 8 8 -2 5 8 0
SENDUM Í PÓSTKRÖFU EÐA KEYRUM HEIM Á REYKJAVÍKURSVÆÐI 

WWW.LOGY.IS

Fjölskyldu sumargjöfi n

Útsölustaðir:
Apótekið, Árbæjarapótek, Lyfjaval, Lyfjaver, 

Rima Apótek, Reykjavíkur ap., Fjarðakaup, HNLFÍ,

30% afsláttur 
af sóttum pizzum 

Tilboðið gildir frá 19–25. apríl
„Bjóðum einnig upp á speltpizzur“

Sími: 577-3333
Dalvegur 2,  201 Kóp.

Opið alla daga frá kl. 11–1

Dalshrauni 13, Hafnarfjörður 
Opið sun – fim frá kl. 11–23, 

fös og lau frá 11–23:30

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Þriðjudaga



BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. Árgerð 
2005, ekinn 111 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.390.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is Skoðar skipti 865-7539

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

DISEL
JEEP CHEROKEE 33“. Árgerð 1995, 
ekinn 251 Þ.KM, DÍSEL, 5 GÍRAR.MJÖG 
HEILL,EKKERT RYÐ. Verð 890.000. 
Rnr.242938.Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

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 535D E60. Árgerð 2005, ekinn 
89 þ.km, DÍSEL 270HP Sjálfskiptur. 
Verð 5.450þ áhvl. 5.050þ Rnr.127246 
Óskum eftir BÍLUM - HJÓLUM 
- FERÐAVÖGNUM á söluskrá okkar 
WWW.HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

TOYOTA COROLLA S/D TERRA, árg 
1998, ek 219.þ km, 1.6L Beinskiptur, 
Verð 390.þ Vantar bíla á skrá og á stað-
inn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota Land cruiser 120 LX 35“, árg. 
5/2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 35“ 
breyttur, rafmagn, dráttarbeisli, CD, 
omfl, Topp eintak og lítur út sem nýr!, 
Ásett verð 7290þús.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

NISSAN PATROL ELEGANCE Nýskráður 
12 / 2000Ekinn 245 þ.km. Verð 
1.790.000 Áhvílandi kr. 1.600.000 
Mánaðarleg afb. kr. 40.000

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

 Bílar til sölu

Til sölu Mitzubitshi Lancer árg‘97. Ek. 
185þ. Nýsk. Ný sumardekk og álfelgur, 
búið að skipta um tímareim.Nagladekk 
á felgum fylgja með. V. hugmynd 450þ. 
Uppl í S. 869 8515

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

Toyota corolla lift back ‚94 ekinn 178þ.
km. 1400, beinskiptur. Verð 170 þús-
und. Ný skoðaður fyrir 07.2011. Uppl. 
í s. 690 8793.

Subaru Legacy árg. ‚98 ek. 150þ.km 
Ssk. Vetrar og sumardekk. Bensín. Mjög 
góður bíll. V. 370þ. S. 616 2597.

Til sölu nissan almera árg‘99, ek.115km. 
5.g, V. 240þ. Uppl. í S. 616 2597.

SKODA COMFORT AMBIENTE 
16 V. 10/2007,EINN EIGANDI, 
GRÁSANSERAÐUR, BEINSKIPTUR, 1400 
VÉL 86 HÖ., EKINN 21 Þ.KM., 4. DYRA, 
VETRARDEKK, SUMARDEKK. VERÐ 
1750 ÞÚSUND S. 8958956

Range Rover VOUGE 
Tilboð 2.790þús

Range Rover VOUGE ‚03 LÆKKAÐ 
VERÐ 2590 Flott eintak Ekinn 82 þús m 
Topplúga Leður camel litur Gps, CD, 6 
diska Magasín dráttarbeisli Hlaðinn bíll 
‚20 felgur nýskoðaður s 8958898

Hyundai Accent GLS árg.01‘ ek. 90þ. 
vél og sjálfsk. þarfnast viðgerðar meðal 
annars. uppl: 557-4968 / 898-4968

VW Polo grænn að lit, árg‘98. Ek.80þ. V. 
190þ. Uppl í S. 866 6448

 0-250 þús.

Hjólhýsi óskast Árgerð 1985-95. Vel 
með farið. Uppl. í síma 587 1471

Suzuki Baleno‘96 ek168þ. Þarf smálagf. 
annars mikið endurnýjaður Verð 65þ. 
Uppl.8204113

 250-499 þús.

Honda Civic H/B VTI árg.‘99. 161hö. 
Ek 163þ. V+S á álfel. verð:480Þ 
Uppl:8666803

 1-2 milljónir

Ath öll skipti
Til sölu Grand Caravan 2001 ekinn 84 
þúsund mílur Nýskoðaður 2011, álfelg-
ur og filmur ásett verð 1390.- TILBOÐ 
1.190 þúsund ath skipti á mótorhjól, 
vélsleða, bíl. Uppl. í síma 693-5053.

 Bílar óskast

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

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, 
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 
6744.

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

 Jeppar

Pajero Instyle, dísil, sjálfsk. 3.2, 170 
hö. 5 d. - 7 manna árg. 2008 ekinn 
36þús. Einungis bein sala. Verð 7,5. 
S: 856-7710

Toyota Land Cruiser 120 VX. Árgerð 
11/2005. Ekinn 66.000 km.Diesel/Sjsk.
Allt nýtt í bremsu (Framan/aftan). 
Sumar og vetrardekk.Ásett verð 5.990þ 
S:696-4248

 Vörubílar

Til sölu kranaskóflur nokkrar stærð-
ir. Tveggja manna karfa, staurabor og 
fimm arma krabbi.Og ruslagámar í 
nokkrum stærðum. S: 893 1229

 Mótorhjól

Can-Am Outlander MAX 800R EFI XT 
,2010 ný hjól. Verð 2.850 þús. Koma 
með spili og stuðurum. Sjá www.mot-
orhjol.net. Uppl. 824 6600.

Honda Crf Smaal weel árgerð 2007 
mjög lítið notað. staðgreiðsluverð 470 
þús. Uppl. s. 8221920

Kawasaki Vulcan 1600 Arg 05, ek 2200 
Útb 390 þús. Gbr. 28 þús. á mán. Uppl. 
897-7354

 Lyftarar

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

 Bátar

Rafmagnsfæravindur frá Oilwind teg. 
03-16. SENSON ehf. Sími 511-1616. 
senson@senson.is

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

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

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

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

 Varahlutir

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

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

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.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Trjáklippingar og fellingar, laufahreins-
un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð-
ingasmíði, jarðvegsvinna og margt 
fleira. Garðar best ehf s. 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

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



FIMMTUDAGUR  22. apríl 2010 9

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

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.

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

Jarðtækni-smágröfur-hellulagnir-snjó-
bræðsla-drenlagnir-jarðvegsskipti. 
Útvegum öll efni, gerum föst tilboð. 
Vanir menn. Símar 660 0580 eða 660 
0571.

 Bókhald

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir ein-
staklinga og verktaka. Vönduð 
vinna. Ódýr þjónusta. Sæki um 

viðbótarfrest fram í maí. 
Opið einnig um helgar.

Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 
S: 533 1533.

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.

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

 Fjármál

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrir-
tækja og einstaklinga, í samstarfi við 
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur. 
Einnig útreikningar og gagnaöflun 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.

Sparslasprauta til söl
Öflug og góð vél sem sprautar 10 
L/mín. Uppl. 693-3359

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Strúctor byggingaþjón-
usta ehf

Tökum að okkur flísalögn, 
múrverk, málningu, pípulögn, 

raflögn og annað tengt viðhaldi 
á húsnæði.

Vönduð og góð vinnubrögð. 
Uppl. s. 893 6994

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

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum!

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Varist kostnaðarsamar fram-
kvæmdir. Byggingarfélagið Reisir. S. 
773 4441.

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

Húseigendur, Húsfélög 
Ath.

Múrarameistari sérhæfður í flísalögn-
um, sprungu og tröppuviðgerðum. 
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 & 
567 6245.

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.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Vantar þig að láta gera við tölvu? Þá 
erum við rétta fólkið! Hafðu þá sam-
band við okkur í síma 8665000 eða á 
netfangið asdisjenna@simnet.is

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

 Nudd

Fantastic whole body massage S. 692 
4599 Maria

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Very good massage for men. Gsm. 
690 9182.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

TOYOTA ÞJÓNUSTA

Smurþjónusta og smáviðgerðir
Dalvegi 16a • 201 Kópavogi • Sími 554 3430

leiguwww.cargobilar.is

obilar.is

eigu

Krefst ekki meiraprófs réttinda
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Gott nudd - good massage. S. 844 
0329 & 857 4850.

Unaðsnudd á tilboði,frábært nudd fyrir 
karlmenn,láttu það eftir þér, S:6921123

Whole body massage. S. 849 5247.

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

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

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Getur bætt við okkur fatabreyt-

ingum.
Opin mánudag- föstudag frá 
kl 09 - 17. Laugardag 10-12. 
Sími 552 5540. & 861 4380. 

Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari, 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.

Vantar 3000L ónotaða rotþró. stgr. s. 
896 1814.

 Vélar og verkfæri

Til sölu Baykal 2,5 blikksax og Göteneds 
2,5 beyjuvél sími 892 5434.

 Til bygginga

Til sölu nýjar útihurðar í karmi (áltré) 
m.gleri. Einnig rafstöðvar steinsagir, 
jarðvegsþjöppur,malbyggssög og hjól-
apallar. Uppl í S. 867 4940

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

 Verslun

LAGERSALA Á ELDRI VÖRUM!!! 1.000-
3.000.kr 1.000-3.000.kr. Emilía Bláu 
húsin Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

 Hnéstígvél 11.900kr www.desire.is 
s:824-3132

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

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

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

NUDD-AFRICANA-NUDD
Algjör nautn, 2ja klukkustunda með-
ferð samasem 9900.- kr. Nuddari frá 
Senegal. Tilb. f. 2 samasem skrúbb, 
heitur pottur, nudd kr. 9900.- kr. 
Detox úthreinsun f. 2 samasem kr. 
9900.- margar teg. nudd. slökun, veit-
ingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf, 
snyrting. Ekkert sex nudd. Now sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 
JB Heilsulind Skúlagötu 40.

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

Eðalnudd. Veldu það besta. Tilboð í 
dag. S. 659 6019.

 Ýmislegt

Ertu með verki? Ný lyflaus verkjameð-
ferð. 50-100% árangur í 85% tilfella. 
Uppl. og tímapantanir 772-0075, 772-
5077 og 772 6816

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

Indverskur matur
Ef þú vilt elda indverskan mat fyrir 
veislu og læra í leiðinni hafðu þá sam-
band í S. 616 1056

 Námskeið

NORSKA - NORWESKI - 
ICELANDIC

 ANGIELSKI dla 
POLAKÓW

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 
10-11:30/18-19:30, start 26/4, 31/5, 
5/7, 2/8. Level II: 4 w. Md to Fr; st. 
19:45-21:15, st 26/4. Level III: 4w. 
13-14:30 st: 26/4. Level V 4w. Mnd-Fri 
8-9:30 st 26/4. NORSKA: 4 vikur, mán 
til fös 19:45 -21:15, stig I: 26/4 og stig 
II 31/5 ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 
weeks: Md to Thu; st. 26/4, 31/5. Level 
I: 10:30-12 or 17:30-19:00. Level II: 9-
10:30 or 17:30-19. Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.
is/ice

Ný spennandi skartgripa-
námskeið hjá Glit.

Víraskartgripanámskeið með 
perlum og steinum. Mjög spenn-
andi námskeið sem býður upp á 
nýja möguleika í skartgripagerð. 

Hægt er að útbúa armbönd, 
hringa, hálsmen o.fl. og nota 

steina og perlur með. Eitt kvöld 
kr. 6000 innifalinn vír.

Glit ehf, Krókhálsi 5, 110 Rvk. 
www.glit.is s. 587 5411

 Ökukennsla

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

Ökukennsla. Kenni á Subaru Legacy 
árg. ‚07. Uppl. í s. 891 6055, Kristján.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Falleg svört 9 vikna labrador tík til sölu. 
Ættbók frá HRFÍ. Uppl. í s 846 2628

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Sjóstöng - skotveiði - 
grill

Tilvalið fyrir fjölskyldur, fyrirtæki og ein-
staklinga. Siglt er frá RVK- höfn. Túrinn 
er ca. 3 tímar. Uppl. s. 894 1535 og 
svanursv@hotmail.com

 Hestamennska

Hestamenn
Smíða innréttingar í hesthús, einn-
ig útigerði, hringgerði, einnig úrvals 
eik, veggjaklæðningar, uppsetning. Öll 
almenn járnsmíði og trésmíði. Uppl. 
Aðalsteinn s. 869 6690 & Eyjólfur s. 
691 8842.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

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

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

Lítið herb. til leigu m/ aðg. að baðh.. 
á sv. 105. Uppl. í s. 562 0952 & 663 
8108.

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.

Til leigu 4 herb. íbúð á svæði 110 sem 
leigist frá 1 júní til 24 sept.með eða án 
húsgagna. upplýsingar í S:618-0083

2herb 50fm íbúð á 2h laus verð 80þ 
uppl á Íslensku í s6952960

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

Til leigu nýleg og glæsileg 4ra herb. 
íbúð 112fm á Burknavöllum,221. Leiga 
135þús per mánuð innifalið hússj. 
og hiti. Íbúðin er laus núna, trygging 
400þús. s. 554 4107 eftir kl. 18

 Húsnæði óskast

Ungur nemi 23 ára reglusamur óskar 
eftir íbúð/bílskór og skilvísum greiðsl-
um lofað ásamt hund uppl: 772-0692

Stúlka óskar eftir íbúð til leigu á Stór-
RVK svæði þar sem hundur er leyfður. 
Greiðslusgeta ekki meir en 120þ. á 
mán. Uppl. í S. 846 1899.

Óska eftir 3ja herb. íbúð á höfuðborg-
arsv. Uppl. í s 863 5922.

Óska eftir 2 herb. eða stúdíó íbúð frá 
1. maí. Kvk rúmlega fertug er með kött 
(innikisa). Uppl. í s: 8984366

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðarlönd til 
sölu.

Fallegar lóðir í landi Kílhrauns á 
Skeiðum, 19km austan Selfoss. 

Vegur, kalt vatn, rafmagn og sími 
að lóðamörkum. Lóðirnar eru frá 

5000fm-11.600fm og kosta frá 
1.800.000kr

Hafið samband í síma 824 3040 
Hlynur. Heimsíðan er: www.

kilhraunlodir.is

 Atvinnuhúsnæði

ATH TIL LEIGU NÝL 70M2 IÐNAÐARBIL 
Í GARÐABÆ 3M HURÐ WC GOTT PLAN 
V85ÞÚS. S. 892 7858.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Bílskúr

Bílskúrshurðar
Eigum til hágæða bílskúrshurðar á lager 
ásamt opnurum. Upplýsingar: www.
globalice.is

32fm bílskúr á svæði 104 til leigu sem 
geymsla eða undir snyrtilegan rekstur. 
Upplýsingar: 660-8500

Óska eftir bílskúr til leigu helst í 
Breiðholti. Uppl. í S. 896 1607.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kökuhornið Bæjarlind
Óskum eftir starfsfólki á tví-

skiptar vaktir 06:30-13:00 
og 13:00-18:30 (ca. 73,43% 

starfshlutfall). íslenskukunnátta 
skilyrði.

kokuhornid@kokuhornid.is S. 
866 0060, Ingibjörg

Óskum eftir að ráða duglegan og áreið-
anlegan einstakling í stöðu vaktstjóra. 
Aldurstakmark: 28 ára. Áhugasamir vin-
samlegast sendið ferilskrá á nautholl@
nautholl.is

Ert þú lærður barþjónn 
og ert að leita að 

aukvinnu?
Óska eftir að komast í samband við 
lærðan eða vanan barþjón. Um er 
að ræða létta verktakav. mánud til 
fimmtud. Kvöldvinna en nokkuð frjáls 
vinnutími, 2-4 klst í senn. Aðeins 
reglusamur reyklaus aðili kemur til 
greina. Verður að hafa bíl til umráða. 
Áhugasamir sendi inn mynd, nafn, 
heimilisfang, heimasíma, GSM, E-mail 
og núverandi vinnustað eigi síðar en 
26. apríl til: fjolval@gmail.com

Öryggisfélagið
Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í 
næturvinnu í verslunum. Helstu störf 
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, 
áfyllingar ofl. Skilyrði; góð þjónustu-
lund,hreint sakarvottorð og Íslensku 
kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur 
20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 
/ 201 Kópavogur. Umsóknir aðeins á 
staðnum. www.115.is

Íslensk fjölskylda í úthverfi London (East 
Sheen) óskar eftir heimilisaðstoð/au 
pair í amk 6 mánuði. Viðkomandi þarf 
að vera eldri en 18 ára, dugleg, barn-
góð, sveigjanleg og mjög sjálfsstæð. 
Hægt er að fara á ensku námskeið 
eða annað hluta nám samhliða starfi. 
Börnin eru 7 og 9 ára. Áhugasamir 
geta sent tölvupóst á karenaxels@
googlemail.com

Skipstjóri óskast á 200 tonna bát sem 
verður gerður út í Barentshafi í sumar. 
Upplýsingar veitir útgerðarmaður: 
Bengt Are Kornelíussen í síma + 47 
97098326

Vinnumaður/kona óskast á sauðfjárbú 
á suðausturlandi. Þarf að geta mætt 
fljótlega Uppl. í s. 4874791 Rúnar.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir 
úthringjurum til starfa á kvöldin. Góð 
laun fyrir rétta aðila. Umsóknir berist 
á gisli@tmi.is

 Atvinna óskast

Húsasmíðameistari-Byggingastjóri tekur 
að sér smíða sumarhús tilbúinn til 
flutnings. einnig nýbyggingar,viðhald og 
endurnýjun húseigna. Áratuga reynsla 
og þekking uppl í sima 8972780

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Fundarlaun/Silfurkross Stór, gam-
all silfurkross í langri silfurkeðju tap-
aðist föstud.16. apríl sl. í sundlaug 
Seltjarnarness eða í Kringlunni Krossinn 
hefur afar mikið tilfinningarlegt gildi 
fyrir eigandann sem erfði hann eftir 
móður sína. Finnandi vinsamlegast 
hafið samband í síma 6911185. Góðum 
fundarlaunum heitið.

 Einkamál

Karlmaður, tæplega fimmtugur, ríflega 
120 kg, vill kynnast karlmanni með eitt-
hvað nýtt og spennandi í huga. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8403.

Konur: Ríflega fertug kona vill kynnast 
konu með ljúfar stundir í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8318.

Kona á besta aldri vill kynnast karl-
manni með ljúfa stund í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8607

Einhleyp kona vill kynnast einhleypum 
karlmanni öðru hvoru megin við sex-
tugt. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8533.
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Atvinna

Fasteignir

Tilboð

Fundir

www.atvinnueignir.is
534 1020

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn
bíður þín

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Miðvikudaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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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

Hallkelshólar

Fallegt 64 fm sumarhús 
í Hallkelshólum
40 ára lóðarleigu-
samningur
Aðeins 70 km frá 
Reykjavík
Góð staðsetning 

v. 15,9 m. 

Þrastahólar

Fallegt 58 fm sumarhús
Í Grímsnesinu
Fallegur 120 fm sólpallur
Skipti á eign á Akureyri 
koma til greina 

v. 13,9 m. 

Traðarland

200 fm einlyft einbýli
Fallegt og vel staðsett
Hornlóð
Bílskúr
Frábær staðsetning í 
Fossvoginum

v. 65,0 m. 

Reynimelur

Góð 3ja herb. íbúð á 
efstu hæð
Franskir gluggar í stofu
Bílskúr fylgir með
Góð staðsetning, auka-
herb. í risi

v. 24,9 m. 

Vatnsendablettur

Stórglæsilegt einbýli
Glæsilegt útsýni
Allt hið vandaðasta
Frábær staðsetning
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr

v. 88,9 m.

Safamýri - sérhæð

Neðri sérhæð og bílskúr
4 svefnherbergi
Uppgert eldhús
Gott hús 

v. 37,0 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. 

Fitjasmári

Einstaklega fallegt 6 herb. 
parhús
90 fm verönd
Frábær staðsetning
Vönduð eign
Skipti koma til greina

v. 51,9 m. 

Baughús

Fallegt 200 fm parhús m. 
aukaíbúð
Frábær staður
Glæsilegt útsýni
Skemmtilegt skipulag
Laus við samning

v. 41,0 m. 

Reykás 

130 fm íbúð á efstu hæð 
og í risi
Góður bílskúr
Nýlega uppgerð að hluta
Glæsilegt útsýni 

v. 28,0 m. 

Kögursel

Tvílyft, 160 fm parhús 
auk bílskúrs
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Makaskipti koma til 
greina
Laust við samning

v. 36,4 m.

Þingvað 

Stórglæsilegt 281 fm 
einbýli
Frábær útsýnisstaður
Innréttingar frá Sérverk
Gólfhiti
Glæsileg eign

v. 83,3 m.

Sölustjóri  
Húsasmiðjan og Blómaval óska eftir að ráða í starf sölustjóra verslana.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Samræmir og ber ábyrgð á vöruframsetningu og útstillingum í verslunum. 

Hæfniskröfur:

• Reynsla af verslunarstörfum og/eða sambærilegum störfum skilyrði.

• Frumkvæði, metnaður, stjálfstæði og öguð vinnubrögð nauðsynlegir kostir.

• Háskólamenntun æskileg

Í boði er:  

• Fullt starf.

• Krefjandi stjórnunarstarf hjá einu 
stærsta smásölufyrirtæki landsins. 

• Skemmtilegur vinnustaður með 
samhentum hópi starfsmanna. 

• Samkeppnishæf laun.

Atvinna

Fasteignir

Atvinna



Atvinna

Atvinna

Tilkynningar

Fundir
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timamot@frettabladid.is

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

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

JACK NICHOLSON LEIKARI ER 73 ÁRA

„Með sólgleraugun á nefinu er ég 
Jack Nicholson. Án þeirra er ég feit-
ur á áttræðisaldri. Og eins og gerist 
með aðra Íra er dauðinn í huga mér 

öllum stundum.“

Jack Nicholson telst með mestu kvik-
myndastjörnum sögunnar. Hann hefur 
tólf sinnum verið tilnefndur til Óskars-
verðlauna sem besti leikari og þrisvar 
farið með sigur af hólmi, fyrir Gauks-
hreiðrið, Terms of Endearment og As 

Good As It Gets.

„Hugmyndin að Ástráði kviknaði með þátttöku í alþjóða-
starfi læknanema fyrir áratug,“ segir Júlíus Kristjánsson, 
formaður Ástráðs, um upphafið að forvarnastarfi lækna-
nema.  

Helsta verkefni Ástráðs er að fræða unglinga og ung-
menni um kynheilbrigði. „Á þessum áratug hafa hundruð 
læknanema í sjálfboðastarfi frætt um þrjátíu til fimmtíu 
þúsund unglinga og ungmenni í félagsmiðstöðvum, grunn- 
og framhaldsskólum um allt land,“ segir Júlíus. 

En eru krakkarnir ekkert feimnir? „Við rekum kennar-
ana út og því eru þau yfirleitt opin og spyrja margra spurn-
inga. Þau sem ekki þora að spyrja geta sent okkur tölvu-
póst,“ segir Júlíus og áréttar að farið sé með öll bréf sem 
trúnaðarmál.

Hann segir árangurinn af fyrirlestrunum góðan sem sýni 
sig kannski best í því að Ástráður hlaut forvarnaverðlaun 
Sjóvár 2007. „Þá hafði verið sýnt fram á að fóstureyðingum 
hafði fækkað frá því við hófum störf,“ útskýrir hann.  

Júlíus segir krakka mjög misvel að sér um kynheilbrigði. 
Misjafnt sé hversu mikil áhersla sé lögð á málefnið í grunn-
skólum og hve mikið foreldrarnir kenni börnum sínum. „Við 
reynum með starfi okkar að stuðla að opinskárri umræðu 
og viljum ekki að kynheilbrigði sé tabú.“

Fjölmargir læknanemar taka þátt í starfi Ástráðs. Þeir 
ana ekki blint út í fræðsluna heldur fá viku undirbúnings-
kennslu frá læknum, líffræðingum, sálfræðingum og félags-
ráðgjöfum. Júlíus telur því ljóst að þetta sé einnig ávinn-
ingur fyrir læknanemana. „Þeir eru allavega betur í stakk 
búnir að taka á þessum vandamálum í framtíðinni.“

Ástráður heldur upp á tíu ára afmæli sitt í dag og býður af 
því tilefni til veislu á efstu hæð í Turninum við Höfðatorg. 
„Þangað bjóðum við öllum vinum og velunnurum starfsins,“ 
segir Júlíus. Í afmælinu verður opnuð glæný heimasíða á 
www.astradur.is solveig@frettabladid.is

ÁSTRÁÐUR:   TÍU ÁRA

Uppfræða um 
kynheilbrigði

FORMAÐUR ÁSTRÁÐS „Á einum áratug hafa hundruð læknanema 
í sjálfboðastarfi frætt um 30 til 50 þúsund unglinga um allt sem 
viðkemur kynheilbrigði,“ segir Júlíus. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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

Alda Þórarinsdóttir
Hólum 15, Patreksfirði,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 18. apríl. Jarðarförin 
auglýst síðar.

Árni Halldór Jónsson
Hrönn Árnadóttir Guðmundur Ólafur    
 Guðmundsson
Þór Árnason Sigríður Einarsdóttir
Dröfn Árnadóttir Einar Jónsson
Jón Bessi Árnason Guðrún Gísladóttir
Sævar Árnason Elena Alda Árnason
Stefanía Heiðrún Árnadóttir Valgeir Ægir Ingólfsson
Brynja Árnadóttir Guðmundur Aðalsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir og barna-
barn,

Ísak Rafael Jóhannsson
lést mánudaginn 19. apríl.

Aðalbjörg Jónsdóttir Jóhann Rúnar Sigurðsson
Jóhann Vilhjálmur Ólason
Óli Dagmann Jóhannsson
Villy Böegh Olsen Jóhannsson
Jón Aðalsteinsson, María Kristjánsdóttir,
Kolbrún Inga Sæmundsdóttir, Björn Arnórsson 
Óli Dagmann Friðbjörnsson, Hulda Jóhannsdóttir.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Sólveig Bjarnadóttir
frá Flateyri,

sem andaðist á Hrafnistu Reykjavík laugardaginn 
10. apríl, verður jarðsungin frá Áskirkju föstudaginn 
23. apríl klukkan 11.00.

Sigurður Ásgeirsson Hjördís Björnsdóttir
Dagur Ásgeirsson Sunneva Traustadóttir
Bergþóra Ásgeirsdóttir Guðmundur Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Eðvarð Pétur Torfason 
fyrrverandi bóndi frá Brautartungu 
Lundarreykjadal, síðast til heimilis að 
Bæjarási Hveragerði, 

sem lést 17. apríl síðastliðinn, verður jarðsunginn frá 
Lundarkirkju Lundarreykjadal laugardaginn 24. apríl 
klukkan 14. 

Margrét Kristjánsdóttir  Helgi Hannesson
Sveinn Gunnar Eðvarðsson  Anna Rafnsdóttir
Hildur Eðvarðsdóttir   Eiríkur Sveinsson
Guðni Eðvarðsson   Halldóra Ingimundardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför frænku okkar

Pollyar Svanlaugar 
Guðmundsdóttur
Bókhlöðustíg 2 Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar 
Vesturlands Hvammstanga. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Guðmundur Jóhannesson  Bjarney G. Valdimarsdóttir
Jónína Ögn Jóhannesdóttir Birgir Jónsson
Árni Jóhannesson Anna Olsen
Guðmann Sigurbjörnsson Kristín A. S. Aradóttir
Edda Ársælsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ragnheiðar Pálsdóttur
Hjúkrunarheimilinu Holtsbúð 
Garðabæ.

 Inga Hafsteinsdóttir
 Jón Garðar Hafsteinsson         Dagný María Sigurðardóttir
 ömmubörn og langömmubarn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi, 

Ólafur Friðrik 
Ögmundsson 
til heimilis að Grænumörk 5, Selfossi, 

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands þann 20. apríl  
2010. Útförin fer fram frá Víkurkirkju laugardaginn 
1. maí kl. 14.00.
 
Ögmundur Ólafsson Helga Halldórsdóttir
Alda Guðlaug Ólafsdóttir
Lilja Guðrún Ólafsdóttir Björn Friðriksson
Erna Ólafsdóttir Eyjólfur Sigurjónsson
Guðlaugur Jón Ólafsson Angela Rós Sveinbjörnsdóttir
Baldur Ólafsson Kristín Erna Leifsdóttir
Halla Ólafsdóttir Guðni Einarsson
Jón Geir Ólafsson Ólöf Ragna Ólafsdóttir
og fjölskyldur.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför elskulegs tengdasonar míns, 
föður, tengdaföður og afa,

Guðmundar Árna 
Bjarnasonar
Smárahvammi 2, Hafnarfirði,

sem lést miðvikudaginn 31. mars.

Guðríður Guðbrandsdóttir
Þorsteinn Guðmundsson Björg Sigurðardóttir
Júlíana Ósk Guðmundsdóttir Ólafur Björn Heimisson
Guðmunda Gyða Guðmundsdóttir Gylfi Bergmann   
 Heimisson
og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og langafi,

Agnar Árnason
kaupmaður,

sem lést miðvikudaginn 14. apríl, verður jarðsunginn 
frá Árbæjarkirkju föstudaginn 23. apríl kl. 15.00.

Magnhildur Friðriksdóttir
Magnús Agnarsson Ulrika Bladh
Kristbjörg Agnarsdóttir Konráð Sveinsson
Arnar Jökull Agnarsson Anna Lára Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.



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



OPIÐ ALLA DAGA

FRÁBÆR
AFMÆLIS-

TILBOÐ

DAGSKRÁIN:
EINS ÁRSKRÓNAN

 GRILLVEISLA OG GOS Í BOÐI

 HOPPUKASTALI

 KJÖRÍS GEFUR ÍS

SÖNGUR, GRÍN OG GLEÐI

FJÖLMÖRG AFMÆLISTILBOÐ

MEISTARAFLOKKUR KARLA OG
    KVENNA Í KNATTSPYRNU Á SELFOSSI
    ÁRITA PLAKÖT



í takt við tímann

GLEÐILEGT SUMAR!

HÁTÍÐHÁTÍÐ
SELFOSSI

AFMÆLIS

SUMARDAGINN FYRSTA
KL. 13-16
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 

Tryggva-
dóttur

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nú fer ég að 
verða hræddur! 
Hálftími og ekki 

píp frá þeim!

Aldeilis 
skíthræddur, 
verð ég að 
viðurkenna!

Hvað 
ertu 
að 

gera?

Mamma! Þetta 
eru gamlir tón-

leikabolir!

Þetta eru 
safngripir!

Ég er orðl...

Algjörlega 
sleginn út 
af laginu!

Að hann 
skuli hafa 
geymt þá 
í öll þessi 

ár?

... meira að 
hann skuli 
hafa tengst 
einhverju 
sem gæti 
hafa talist 

kúl.

Ég er að 
rífa gömlu 

stutt ermabolina 
hans pabba þíns 
niður til að nota 

þá í tuskur.

Ferðu í próf? Nei.

Nei.Heimavinna?

Er einhver að stríða 
þér eða taka af þér 
kökuna þína í 

hádegishléinu?

Ekki ennþá.

Þannig að 
kviðdóms-
seta er eins 
og barna-
skóli án 

pressunnar.

Og það eru 
fleiri hlé.

Hvað 
gerðirðu 

eiginlega í 
kviðdómn-
um, pabbi?

Sko, við sitjum 
eiginlega bara 
þarna og hlust-

um.

Bíddu nú 
aðeins við, af 
hverju fór ég 
yfir götuna?

Þegar 
kjúklingar eldast

Grillarar óskast
á Fabrikkuna 

ERTU SLYNGUR MEÐ SPAÐANN?

Okkur vantar vana menn til að snúa 
borgurum og vinna í eldhúsi okkar.  
Andrúmsloftið er einstaklega 
skemmtilegt enda brjálað að gera og 
umsækjendur þurfa að þola álagið vel.

Við leitum að starfsmönnum í fullt 
starf, hlutastarf og helgarstarf.

Einnig vantar liðtæka aðstoðarmenn í 
eldhús við uppvask og undirbúning.
Sendið umsókn ásamt mynd og ferilskrá á 
hinni@fabrikkan.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Mig hefur lengi langað til að kíkja inn á 
Iðnaðarsafnið á Akureyri en einhvern 

veginn hefur aldrei orðið af því. Þó er ég oft 
á ferðinni norðan heiða en yfirleitt í stutt-
an tíma í einu og dagskráin þétt. Nýver-
ið var ég þó stödd í höfuðstað Norðurlands 
með fjölskylduna og eftir annasama helgi 
sem samanstóð ýmist af heimsóknum eða 
heimboðum tóku við nokkrir virkir dagar 
sem við höfðum úr að spila, áður en haldið 
yrði heim suður yfir heiðar. Þeir dagar voru 
rólegri enda allir aðrir í vinnunni og við í 
fríi. 

ÉG hugsaði mér þá gott til glóðarinnar að 
láta loksins verða af heimsókn í Iðnaðar-
safnið og sá fyrir mér að eyða drjúgum 
dagsparti þar. Iðnsaga Akureyrar er um 
margt merkileg en meðal annars var stund-
uð smjörlíkisgerð í bænum á árum áður, 
umsvifamikil ullarvinnsla starfrækt og 
prjónaverksmiðja. Ekki varð þó af heimsókn 
minni í safnið þennan þriðjudaginn þar sem 
það var lokað. 

VIÐ nánari eftirgrennslan komst ég 
að því að safnið er einungis opið tvo 
klukkutíma á viku á veturna og það á 
laugardögum. Þessa tvo klukkutíma 
á laugardeginum hafði ég hins vegar 
svo skynsamlega eytt í búðarráp á 

Glerártorgi, verslunarmiðstöð bæjar-
ins, þar sem gallabuxur voru á afslætti.

IÐNAÐARSAFNIÐ er þó ekki eina safnið í 
bænum. Minjasafn Akureyrar stendur tign-
arlegt í innbænum og þar er líka Nonnahús. 
Flugsafn er einnig að finna í bænum og svo 
auðvitað hús skáldanna, Davíðshús og Sig-
urhæðir. Ég hafði þó gloprað tækifærinu á 
að kíkja við í öllum þessum söfnum því þau, 
sem á annað borð voru opin á veturna, voru 
einnig bara opin þessa sömu tvo klukkutíma 
á laugardögum.

AKUREYRI er fallegur bær á sumrin. Nú 
var hins vegar skítkalt og lítið skemmtilegt 
að rangla um miðbæinn með barnakerru, 
enda er umferð gangandi vegfarenda nánast 
ófær um gömlu „göngugötuna“ eftir að bíla-
umferð var hleypt um hana og blómakerj-
um dreift á gangbrautirnar. Okkur langaði 
ekkert aftur inn á Glerártorgið en var orðið 
frekar kalt þegar við komum loks að safn-
dyrum sem stóðu okkur opnar. Amtsbóka-
safnið var opið og þangað hröktumst við 
fjölskyldan undan norðanfjúkinu. 

INNI var hlýtt og notalegt, fáir gestir á 
ferli. Við hreiðruðum um okkur í horni með 
bækur og blöð og áttum hina bestu stund 
og heimsóttum bókasafnið nánast daglega 
þessa fáu daga sem við stoppuðum í bænum. 
Ég verð bara að reyna við Iðnaðarsafnið 
síðar, ef ekki verða þeim mun betri tilboð á 
Glerártorgi þann laugardaginn.

Safndagurinn eini á Akureyri
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Spjallþáttakóngurinn Larry King 
og eiginkona hans til þrettán ára 
hafa ákveðið að skilja, en þetta er 
sjöunda hjónaband Kings sem fer 
í vaskinn. 

Samkvæmt fjölmiðlum hið 
vestra á King að hafa átt í ára-
löngu ástarsambandi við yngri 
systur eiginkonu sinnar. Shawn 
Southwick, eiginkona Kings, á 
jafnframt að hafa verið í þingum 
við hafnaboltaþjálfara sona sinna, 
Hector Panate, en sá heldur því 
fram að King hafi vitað af sam-
bandinu en hafi ekkert aðhafst 

því hann hafi sjálfur verið ást-
fanginn af annarri konu. „Ég held 
að Larry sé ástfanginn af systur 
Shawn. Ég kynntist Shawn árið 
2007 og varð fljótt ástfanginn af 
henni. Larry vissi af sambandinu 
enda borgaði Shawn leiguna mína, 
keypti handa mér föt, bíl og hún 
vildi meira að segja eignast barn 
með mér,“ sagði Hector. 

Nadya Suleman, konan sem varð 
fræg fyrir að ala áttbura fyrir 
rúmu ári, var gestur í spjallþætti 
Opruh Winfrey á dögunum. Sul-
eman, sem hefur verið uppnefnd 
Octomom af fjölmiðlum hið 
vestra, sagði að henni líði oft eins 
og viðundri vegna allrar athygl-
innar sem hún hefur hlotið. „Mig 
langaði aldrei í meira en sex eða 
sjö börn, ekki tvöfalt það. Ég sé 
ekki eftir að hafa eignast börnin 
mín, en ég viðurkenni það að ég 
var barnaleg og sjálfselsk,“ sagði 
Suleman, en hún á fjórtán börn 
sem hún hugsar um með aðstoð 
barnfóstra.

Líður eins og 
viðundri

FULLT FANG AF BÖRNUM Nadya Sulem-
an er einstæð móðir með fjórtán börn. 

Leikkonan og partíljónið Tara 
Reid er hætt með unnusta sínum. 
Reid trúlofaðist Michael Axt-
mann, þýskum viðskiptamanni, 

árið 2008 og ætlaði parið 
að gifta sig í sumar. 

Samkvæmt 
heimildum hafði 
Reid þegar skipu-
lagt brúðkaupið 

og keypt brúðar-
kjól þegar Axt-

mann ákvað að 
slíta trúlof-
uninni. Vinir 
leikkonunn-
ar segja hana 
miður sín vegna 
sambandsslit-
anna og óttast 
að sorgir henn-
ar munu leiða 
hana af beinu 
brautinni. Reid 
var þekkt fyrir 
að vera dugleg 
að drekka og 
skemmta sér 
hér árum áður, 
en sneri blað-
inu við eftir að 
hún kynntist 
Axtmann. 

Engin gifting 
hjá Töru Reid

Í SÁRUM Tara 
Reid er hætt 
með unnusta 
sínum, hinum 
þýska Michael 

Axtmann.
NORDICPHOTOS/GETTY

HJÓNABANDIÐ BÚIÐ Larry King og eigin-
kona hans hafa ekki verið hvort öðru trú 

ef marka má sögusagnir. 

Larry King vissi af 
framhjáhaldi konunnarRaunveruleikastjarnan Kim Kardashian átti stutt-

an ástarfund með fótboltastjörnunni Cristia-
no Ronaldo fyrir nokkru. Nú telur göturitið In 
Touch að vinir og ættingjar stúlkunnar ótt-
ist að hún hafi fallið fyrir Ronaldo, en hann 
hefur orð á sér fyrir að vera mikill kvenna-
bósi. „Konur elska hann og hann hefur 
gaman af því að skemmta sér með þeim. 
Hann er frægur og myndarlegur en hann 
hefur engan áhuga á að festa sig við eina 
konu. Kim ætti að passa sig á því að falla 
ekki fyrir honum,“ var haft eftir blaðamanni 
sem fylgst hefur með ferli fótboltamannsins. 

Hættuleg ást

HÆTTULEG ÁST Vinir Kim Kardashian óttast 
að hún hafi fallið fyrir fótboltamanninum 
Ronaldo.

Maxímús Músíkús
í Kringlunni kl. 15 í dag

Fyrri 
bókin
loksins 
fáanleg 
aftur!

Ný bók og diskur!
Ný bók um tónlistarmúsina Maxímús sem nú lendir í skemmti-

legum ævintýrum í tónlistarskóla.

Frábær bók fyrir börn á öllum aldri þar sem lesendur kynnast 

undraheimi tónlistarinnar á einstakan hátt.

Músin tónelska, Maxímús Músíkús lítur við í Eymundsson 

í Suður-Kringlunni og kynnir nýju bókina sína 

Maxímús Músíkús trítlar í tónlistarskólann.

Þrautir og leikir fyrir krakka á öllum aldri.

Eymundsson.is
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menning@frettabladid.is

kl. 21.00
Kvartett Leifs Gunnarssonar spil-
ar í kvöld í Múlanum. Flutt verður 
dagskrá sem samin er af bassaleik-
urum, fyrir bassann eða þar sem 
bassinn er í öndvegi. Ásamt Leifi 
koma fram trompetleikarinn Snorri 
Sigurðarson, píanóleikarinn Agnar 
Már Magnússon og trommuleikar-
inn Scott McLemore.

Norðurpóllinn er leikrými 
sem ungt leikhúsfólk af 
höfuðborgarsvæðinu hefur 
komið í nýtingu yst á Sel-
tjarnarnesi en þar hefur 
ekki verið boðið til leiksýn-
inga atvinnuhópa um langt 
skeið. Norðurpóllinn er í 
Bygggörðum og er vandlega 
merktur sem er nauðsynlegt 
því næstu daga verða þar 
frumsýnd tvö ný erlend verk 
af tveimur sjálfstæðum leik-
hópum.

Alheimur frumsýnir á laugardag 
Glerlaufin eftir Austur-Lundúna-
búann Philip Ridley og á sunnudag 
frumsýnir Fátæka leikhúsið Tvo 
fátæka pólskumælandi Rúmena 
eftir Dorota Maslowsk, einn athygl-
isverðasta höfund Pólverja í dag. 

Glerlaufin, sem er frumsýnt á 
laugardag, er öflugt breskt nútíma-
leikrit eftir hinn margrómaða höf-
und Philip Ridley. Hann hefur skrif-
að fjölda leikrita og hlotið fjölmörg 
verðlaun fyrir skrif sín en hann 
hefur lagt gjörva hönd á margt: 
hefur skrifað mikinn fjölda leikrita, 
smásagna, bóka og kvikmyndahand-
rita og hefur hann hlotið fjölmörg 
verðlaun fyrir skrif sín. 

Glerlaufin voru frumsýnd árið 
2007 í Soho Theatre í London. Þar 
fékk verkið frábærar viðtökur og 

mjög svo lofsamlega dóma. Fleiri 
verk eftir Ridley eru til dæmis 
Pitchfork Disney, The Fastest Clock 
in the Universe og Mercury Fur.

Verkið fjallar um tvo ólíka bræð-
ur, Steven og Barry. Steven fetar 
beinu brautina og á hið fullkomna 
heimili. Barry er svarti sauður fjöl-
skyldunnar, drykkfelldur listamað-
ur sem hefur valdið móður þeirra 
sárum vonbrigðum. Þó segir yfir-
borðið ekki allt, því þegar kafað er 
dýpra birtast draugar fortíðar og 
þaggaður sannleikurinn sem er of 

sársaukafullur til að þola dagsljós-
ið. Hvað er satt og hvað er logið? 
Hver er saklaus og hver er sekur? 
Hvert er leyndarmál glerlauf-
anna?  

Leikstjóri Glerlaufanna er Bjart-
mar Þórðarson og leikarar eru 
Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir, Jóel 
Sæmundsson, Ólafur S.K. Þor-
valdz og Vigdís Másdóttir. Tónlist 
er í höndum Védísar Hervarar og 
ljósahönnuður er Arnar Ingvars-
son.  pbb@frettabladid.is

Glerlaufin í Bygggörðum

LEIKLIST Breski höfundur-
inn Philip Ridley á að baki 
fjöskrúðugan feril en þetta er 
fyrsta verk hans sem sýnt er 
hér á landi. 

> Ekki missa af …

söngleiknum Oliver! í Þjóðleik-
húsinu en sýningum er nú að 
fækka. Tvær verða á sunnu-
dag og þá hefur verið bætt 
við sýningu í byrjun maí, en 
sýningar verða þá orðnar 46. 
Sýningin hentar fjölskyldufólki 
þótt hún greini frá grimmdar-
verkum og hlaut á sínum tíma 
lof gagnrýnenda.

Föstudaginn 23. apríl er dagur bókarinnar og 
verður þess minnst með ýmsum hætti. 

Alþjóðlegur dagur bókarinnar hefur verið 
haldinn hátíðlegur síðan 1996 en hann er tengd-
ur fjölda höfunda: Cervantes og Shakespeare 
létust þennan dag árin 1616 og 1623 og hann er 
fæðingardagur Vladimirs Nabokov og Halldórs 
Laxness. Aðrir kunnir bókamenn eiga afmæli 
þennan dag, ljóðskáldið ástsæla Roy Orbison, og 
fjöllistamennirnir Jónsi í Sigur Rós og myndlistar-
maðurinn Haraldur Jónsson.

Haraldur Jónsson sendir frá sér bók í tilefni 
dagsins á vegum bókaútgáfunnar Útúrdúrs sem 
sérhæfir sig í útgáfu bókverka. Haraldur kallar 
bókina TSOYL en í henni eru ljósmyndir af und-
irmeðvitundinni sem listamaðurinn hefur unnið 
að síðasta aldarfjórðunginn. 

Bókverkaverslunin Útúrdúr opnaði við 

Njálsgötu 14 2007. Ári síðar fluttist hún inn á 
Nýlistasafnið en hefur deilt húsnæði með Havarí 
í Austurstræti 6 síðan fyrir síðustu jól. 

  - pbb

Bókadagur á morgun
MYNDLIST 

Haraldur Jónsson 
er bókamaður 

og gefur á degi 
bókarinnar út 

bók.

Geysivinsælu Su Duko bækurnar 
eru fáanlegar aftur.
Spreyttu þig á talnagátunni 
sem sigraði heiminn.

ÞÚ FÆRÐ 
ALDREI NÓG!

Minnum á ávísunina í Viku bókarinnar
Ávísunin veitir þér 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. 
Hún gildir í bókabúðum þegar keyptar eru bækur 
útgefnar á Íslandi fyrir 3.500 kr. að lágmarki.

Þegar þú notar þessa 1.000 kr. gjöf frá bóka-
útgefendum og bóksölum eflir þú lestur íslenskra 
barna. Af hverri notaðri ávísun renna 100 kr. til 
styrktar bókasöfnum grunnskólanna.

STYRKJUM SKÓLABÓKASÖFNIN!1.000 KR. AFSLÁTTUR!

Ávísun á lestur

Gildir til 3. maí 2010 Bókaútgefendur og bóksalar

1.000,-
Eittþúsund
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Rannsóknarskýrsla Alþingis
Rannsóknarnefnd Alþingis

Hvorki meira né minna - Fanney 
R. Elínardóttir/María Elínardóttir

Nemesis - kilja
Jo Nesbø

Fyrirsætumorðin - kilja
James Pattersson

Maxímús músíkús trítlar 
í tónlistarskólann

Vetrarblóð - kilja
Mons Kallentoft

Litli prinsinn
Antoine de Saint-Exupéry

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

14.04.10 - 20.04.10

Hafmeyjan - kilja
Camilla Läckberg

Góða nótt, yndið mitt - kilja
Dorothy Koomson

Sítrónur og saffran - kilja
Kajsa Ingemarsson
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Vegna endalausra áskoranna 
 snýr Rómeó og Júlía Vesturports aftur á svið Borgarleikhússins

Tryggðu þér miða á þessa rómuðu sýningu – sýnt í takmarkaðan tíma

Miðasala hefst á mánudaginn kl. 10

„Perhaps not the Shakespeare
we are used to,

but this is Shakespeare
as he should be.“

Sean Connery

n
rleikhússins
markaðan tíma

na
rleikhússins

Sýningar: 11/5, 18/5, 24/5, 29/5 og 2/6

Viðskiptavinum
í Vildarklúbbi Íslandsbanka

býðst 35% afsláttur
á 6 fyrstu sýningarnar

ef greitt er með greiðslukorti
frá Íslandsbanka í miðasölu

Borgarleikhússins

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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Hátíðarsýning er í kvöld í 
Þjóðleikhúsinu í tilefni af 
því að sextíu ár eru liðin frá 
því húsið var vígt. Á fjöl-
unum í kvöld er leikgerð 
Benedikts Erlingssonar á 
þríleik Halldórs Laxness, 
Íslandsklukkunni, Hinu 
ljósa mani og Eldi í Kaup-
inhavn. Benedikt leikstýrir 
einnig sýningunni en þetta 
er í fjórða sinn sem skáld-
sögur Halldórs um átök í 
lífi alþýðufólks og höfðingja 
á sautjándu öld rata upp á 
svið Þjóðleikhússins.

Í fyrri skiptin þrjú var Íslands-
klukkan eins og sýningin var köll-
uð um síðir, þótt Lárus Pálsson 
sem vann fyrstu leikgerðina hafi 
kallað hana í prentaðri útgáfu 
Snæfríði Íslandssól, vinsæl og jók 
hróður Halldórs sem rithöfundar, 
braut honum leið á þann stall sem 
hann hlaut sem þjóðskáld, enda 
var fyrsta sviðsetningin tekin upp 
þegar hann hlaut Nóbelsverðlaun-
in. Íslandsklukkan hefur alltaf 
verið vinsæl, bæði 1968 og 1985. 
Þá hefur hún komið á svið í öðrum 
leikgerðum, Bríetar Héðinsdótt-
ur hjá Nemendaleikhúsi og síðar 
Borgarleikhúsi, og nyrðra. Ásamt 
Kardemommubænum er Klukkan 
það verk sem oftast hefur verið 
sett upp í Þjóðleikhúsinu og fylgir 
Gullna hliðið fast á eftir.

Benedikt Erlingsson sagði í 
morgunsárið í gær þar sem vind-
urinn beit í gemsann hans að víst 
væri hann eins og titrandi smá-
blóm: hann var að undirbúa sig 
fyrir nótur á hádegi og í gærkvöld 
var lokaæfing. Framundan eru 
tíu uppseldar sýningar. Það hefur 
vakið athygli í auglýsingum og 
myndum af leikarahóp að stólar úr 
gamla sal hússins skreyta sviðið. 

Er hann að skoða verkið og leik-
húshefð Klukkunnar á sviði Þjóð-
leikhussins? „Við Finnur Arnar 
leikmyndahönnuður erum að búa 
til rými, það er rými Þjóðleik-
hússins, einhverskonar baðstofu. 
Gestir sitja í brekkunni og við sitj-
um í brekkunni á móti og segjum 

sögu. Þjóðleikhúsið er söguheim-
ilið okkar. Halldóra kallaði það á 
sínum tíma baðstofu þar sem þjóð-
in heyrði sögur sínar. En þetta með 
stóla er bara einhver núllstilling, 
upphafspunktur til að sýna að við 
erum hér og nú og þetta er leik-
hús. Það er frásagnarramminn 
sem svo opnast og fljótt er töfra-
boxið opnað.“

Benedikt talar um verfremd-
ung og vitnar þar í Brecht: „Leik-
húsið í dag heimtar nýjan sjónar-
hól fyrir flytjendur og áhorfendur. 
Sannleikurinn er sá að við erum 
að rifja upp gamla sögu sem hefur 
oft áður verið sögð og hún verður 
sögð aftur og aftur, líka af börn-
um okkar og barnabörnum.“ Og 
hvernig breytir maður sagnaljóð-
inu epíska sem sagan er í drama, 
átök: „Það gerir maður með því að 
strika soldið.“ 

Hverjum er sýningin ætluð? 
„Þroskuðu upplýstu fólki sem hefur 
áhuga á sögu.“ Er það þessvegna 
sem árshátíðarband úr Svarfaðar-
dal er kallað til að gera tónheim 
fyrir verkið? Er Íslandsklukka 
Benedikts þjóðlegt músikal? „ Þeir 
félagar í Hundi í óskilum passa vel 
við þá tónlistarmenn sem sagan 
segir frá, vísubrot, eftirhermur af 
sálmaslitrum og einhver eftirlík-
ing af söng og dúllerí er það sem 
menn réðu við í þá daga, svo þeir 
passa inn í myndina. Þeir eru þjóð-
legir listamenn og við erum stödd 
í leikhúsi þjóðarinnar.“

Hópurinn sem stendur að baki 
nýrri sviðsetningu á Klukkunni 
er fjölskipaður: Finnur Arnar 
gerir leikmynd en Helga Björns-
son búninga. Lýsing er í höndum 
Halldórs Arnar Óskarssonar og 
Lárusar Björnssonar. Leikarar 
eru Anna Kristín Arngrímsdótt-
ir, Arnar Jónsson, Björn Hlynur 
Haraldsson, Björn Thors, Edda 
Arnljótsdóttir, Elva Ósk Ólafs-
dóttir, Erlingur Gíslason, Guðrún 
Snæfríður Gísladóttir, Herdís Þor-
valdsdóttir, Ilmur Kristjánsdótt-
ir, Ingvar E. Sigurðsson, Jón Páll 
Eyjólfsson, Kjartan Guðjónsson, 
Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Stefán 
Hallur Stefánsson, Þórunn Lárus-
dóttir. Tónlist og hljóðfæraleikur 
á sviði annast Hundur í óskilum, 
þeir Eiríkur Stephensen og Hjör-
leifur Hjartarson.

 pbb@frettabladid.is

Klukkan í kvöld
LEIKLIST Ingvar E. Sigurðsson sem Jón Hreggviðsson og Herdís Þorvaldsdóttir sem 
hans aldna móðir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÓKEYPIS AÐGANGUR

FIMMTUDAGUR 22. APRÍL SUMARDAGURINN FYRSTI

FÖSTUDAGUR 23. APRÍL LAUGARDAGUR 24. APRÍL

SUNNUDAGUR 25. APRÍL

Opnunaratriði frá kl. 20:15-20:30
STÓRSVEIT TÓNLISTARSKÓLA GARÐABÆJAR
Stjórnandi: Bragi Vilhjálmsson

KL. 20:30 KIRKJUHVOLL
safnaðarheimili Vídalínskirkju

KL. 20:30 KIRKJUHVOLL
safnaðarheimili Vídalínskirkju

KL. 20:30 URÐARBRUNNUR
Hátíðarsalur Fjölbrautaskólans í Garðabæ
Húsið opnar kl. 19:45

KL. 20:30 VÍDALÍNSKIRKJA

STÓRTÓNLEIKAR
ÓSKAR GUÐJÓNSSON,
MEZZOFORTE OG AÐRIR VINIR

AGNAR MÁR
MAGNÚSSON 

KÓR VÍDALÍNSKIRKJU 
OG GOSPELKÓR JÓNS 
VÍDALIN ÁSAMT GESTUM

SÓLÓ PÍANÓ DANSKUR JAZZSÖNGUR
CATHRINE LEGARDH 

STÓRHÁTÍÐ KÓRANNA

FÖSTUD. 23. APRÍL KL. 14:00 JÓNSHÚS
félags- og þjónustumiðstöð við Strikið 6

Sjá nánar um dagskrá á 
www.gardabaer.is
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Jazzhátíð Garðabæjar hefst í kvöld 
og stendur fram á sunnudag. Hún 
er haldin í fimmta sinn en listrænn 
stjórnandi hátíðarinnar er Sigurður 
Flosason tónlistarmaður og Garð-
bæingur. Aðgangur er ókeypis á 
alla tónleika en hátíðin er haldin á 
vegum menningar- og safnanefnd-
ar Garðabæjar og aðalstyrktaraðili 
hennar er Íslandsbanki í Garðabæ.

Dagskráin hefst í kvöld í Hátíð-
arsal Fjölbrautaskólans í Garðabæ 
kl. 20.30 með stórtónleikum Ósk-
ars Guðjónssonar, Mezzoforte og 
vandamanna. Óskar kemur fram  
með hljómsveit sinni og bróður síns 
Ómars Guðjónssonar og flytur ólíka 
tónlist frá ferli sínum, meðal ann-

ars eftir Jón Múla Árnason. Eftir 
hlé leikur Óskar með fyrstu útrás-
arvíkingum íslensks tónlistarlífs, 
súpergrúppunni Mezzoforte. Systir 
þeirra Óskars og Ómars, óperusöng-
konan og kórstjórinn Ingibjörg Guð-
jónsdóttir kemur fram sem gestur á 
tónleikunum. Er langt síðan Mezzo 
kom saman og líklegt að hinn tryggi 
aðdáendahópur hennar flykkist á 
tónleikana. Stórsveit Tónlistarskóla 
Garðabæjar opnar tónleikana undir 
stjórn Braga Vilhjálmssonar. 

Á föstudag kl. 14 heimsækir 
danska djasssöngkonan Cathrine 
Legardh Jónshús,  félags- og þjón-
ustumiðstöð við Strikið 6 og flyt-
ur vinsæla djassstandarda ásamt 

traustum íslenskum meðleik-
urum. Um kvöldið eru einleiks-
tónleikar Agnars Más Magn-
ússonar í Kirkjuhvoli þar sem 
hann blandar saman djass-
standörd um og eigin verkum 
á lifandi og fjölbreytileg-
an máta.  

Á laugardag verða 
kvöldtónleikar í 
Kirkjuhvoli þar 

sem Cathrine Legardh, ein af 
vinsælustu djasssöngkonum 
Dana kemur fram og leikur 
með nokkrum af okkar fremstu 
mönnum.  Cathrine Legardh 

flytur þekkta djassstand-
arda, norræn lög og 
eigin verk. 

Lokatónleikar verða 
í Vídalínskirkja á 
sunnudagskvöld kl. 
20.30 þar sem kór 
Vídalínskirkju og 
Gospelkór Jóns 
Vídalín ásamt sax-

ófónleikaranum Sig-
urði Flosasyni flytja 
djassspunna sálma.

Garðbæingar bjóða til djassveislu 

TÓNLIST Sigurður 
Flosason er 
listrænn stjórn-
andi Jazzhátíðar 
Garðabæjar sem 
hefst í kvöld.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 22. apríl 2010 

➜ Tónleikar
15.00 Kvennakór Háskóla Íslands 
verður með tónleika í Norræna húsinu 
við Sturlugötu. Á efnisskránni verða m.a. 
verk eftir R. Schumann, A. Dvorák, Jón 

Ásgeirsson og Gunn-
stein Ólafsson.
15.00 Halla Steinunn 
Stefánsdóttir fiðlu-
leikari heldur tónleika 
á Menningarsetrinu 
Skriðuklaustri í Fljót-
dalshreppi.
20.00 Söng- og 
leikkonan Jana María 

Guðmundsdóttir og Valmar Valjaots 
flytja tónlistardagskrá tileinkaða Helenu 
Eyjólfsdóttur í Samkomuhúsinu við 
Hafnarstræti á Akureyri.
21.00 Of Monsters and Men, Myrra 
Rós og Johnny Stronghands koma 
fram á tónleikum á Café Rosenberg við 
Klapparstíg 25.
21.00 Karlakórinn Fjallabræður held-
ur tónleika í Salnum við Hamraborg í 
Kópavogi. Húsið verður opnað kl. 20.
22.00 Á Sódómu Reykjavík við 
Tryggvagötu verða upphitunartónleikar 
fyrir úrslit Global Battle of the Bands. 
Fram koma: Endless Dark, Cliff Clavin, 
In Memoriam og Of Monsters and Men. 
Húsið verður opnað kl. 21.

➜ Opnanir
14.00 Í opnu rými göngugötunnar 
á Garðatorgi verður opnuð sýning 39 
Gróskufélaga í Garðabæ. Opið alla 
daga kl. 10-18.

➜ Listasmiðja
14.00 Í Menningarmiðstöðinni Hafn-
arborg við Strandgötu í Hafnarfirði 
verður boðið upp á Listasmiðju fyrir 
börn og foreldra í tengslum við sýning-
una Í barnastærðum.

➜ Sýningar
Myndlistarsýning Sigrúnar Sigurðar-
dóttur í Félagsmiðstöðinni að Hæðar-
garði 31 er opin í dag kl. 13-16. Sýningu 
lýkur 30. apríl.

➜ Opið hús
Opið hús verður hjá 
Landbúnaðarháskóla 
Íslands að Reykjum í 
Ölfusi milli kl. 10-18. 
Nánari upplýsingar á 
www.lbhi.is.

➜ Dagskrá
Á Minjasafninu á Akureyri við 
Aðalstræti verður boðið upp á barna-
skemmtun kl. 14-15.

➜ Leikrit

20.00 Nemendaleikhúsið sýnir leikritið 
„Stræti” eftir Jim Cartwright. Sýningar 
fara fram í Smiðjunni við Sölvhólsgötu. 
Nánari upplýsingar á www.lhi.is og 
www.midi.is.

➜ Leiðsögn
15.00 Inga Jónsdóttir verður með 
leiðsögn um sýninguna Íslensk myndlist 
- hundrað ár í hnotskurn sem nú stend-
ur yfir í Listasafni Árnesinga við Austur-
mörk 21 í Hveragerði. Nánari upplýsing-
ar á www.listasafnarnesinga.is.

➜ Biódagar
Græna ljósið stendur fyrir Bíódögum 
í Regnboganum við Hverfisgötu, 16. 
apríl-6. maí. Nánari upplýsingar á midi.
is og www.graenaljosid.is.

➜ Barnamenningarhátíð
Barnamenningar-
hátíð í Reykjavík 
stendur til 25. apríl. 

Nánari upplýsingar 
og dagskrá á www.
barnamenningarhat-

id.is.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is. 



Ferðatæki með CD, AZ1024.
“Dynamic bass boost” sem gefur 
mun betri hljóm. Stór aðgerðarskjár. 

Heyrnartól. SHP1900. Opin 
heyrnartól með góðum hljóm. 
Stillanleg spöng. Mjög létt og 
þægileg í notkun. 

Stafræn myndavél. IXUS95. 10 Mpix. 3x 
optical zoom með Optical Image Stabilizer.  
DIGIC 4  örgjörvi með iSAPS tækni skilar 
frábærum myndgæðum. Face Detection og 
face select and track. Macro focus 3cm. 

Stafræn myndavél. IXUS95. Vönduð 10 
Mpix vél 2,5” skjá, þreföldum aðdrætti í linsu 
og fjórföldum stafrænum aðdrætti. DIGIC 4 
örgjörvi með iSAPS tækni skilar frábærum 
myndgæðum. Vélin tekur SD/SDHC 
minniskort og er með hleðslurafhlöðu. 

7.995

39.995

PUMA SWEAT PANTS
Íþróttabuxur úr bómull. 
Litir: Gráar, svartar. Barnastærðir.

ETIREL MIQUEL
Barnasundskýla.  Litur: Svört.

FIREFLY BUTTERFLY BIKINI
Barnabikini. Litir: Bleikt, turkís. 

ADIDAS ORACLE K
Slitsterkir götuskór úr leðri.  
Litir: Hvítir, svartir. Barnastærðir.

PUMA KART CAT L JR
Götuskór úr leðri. 
Barnastærðir.

PUMA STRIKER
Rennd hettupeysa úr bómull. 
Barnastærðir.

Hagstæðara verð í Lindum

GJAFIRSUMAR

LIndUM KópAvoGI
opIÐ Í dAG

FRábæR
tILboÐ

PLAYSTATION DAGAR
Kauptu Playstation leik eða tölvu í ELKO og 

þú átt möguleika á glæsilegum vinningi

3.998
7.995

7.990

9.990

PC

1. vinningur

2. vinningur

37”

LOGIC 3
Þráðlaus stýripinni, PS909. Með titiringi og 
hreyfiskynjara. Innbyggð Li-ion hleðslurafhlaða.

8.990

NIKE GK JR GRIP
Markmannshanskar. 
Barnastærðir.

995
1.795

Opið alla daga til kl. 20.00Opið virka daga til kl. 19.00 
og helgar til 18.00

Tilboð í öllum verslunum!

Fimmtudagur 22. apríl. 2010

AVATAR á 

Blue-Ray fylgir

2.495

2.690

3.990

5.990

7.990

5.990
8.995

25%
afsláttur
af öllum leikföngum

25%
afsláttur
af öllum leikföngum

6.990

ADIDAS ADIPURE 
2010 GLIDER
HM boltinn 2010. Stærðir 4 og 5.

3.490

Stútfullt
af frábærum 

tilboðum.

69.995
PLAYSTATION 3 

 120 Gb

ADIDAS PUNTERO V TRX HG / TF
Fótboltaskór fyrir gras eða gervigras.
Barnastærðir.

6.990

3.995

4.995

Muffinsjárn, MM3336.
Flott járn sem bakar 7 kökur 
í einu. Viðloðunarfrítt yfirlag.

MUffINSjárN

Sléttujárn, S1001. Vandað 
járn sem hitnar í 210°C á 30 
sek. Teflon og keramik húðun.

2.490
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Útgáfufyrirtæki sem eingöngu gefa út stafrænt eru algeng erlend-
is, en á Íslandi hefur farið lítið fyrir þeim. Undantekningin er hin 
ágæta hip-hop útgáfa Coxbutter (www.coxbutter.com) sem er búin að 
senda frá sér tólf plötur sem hægt er að 
hala niður ókeypis. Margt fínt þar, t.d. 
fyrsta sólóplata 7berg, Of góður dagur til 
að borga reikninga, sem kom út í fyrra, en 
flaug frekar lágt. Íslenskir tónlistaráhuga-
menn ættu ekki að klikka á því að athuga 
hvað er í boði hjá Coxbutter.

Annar félagsskapur sem gefur gæðaefni 
án endurgjalds á netinu er raftónlistarhóp-
urinn Weirdcore (www.weirdcore.com), en 
rjóminn af íslenskum raftónlistarmönnum 
hefur troðið upp og gefið út á hans vegum. 
Weirdcore gaf út fína safnplötu 2008 og 
bætti annarri við í lok síðasta árs. Á nýju 
plötunni eru fimmtán lög með jafnmörg-
um flytjendum. Fullt af góðu efni með 
listamönnum eins og Biogen, Yagya, Ruxpin, Skurken, Quadruplos og 
Hypno. Ruxpin gaf út plötuna Where Do We Float From Here í fyrra. 
Hún kom þá bara út stafrænt, en er nú komin komin á disk líka. Af 
því tilefni gefur Ruxpin þrettán laga remix-plötuna I Wonder If This 
Is The Place í samvinnu við útgáfufyrirtækið n5MD (www.n5md.com). 

Austfirska hljómsveitin Miri hefur vakið mikla athygli fyrir líflega 
og skemmtilega frammistöðu á tónleikum. Þeir eru að vinna að nýrri 
plötu sem Kimi gefur út í sumar. Þangað til er hins vegar hægt að 
sækja 8-laga remix-plötu með þeim frítt á vef Kimi (www.kimirecords.
net/miri/miri_rmx_ep). Á plötunni endurvinna listamenn á borð við 
Retro Stefson, FM Belfast, Ruxpin, Biogen og Quadruplos Hamingju-
lagið. Skemmtilegt.

Loks er vert að geta vefsíðunnar Dansidans.com sem er bloggsíða 
um íslenska raf- og danstónlist. Þar má hlaða niður mixum (eða syrp-
um eins og Dansidans-menn kalla þær) með íslenskum plötusnúðum á 
borð við Margeir, Óla Ofur og Introbeats.

Gefins góðmeti

FRÍTT GÓÐGÆTI Á vefsíðu Kimi 
Records er hægt að sækja 8 
laga remix-plötu með Miri.

> Í SPILARANUM
Deftones - Diamond Eyes
Blitzen Trapper - Destroyer of the Void
Broken Social Scene - Forgiveness Rock Record
LCD Soundsystem - This is Happening
Stafrænn Hákon - Sanitas

DEFTONES STAFRÆNN HÁKON

Beðið hefur verið eftir 
nýrri plötu frá The National 
með mikilli eftirvæntingu. 
Nú er hún loksins á leiðinni, 
en væntingarnar eru him-
inháar og það er spurning 
hvort hljómsveitinni tekst 
að heilla aðdáendur sína.

New York-hljómsveitin The 
National sendir frá sér plötuna 
High Violet 10. maí næstkomandi. 
Platan fylgir eftir hinni frábæru 
Boxer sem kom út árið 2007 og 
kynnti hljómsveitina fyrir miklu 
stærri áheyrendahópi en hún var 
vön – lög eins og Fake Empire og 
Mistaken for Strangers heyrðust 
í útvarpi um allan heim og The 
National var allt í einu eitt af stóru 
nöfnunum á stórum tónleikahátíð-
um. Það hvílir því mikil pressa á 
hljómsveitinni – High Violet verð-
ur að vera góð.

Hinn 10. mars í ár kom The 
National fram í kvöldþætti Jimmy 
Fallon og flutti lagið Terrible 
Love, sem er upphafslag High 
Violet. Lagið er nokkuð frábrugðið 
því sem hljómsveitin var að gera 
á Boxer, takturinn er annar ásamt 

andrúmsloftinu. Þegar hlustað er 
á plötuna heyrist þó að hljómsveit-
in er fljót að skipta í lága drifið 
sem einkenndi Boxer; lag númer 
tvö, Sorrow, er frábær sorgar-
söngur sem hefði alveg eins getað 
komið út á Boxer. Lögin sem fylgja 
í kjölfarið virðast svo ekki ætla að 
valda vonbrigðum.

Talandi um andrúmsloft þá var 
það gríðarlega stór hluti af því sem 
gerði síðustu plötu góða. Lögin 
voru keyrð áfram af öflugu ryþ-
mapari og píanói, en sú uppröðun 
hefði auðveldlega getað orðið ódýrt 
afrit af Coldplay. Bresku sykurpúð-
arnir eru hins vegar síðasta hljóm-
sveitin sem manni dettur í hug við 
hlustun á Boxer og nýju plötuna 
High Violet. Guði svo lof. 

Þegar hljómsveitin Interpol sló 
í gegn með plötunni Turn on the 
Bright Lights árið 2002 fylgdu 
nokkrar hljómsveitir á eftir og 
tóku misgóð afrit af stílnum. Þar 
fór fremst í flokki breska hljóm-
sveitin Editors, sem hefur þó reynt 
að finna eigin stíl í seinni tíð. The 
National er undir augljósum áhrif-
um frá Interpol en hefur algjör-
lega tekist að skapa eigin hljóm á 
eigin forsendum. High Violet virð-
ist ætla að undirstrika það, en nán-
ast það eina sem hljómsveitirnar 
tvær eiga sameiginlegt í dag er 
fagmannlegur trommuleikur og 
baritón rödd. Spennandi verður 
að sjá hvernig umheimurinn tekur 
nýju framlagi The National í maí.

 atlifannar@frettabladid.is

Heldur áfram í lága drifinu
NÝ PLATA Í MAÍ The National sendir loksins frá sér nýja plötu eftir þriggja ára bið.  MYND/KEITH KLENOWSKI

Interpol - Turn on the Bright Lights
The Walkmen - You and Me
Wolf Parade - Apologies to Queen 
Mary

EF ÞÚ KUNNIR AÐ META 
ÞESSAR SKALTU 
GEFA THE NATIONAL 
SÉNS – OG ÖFUGT:

Síðasti dagur til að skrá hljóm-
sveitir í hljómsveitakeppnina 
Þorskastríðið er á morgun. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Cod 
Music sem stendur að keppninni 
hafa um 40 bönd þegar sent inn 
efni. Verður það að teljast dágóð-
ur fjöldi, sér í lagi þegar horft 
er til þess að nú er bara tekið við 
lögum með íslenskum texta.

Sigurvegari keppninnar verð-
ur kynntur í beinni útsendingu 
á Rás 2 30. apríl. Sigurvegarinn 
hlýtur að launum stúdíótíma og 
ferð til Færeyja þar sem hann 
fær að koma fram á G Festival.

Vinsælt 
ÞorskastríðMánuður er nú liðinn síðan önnur breið-

skífa Seabear, We Built a Fire, kom 
út. Platan fékk flotta dóma í íslensk-
um miðlum, til að mynda fjór-
ar stjörnur hér í Fréttablaðinu. 
Nokkrir dómar sem birst hafa í 
erlendum miðlum hafa verið tekn-
ir saman á Metacritic.com. Þar má 
sjá að platan fær 50 af 100 hjá Pop-
matters, 60 af 100 í Uncut og All 
Music Guide, 70 hjá Drowned 
in Sound og Under the Radar, 
78 hjá Filter og 80 hjá music-
OMH.com.

Breska tónlistarblaðið Q 
birtir dóm um plötu Sea-
bear í maíhefti blaðsins. 
Þar fær platan fjórar 

stjörnur og sagt að bandarískir tón-
listarmiðlar hafi nefnt Sindra Má 

Sigfússon, aðalsprautu Seabear, 
„Hinn íslenska Beck“. Gagn-
rýnandi Q er þó þeirrar skoð-
unar að tónlist Seabear minni 
meira á það sem Zach Condon 
hafi gert með Beirut. Báðar 
samlíkingarnar hljóta að teljast 
ágætis meðmæli fyrir Sindra og 

hans fólk. - hdm

Hinn íslenski Beck

GÓÐAR VIÐTÖKUR Plata Sindra Más 
og krakkanna í Seabear fær prýð-

isgóðar viðtökur í erlendum 
tónlistarmiðlum. Sindra er 
bæði líkt við Beck Hansen 
og Zach Condon.

Rapparans Guru, sem lést á mánu-
daginn eftir baráttu við krabbamein, 
er sárt saknað innan rapptónlistar-
heimsins. Aðdáendur kappans hafa 
sent frá sér fjölda Twitter-skilaboða 
þar sem þeir minnast hans auk þess 
sem fyrrum félagar hans úr rappsen-
unni syrgja hann mjög. „Guru skildi 
eftir sig tónlist sem færði okkur á 
æðra stig,“ sagði fyrrum kynning-
arfulltrúi hans. „Hann leitaði út 
fyrir hip-hop-tónlistina og heiðraði 
þá tónlistarmenn sem veittu honum 
innblástur. Í augum Guru voru engin 
landamæri á milli hip-hops og djass, 
hip-hops og nýrrar sálartónlistar og 
hip-hops og sögunnar.“

Guru, sem hét réttu nafni Keith 
Elam, skaust fram í sviðsljósið á 
níunda áratugnum sem annar helm-

ingur dúósins Gang Starr. Hinn 
helmingurinn var DJ Premier. Þeir 
gáfu út sex plötur á árunum 1989 
til 2003 sem fengu góðar viðtökur. 
Eftir það hóf Guru sólóferil og gaf 
út Jazzmatazz-plötur sínar þar sem 
hann blandaði saman hip-hop-tónlist 
og djassi í auknum mæli.

Í bréfi sem hann skildi eftir sig 
þakkaði hann kærlega fyrir sig: 
„Sem stofnandi Gang Starr er ég 
mjög stoltur af því hvað tónlist 
Gang Starr skipti tónlistarheiminn 
og aðdáendurna miklu máli,“ skrif-
aði hann. 

„Ég er alveg jafn stoltur af Jazz-
matazz-plötunum.“

Rapparans Guru sárt saknað

GURU Guru lést á mánudaginn eftir 
baráttu við krabbamein. NORDIPHOTOS/GETTY
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Ný tónlist

THE RESISTANCE
MUSE

Inniheldur smellina Uprising,
Resistance, Undisclosed Desires

og I Belong To You.

ALL DAYS ARE NIGHTS:
SONGS FOR LULU

RUFUS WAINWRIGHT
Ný plata sem fylgir vel

eftir síðustu plötu hans.

WONDER SHOW OF THE WORLD
BONNIE PRINCE BILLY

 Íslandsvinurinn Will Oldham
með nýja plötu sem hann vann
í samstarfi við Emmett Kelly. 

HAVE ONE ON ME
JOANNA NEWSOM

Þreföld breiðskífa sem hefur
hlotið frábæra dóma hjá

músíkpressunni

UNDER GREAT WHITE...
WHITE STRIPES

Tónleikaplata og mynddiskur
með dúóinu Meg og Jack White. 

...AND THEY HAVE ESCAPED
THE WEIGHT OF DARKNESS 

ÓLAFUR ARNALDS 
Einn af áhugaverðustu tónlistar-
mönnum Íslands með nýja plötu.

CONGRATULATIONS
MGMT

Congratulations er
önnur plata MGMT og
er að fá frábæra dóma.

MY WORLDS
JUSTIN BIEBER

Ungstirnið sem er
er að slá í gegn með
Baby og One Time.

VÍSUR ÚT VÍSNABÓKINNI
Veglegur pakki sem inniheldur

vísnaplöturnar vinsælu
„Einu sinni var“ og

„Út um græna grundu“.

IRON MAN 2
AC/DC

Þekktustu lögin saman
á plötu, sem gefin út

 við nýju Iron Man myndina.

Komin á DVD og Blu Ray HD
Eftir að myndin var frumsýnd í desember síðastliðnum
hefur Avatar markað spor í kvikmyndasöguna. Hún hefur
hlotið bæði Golden Globe og Óskarsverðlaun og slegið 
aðsóknarmet um heim allan.

AVATAR er loksins komin á DVD og einnig á Blu-Ray HD.

CD &
DVD

CD &
DVD

2CD
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BESTA MYNDIN Kick-Ass er besta 
myndin í bíóhúsum borgarinnar.

> DEL TORO MEÐ DIAZ

Benicio Del Toro hefur sam-
þykkt að leika í rómantísku gaman-
myndinni An Ex to Grind með 
Cameron Diaz. Del Toro hefur 
átt misjöfnu gengi að fagna og 
miðað við söguþráðinn í þess-
ari mynd þá er virðist engin 
breyting á því. Hann minn-
ir óþægilega mikið á The 
Break-Up með Jennifer An-
iston og Vince Vaughn.

Bíódagar Græna ljóssins eru nú 
í fullum gangi í Regnboganum 
og kvikmyndaunnendum er bent 
á dagskrá hátíðarinnar á vefn-
um graenaljosid.is. En það er líka 
fullt annað í gangi og um helgina 
frumsýna Sambíóin meðal annars 
teiknimyndina Astro Boy. Mynd-
in byggir á samnefndri sögu frá 
Japan og fjallar um vísindamann 
sem missir son sinn og ákveður að 
búa til vélmenni sem er nákvæm 
eftirlíking af syninum. Vélmenn-
ið öðlast hins vegar ofurkrafta 
og verður hetja Metro City. 
Meðal þeirra sem tala inn á 
ensku útgáfuna eru Nicholas 
Cage, Kirsten Bell og Charlize 
Theron.

Rómantíska gamanmynd-
in She‘s Out of My League 
er líka frumsýnd um helg-
ina en hún segir frá örygg-
isverðinum Kirk sem 
heillar þokkadísina 
Molly upp úr skónum og 
skilur ekkert í því. Mynd-
in hefur fengið fín við-
brögð á erlendum vefsíð-
um og vefsíðan imdb.com 
gefur henni meðal annars 
6,7 af tíu sem þykir nokk-
uð gott af gamanmynd að 
vera. Með aðalhlutverkin 
fara þau Jay Baruchel og 
Alice Eve en hún leikur í 
Sex and the City 2.

TALAR Í TEIKNIMYND 
Charlize Theron talar inn á 
teiknimyndina Astro Boy sem 
verður frumsýnd um helgina.

Clive Owen hefur samþykkt að leika í 
kvikmyndinni The Killer Elite sem Sig-
urjón Sighvatsson framleiðir. Harðhaus-
inn Jason Statham leikur aðalhlutverkið. 
Myndin er byggð á ævisögu ævintýra-
mannsins Sir Ranulph Fiennes en hann 
var meðal annars liðsmaður bresku sér-
sveitarinnar SAS. 

Clive hefur átt undir högg að sækja 
að undanförnu eftir að hann braust 
fram á sjónarsviðið með miklum hvelli 
þegar hann lék í kvikmyndum á borð 
við Children of Men, Inside Man og Sin 
City. Síðan hrönnuðust óveðurskýin upp, 
Derailed og The International hlutu enga 
náð fyrir augum gagnrýnenda og áhorf-
enda og þá er voðinn vís því Hollywood 
hefur ekki þolinmæði fyrir tveimur 

mistökum í röð. En nú vonast þessi 
ágæti leikari til að blása smá lífi í 
ferilinn með því að leika á móti 
einum vinsælasta hasarmynda-
leikara heims um þessar mund-
ir, Jason Statham. Þótt gagnrýn-
endur séu ekkert ýkja hrifnir af 
leikstíl hins krúnurakaða Breta 
þá hefur þessi þöguli leikari eign-
ast dyggan aðdáendahóp 
enda varla tilviljun 
að Sylvester Stall-
one fékk hann í The 
Expendables, ein-
hverja mestu testó-
sterón-sprengju 
seinni ára. 

Clive Owen er vinur Jasons Statham

TANGO OG CASH Fjölmiðlar 
velta því fyrir sér hvort Clive 
Owen og Jason Statham séu 
hinir nýju Tango og Cash 
en þeir leika saman í kvik-
myndinni The Killer Elite.

Tilkynnt hefur verið að 23. 
myndinni um leyniþjónustu-
manninn James Bond hafi 
verið frestað um óákveð-
inn tíma. Fjárhagsvandræði 
MGM-kvikmyndaversins 
eru aðalástæðan.

Michael G. Wilson og Barbara 
Broccoli, framleiðendur Bond-
fyrirbærisins, sendu frá sér sam-
eiginlega yfirlýsingu í vikunni 
þar sem tilkynnt var að 23. mynd-
inni um James Bond hefði verið 
slegið á frest. Ekki væri ljóst hve-
nær vinna við hana gæti hafist að 
nýju. „Vegna óvissunnar í kring-
um framtíð MGM og þeirrar stað-
reyndar að ekki hafi tekist að selja 
kvikmyndaverið þá hefur Bond 
23 verið sett í salt. Við vitum ekki 
hvenær framleiðslan mun hefjast 
að nýju og höfum engar nákvæm-
ar dagsetningar hvað varðar hugs-
anlega frumsýningu,“ segir í yfir-
lýsingu frá Wilson og Broccoli.

Bond-aðdáendur voru vissulega 
slegnir yfir þessum yfirlýsingum 
en fjárhagsvandræði MGM-kvik-
myndaversins eru engar nýjar 
fréttir. Það hefur í raun vantað 
aura í kassann á þeim bænum 
síðustu þrjátíu árin eða svo. Kvik-
myndaspekúlantar eru þó hand-
vissir um að Bond sjálfur eigi 
eftir að lifa þessar þrengingar 
af því þetta fyrirbæri, sem hóf 
göngu sína árið 1962 með Dr. No, 

Njósnari hennar hátignar settur í salt

BOND, JAMES BOND
Sean Connery, George Lazenby, Roger 
Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosn-
an og Daniel Craig hafa allir skellt sér 
í smóking, flengt illmenni og flekað 
ástkonur þeirra. 23. Bond-myndinni 
hefur nú verið slegið á frest vegna 
fjárhagsvandræða MGM-kvikmynda-
versins og sumir telja að tími James 
sé jafnvel liðinn.

Í KVIKMYNDAHÚSUM

Geimútgáfa af Gosa

hefur malað gull frá fyrsta has-
aratriðinu.

Nóg hafði í raun verið í gangi 
í kringum Bond 23. Daniel Craig 
átti að leika Bond og halda áfram 
baráttu sinni við hin illu Quant-
um-glæpasamtök. Sam Mend-
es hafði verið fenginn til að leik-
stýra myndinni og svo voru það 
allar fréttirnar um Bond-stúlkurn-
ar, sú lífseigasta snerist um Freidu 

Pinto, Slumdog Millionaire-stjörn-
una. Þá varð hreinlega allt brjál-
að á aðdáendasíðum James Bond 
þegar það kvissaðist út að Rachel 
Weisz yrði hugsanlega illmenn-
ið í næstu Bond-mynd en þá yrði 
svo sannarlega brotið blað í sögu 
þessa kvikmyndabákns. Konur 
hafa vissulega verið á mála hjá 
þrjótum sem vilja gera Bond lífið 
leitt en þær hafa yfirleitt alltaf átt 

erfitt með að standast þokka hans 
og fas.

Harðir Bond-aðdáendur munu 
eflaust eiga erfitt með svefn næstu 
vikur og mánuði enda tilveran án 
hins fágaða leyniþjónustumanns 
nánast óhugsandi. Hitt er svo 
annað mál; er tími Bond eins og 
Spaugstofunnar kannski bara lið-
inn? freyrgigja@frettabladid.is

Kick-Ass  ★★★★★
„Hreint út sagt frábær mynd í 
alla staði.“

The Spy Nex Door  ★
„Leiðinlegt og innantómt drasl.“ 

The Clash of the Titans  ★★
„Illa farið með góðan efnivið.“

Rudo og Cursi  ★★★★
„Áhrifarík og falleg mynd.“

Kóngavegur  ★★★★
„Vel leikin tragíkó-
medía.“

The Men Who 
Stare …  ★★★
„Góður leikara-

hópur fer á 
kostum í 
látlausri 
gaman-

mynd.“

Bókin með kvæði Páls J. Árdals, En hvað það var 

skrýtið, og myndum Halldórs Péturssonar kom fyrst 

út árið 1955 og er fyrir löngu orðin sígild. 

Nú ætla ég að 
segja sögu þér …

Minnum á ávísunina í Viku bókarinnar
Ávísunin veitir þér 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. 
Hún gildir í bókabúðum þegar keyptar eru bækur 
útgefnar á Íslandi fyrir 3.500 kr. að lágmarki.

Þegar þú notar þessa 1.000 kr. gjöf frá bóka-
útgefendum og bóksölum eflir þú lestur íslenskra 
barna. Af hverri notaðri ávísun renna 100 kr. til 
styrktar bókasöfnum grunnskólanna.

STYRKJUM SKÓLABÓKASÖFNIN!1.000 KR. AFSLÁTTUR!

Ávísun á lestur

Gildir til 3. maí 2010 Bókaútgefendur og bóksalar

1.000,-
Eittþúsund



FIMMTUDAGUR  22. apríl 2010 47

Þriðja myndin um mennina í 
svörtum fötum verður gerð. 
Þetta staðfesti höfundur og leik-
stjóri myndarinnar, Barry Sonn-
enfeld. Þá er það einnig staðfest 
að Tommy Lee Jones mun end-
urtaka hlutverk sitt sem Kay en 
miklar vangaveltur höfðu verið 
uppi um hvort Tommy Lee myndi 
yfirhöfuð nenna þessum stór-
myndahasar eftir að hafa ein-
beitt sér að miklu einfaldari og 
látlausari verkefnum undanfarin 
ár. Hins vegar er það talið skipta 
miklu máli að launaávísunin er 
töluvert hærri fyrir svona mynd 
og gefur Tommy tækifæri til að 
einbeita sér enn frekar að sjálf-
stæðri kvikmyndagerð þegar 
tökum lýkur. Rétt er að taka fram 
að Will Smith verður einnig með.

Sonnenfeld upplýsti einnig að 
myndin yrði gerð í þrívídd en það 
þykir ekki lengur tíðindum sæta 
enda ætla nánast allir í Holly-
wood að gera kvikmyndir í þrí-
vídd um þessar mundir.

MIB 3 verð-
ur í þrívídd

SNÚA AFTUR Tommy Lee og Will Smith 
ætla að endurtaka hlutverk sín í MIB 3.

F. Scott Fitzgerald er einn þeirra 
bandarísku rithöfunda sem verða 
alltaf að hálfgerðri tískubylgju 
í Hollywood. Kvikmyndir sem 
byggja á verkum hans koma í 
gusum en svo gerist kannski 
ekki neitt í þeim efnum svo árum 
og áratugum skiptir. Nú virðist 
kvikmynd Davids Fincher um 
undarlegt líf Benjamins Butt-
on hafa kveikt áhugann á verk-
um rithöfundarins því í bígerð er 
kvikmynd sem byggir á smásögu 
hans Tender Is the Night. Meðal 
þeirra leikara sem hafa verið 
orðaðir við hlutverk í myndinni 

eru Matt Damon og 
Keira Knightley en 
enginn leikstjóri 
er þó sestur í bíl-
stjórasætið.

Fitzgerald á 
hvíta tjaldið

FLOTT PAR Matt Damon 
og Keira 

Knightley 
yrðu án efa 
flott par 
á hvíta 
tjaldinu.

Eins og kemur fram hér annars 
staðar á síðunni hefur Bond 23 
verið frestað um óákveðinn tíma. 
Það þýðir að leikstjóri mynd-
arinnar, Sam Mendes, verð-
ur að finna sér eitthvað 
annað að gera. Mendes var 
auðvitað ekki lengi að finna 
nýtt verkefni því hann er 
orðaður við endurgerð 
á hinni sígildu kvik-
mynd Galdrakarlinn 
í Oz eða The Wizard 
of Oz. 

Reyndar er Mendes 
ekki sá eini sem langar 
að gera kvikmynd eftir 
þessu sígilda ævintýri 

því alls eru 23 handrit í gangi sem 
byggja með einum eða öðrum hætti 
á sögunni um galdrakarlinn. Kvik-
mynd Mendes verður þó að teljast 

líklegust því sá orð rómur er á 
kreiki að stórleikarinn Robert 
Downey Jnr. hafi mikinn áhuga 
á að leika í myndinni en Downey 

verður að teljast einhver besta 
upprisa í Hollywood síðan 
John Travolta steig trylltan 
dans í Pulp Fiction.

Downey til Oz

Í ÆVINTÝRAMYND Downey 
leikur Tony Stark í Iron Man 2 
og hefur víst einnig áhuga á 
að leika í Galdrakarlinum frá 
Oz eftir Sam Mendes.

DVD-útgáfan af Avatar kemur út 
á morgun og menn eru þegar farn-
ir að spá sölumetum í unnvörpum. 
Mestu athyglina vekur þó viðtal 
við leikstjóra myndarinnar, James 
Cameron, í LA Times en hann er 
þegar farinn að spá og spekúlera 
í framhaldsmyndinni. „Við bjugg-
um til risastóran striga þar sem 
við getum komið umhverfi Pand-
ora til skila,“ segir Cameron en 
fyrir þá örfáu sem ekki sáu Avat-
ar er rétt að geta þess að Pandora 
er plánetan sem jarðarbúar reyna 
að hertaka.

Cameron heldur síðan áfram 
í viðtalinu að greina frá ýmsum 

þáttum framhaldsmyndarinn-
ar og tekur fram að næsta mynd 
muni hafa allt annað yfirbragð en 
sú fyrsta. „Ég reikna með því að 
hún muni rannsaka lífríki sjávar 
á Pandora. Hafið verður álíka lit-
skrúðugt, fjölbreytt og ævintýra-
legt en munurinn verður auðvitað 
sá að þarna verður regnskógur-
inn ekki í aðalhlutverki.“ Þetta 
er ekki í fyrsta skipti sem leik-
stjórinn gerir kvikmynd úti á 
ballarhafi. Titanic var auðvitað 
mestmegnis um risastórt fley 
sem sigldi á ísjaka og The 
Abyss gerðist að miklu 
leyti í undirdjúpunum.

Avatar II gerist úti á hafi

GERIST Á SJÓ Næsta 
myndin í Avatar-
flokknum gerist 

úti á rúmsjó. James 
Cameron segir að hún 

eigi eftir að verða jafn 
litskrúðug og fyrsta 

myndin.

Outlet

afs lá t tur
60-80%

 Vorum að fylla búðina af vörum...
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Söng- og leikkonan Jennifer 
Lopez og eiginmaður hennar 
Marc Anthony vilja að börnin 
þeirra eigi eins eðlilegt uppeldi 
og mögulegt er. Þau hafa engan 
áhuga á að gefa fjölmiðlum greið-
an aðgang að þeim. Lopez veit 
að of mikil athygli getur haft 
slæmar afleiðingar fyrir tvíbur-
ana þeirra Max og Emme, sem 
eru tveggja ára. „Við viljum ekki 
fara með börnin út um allar triss-
ur. Marc leggur mikla áherslu á 
það. Hann vill vernda þau. Við 
viljum ekki að þau venjist slíkum 
lífsstíl,“ sagði Lopez. 

Vilja vernda 
tvíburana

HJÓN Hjónin Jennifer Lopez og Marc 
Anthony vilja vernda tvíburana sína.

Áttunda þáttaröðin af Curb 
Your Enthusiasm verður tekin 
upp í Los Angeles og New York í 
sumar. Þættirnir, sem verða tíu 
talsins, verða sýndir á næsta ári í 
Bandaríkjunum. Sem fyrr leikur 
Larry David, annar af handrits-
höfundum Seinfeld, sjálfan sig í 
þáttunum og einnig verður Cher-
yl Hines áfram í hlutverki eigin-
konu hans. Curb Your Enthusi-
asm eru þegar orðnir langlífustu 
gaman- eða dramaþættir sjón-
varpsstöðvar-
innar HBO 
og virðast 
vinsæld-
ir þeirra 
engan 
endi ætla 
að taka.  

Curb sýnd í 
áttunda sinn

LARRY 
DAVID Áttunda 
þáttaröðin af Curb 

Your Enthusi-
asm verður 
tekin upp í 

sumar.

> BECKHAM Í KVENNAFANS

Fótboltatöffarinn David Beckham verður í miklum 
kvennafans þegar hann verður gestur í bandaríska sjón-
varpsþættinum The View á mánudaginn. Þetta verð-
ur í fyrsta sinn sem kappinn kemur fram í þættinum, 
þar sem þær Barbara Walters og Whoopi Goldberg eru 
á meðal stjórnenda. Beckham er þessa dagana 
að jafna sig eftir að hafa slitið hásin í fótbolta-
leik og missir hann því af HM í fótbolta í sumar. 
Má því búast við afar  tilfinningaríkri umræðu í 
þættinum.   

Courtney Love er orðin þreytt 
á því að svara spurningum um 
fyrrverandi eiginmann sinn, Kurt 
Cobain, sem lést árið 1994. 
„Ég er ekki talskona hans á 
jörðu niðri,“ sagði Love. „Ég hef 
ekki hugmynd um hvers konar 
manneskja hann væri núna. 
Kannski hefði hann áhuga á 
ríkum stelpum, feitum stelpum 
eða kannski væri hann samkyn-
hneigður. Við vitum það ekki. 
Hann var 27 ára þegar hann dó,“ 
sagði Love.

FRÉTTIR AF FÓLKI

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR

Til lukku, Tóti!
„Roald Dahl Íslands“

Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

Minnum á ávísunina í Viku bókarinnar
Ávísunin veitir þér 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. 
Hún gildir í bókabúðum þegar keyptar eru bækur 
útgefnar á Íslandi fyrir 3.500 kr. að lágmarki.

Þegar þú notar þessa 1.000 kr. gjöf frá bóka-
útgefendum og bóksölum eflir þú lestur íslenskra 
barna. Af hverri notaðri ávísun renna 100 kr. til 
styrktar bókasöfnum grunnskólanna.

STYRKJUM SKÓLABÓKASÖFNIN!1.000 KR. AFSLÁTTUR!

Ávísun á lestur

Gildir til 3. maí 2010 Bókaútgefendur og bóksalar

1.000,-
Eittþúsund

Þórarinn Leifsson hlaut 
Barnabókaverðlaun 
Menntaráðs Reykjavíkur 
árið 2010 

Hryllilega fyndin skemmtisaga 
fyrir smærri og stærri lesendur
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Fína og fræga fólkið úti í heimi 
varð margt að sætta sig við fram-
lengda dvöl á sumarfrísstaðnum 
sínum. Það hefur þó 
væntanlega ekki lent 
í vandræðum með 
krítarkortaheimildina 
en í þeim hópi voru 
skötuhjúin Sienna 
Miller og Jude Law. 
Þau voru föst í 
ástarhreiðri sínu 
í Los Angeles en 
flugu heim til 
London í gær.

Kiefer Suther-
land var hins vegar hinum megin 
við Atlantshafið, fastur í London 
sem hann hefur málað rauða 

með reglulegri setu á 
skemmtistöðum höf-
uðborgarinnar. Hann 
sást hins vegar dóla 
sér í rólegheitunum 
um markverðustu staði 
Lundúna í gær enda var 

þá tiltölulega stutt 
síðan honum 

var hent út af 
nektarbúllu.

Doug Pitt var nýlega heiðraður fyrir 
mannúðarstarf sitt í Tansaníu og 
var útnefndur góðgerðasendiherra 
landsins. Og af hverju ratar Doug 
Pitt í þessa slöngu? Jú, 
hann er nefnilega 
stóri bróðir banda-
rísku stórstjörnunnar 
Brad Pitt sem komst 
ekki til að vera við-
staddur athöfnina 
vegna 
eldgossins 
í Eyjafjalla-
jökli.

Sir David Attenborough, sem 
hefur fært heimsbyggðinni magn-
aða þætti um lífríki jarðar, varð að 
fresta tökum á nýrri þáttaröð sem 

heitir Frozen Planet. 
Honum var flogið á 
hótel í Noregi í stað 
þess að taka upp á 
heimskautasvæðinu 

og neyddist til að 
dúsa þar í 
kringum 
eldhressa 
Norsara.

Sænskri rokkhátíð var slegið á frest 
vegna eldgossins í Eyjafjallajökli þar 
sem engir tónlistarmenn komust 
í tæka tíð fyrir tónleikahaldið og 
aðstandendur Tribeca-kvikmynda-
hátíðarinnar sem hófst í gær voru 
logandi hræddir um að 
leikstjórar sæju sér 
ekki fært um að koma 
enda getur Eyjafjalla-
jökull tekið upp á 
hverju sem er, líka 
að dreifa ösku 
á ný.

ELDGOSIÐ

Það er orðið ansi langt síðan Francis Ford Coppola 
keypti kvikmyndaréttinn að einni frægustu skáld-
sögu seinni ára, Á vegum úti eftir Jack Kerouac, 
sem Ólafur Gunnarsson þýddi af mikilli snilld. 
Bókin fjallar um hin svokölluðu bít-skáld og er 
uppfull af djassi, drykkju og skrautlegum persón-
um.

Coppola hefur nánast reynt allt og enn þann dag 
í dag er Walter Salles, sá sem færði okkur Mótor-
hjóladagbækurnar, orðaður við leikstjórastólinn og 
Jose Rivera hefur setið sveittur við að skrifa hand-
rit. En þetta var árið 2005 og fátt nýtt hefur gerst. 
En í vikunni virtist hins vegar vera að rofa til því 
Garret Hedlund var allt í einu orðaður við hlutverk 
Dean Moriarty sem Kerouac byggði á á bít-hetj-
unni Neal Cassady. Sam Reilly hefur verið orðað-
ur við hlutverk Sals Paradise en Kerouac byggði þá 

persónu á sjálfum sér.  Þetta yrði 

án nokkurs vafa ein af athyglisverðari kvikmynd-
unum frá Hollywood í langan tíma en kvikmynda-
spekúlantar eru ekkert sérstaklega bjartsýnir á að 
hún sé væntanleg í bráð.

Á vegum úti að verða til

Á RÉTTINN Francis Ford Coppola á réttinn að bókinni Á vegum 
úti eftir Kerouac sem Ólafur Gunnarsson þýddi.

Ronnie Wood, gítarleikari Roll-
ing Stones, segist hafa kennt 
Slash að spila á gítar. „Ég man 
eftir Slash þegar hann var lítill 
strákur. Þá njósnaði hann um mig 
þegar ég var að spila á gítar og 
ég kenndi honum lítil gítarstef,“ 
sagði Wood. 

Slash bjó á Englandi, heima-
landi Woods, þar til hann var 
ellefu ára og fluttist hann þá til 
Bandaríkjanna. Wood er hrifinn 
af gítarleik Slashs, sem sló í gegn 
í Guns N´Roses. „Slash er mjög 
hæfileikaríkur. Það er frábært að spila með honum og hann er góður 
spunagítarleikari,“ sagði hann. 

Kenndi Slash á gítar

RONNIE WOOD Gítarleikari Rolling 
Stones segist hafa kennt Slash að spila 
á gítar. 

16. APRÍL - 6. MAÍ Í REGNBOGANUM

NÁNAR Á WWW.GRAENALJOSID.IS

HVAÐA MYND
ÆTLAR ÞÚ AÐ

SJÁ Í DAG?



SMÁLÚÐUFLÖK

899 kr/kg

áður 1.499 kr/kg

LAMBALÆRISSNEIÐAR 
GRILL

1.119 kr/pk

áður 1.598 kr/pk

895 kr/pk

áður 1.398 kr/pk

1.989 kr/kg

áður 2.842 kr/kg

839 kr/kg

áður 1.198 kr/kg

998 kr/pk

áður 1.098 kr/pk

KALKÚNABOLLUR
800 gr

GRILLBORGARAR
10 stk. x 90 gr, 
FROSNIR

36%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

PYLSUR
GRILL

KJÚKLINGALUNDIR
700 gr

LAMBALÆRISSNEIÐAR 
BBQ

40%
afsláttur

w
w

w
.m
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nu
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is

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

SMÁLÚÐUFL

35%
afsláttur

BABYBACK RIBS
BBQ

999 kr/kg

áður 1.537 kr/kg

1.989 kr/kg

áður 2.842 kr/kg

30%
afsláttur

KRYDDAÐ LAMBALÆRI
GRILL

1.399 kr/kg

áður 1.998 kr/kg

30%
afsláttur

35
BABYBACK RIBS
BBQ30

Gleðilegt sumar!



Tilboðin gilda 22. - 25. apríl eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

LAMBAKÓTILETTUR
GRILL

1.989 kr/kg

áður 2.842 kr/kg

LAMBALÆRISSNEIÐAR
FERSKAR

129 kr/kg

áður 257 kr/kg

NÓA PIPPÍS &
KONFEKTÍS
0,5 ltr.

KIWI
Í LAUSU

899 kr/kg

áður 1.249 kr/kg

398 kr/pk

áður 498 kr/pk

UNGNAUTAHAKK
NETTÓ

GRILLBORGARAR
NETTÓ, 4 stk.ÁN BRAUÐA28%

afsláttur

30%
afsláttur

50%
afsláttur

46%
afsláttur

GRÍSALUND
FROSIN

1.758 kr/kg

áður 2.198 kr/kg

296 kr/stk

áður 549 kr/stk

1.998 kr/kg

áður 2.498 kr/kg

1.399 kr/kg

áður 1.998 kr/kg

LAMBASIRLOIN
SNEIÐAR, FERSKAR

1.392 kr/kg

áður 1.698 kr/kg

30

Opið í dag

30%
afsláttur

LAMBAKÓTELETTUR
FERSKAR

LLAAMBABAASSIRRLLOOIN
SSNNEEIIÐAÐAAR FFEERRSSKAKAAR
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SÍMI 564 0000

12
12
L
10
12
L
10
7

SÍMI 462 3500

10
12

DATE NIGHT   kl. 8 - 10
PRECIOUS   kl. 6 *Síðasta sýning

SÍMI 530 1919

L
12
L
16
12
L
L
L
L

FANTASTIC MR. FOX kl. 8  íslenskur texti
THE MESSENGER  kl. 8  íslenskur texti
CRAZY HEART        kl. 5.45 - 8  íslenskur texti
UN PROPHÉTE        kl. 6 - 9  enskur texti
YOUNG VICTORIA  kl. 6  íslenskur texti
THE LAST STATION kl. 5.50   íslenskur texti
THE LIVING MATRIX kl. 10.15  íslenskur texti
THE COVE        kl. 10  íslenskur texti
DIALOG        kl. 10.15 íslenskur texti

SÝNINGARTÍMA BÍÓDAGA ER AÐ FINNA Á MIDI.IS

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

16
12
L
10
14

THE CRAZIES kl. 10.20 
CLASH OF THE TITANS 3D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
DEAR JOHN kl. 3.20 - 5.40 - 8
KÓNGAVEGUR  kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 3 - 6 - 9

650kr.

SHE´S OUT OF MY LEAGUE kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SHE´S OUT OF MY LEAGUE LÚX kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
THE SPY NEXT DOOR kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8  
DATE NIGHT kl. 6 - 8 - 10
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl.5.40 - 8 - 10.20
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D kl.1                      - 3.20
NANNY MCPHEE kl.1 - 3.20
BOUNTY HUNTER  kl. 10.15 

ÍSÍMISÍMISÍMI 564564 564 000000 000000

SHE´SOUT OFMY LEAGUE kl 1 32

NÝTT Í BÍÓ!

16. APRÍL - 6. MAÍ Í REGNBOGANUM
24 GÆÐAMYNDIR FRÁ ÖLLUM HEIMSHORNUM

950950950

SVALASTA MYND ÁRSINS ER KOMIN!

�����
EMPIRE - Chris Hewitt

Frábær ný teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

Með Íslensku tali

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

10

10

SHE´S OUT OF MY LEAGUE 1 -3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
KICK ASS kl. 5:40 - 8 - 10:30
KICK ASS kl. 3:10 - 5:40 - 8 - 10:30
CLASH OF THE TITANS kl. 1 - 5:40 - 8 - 10:30
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ísl kl. 1:30 - 3:40
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali 1:30-3:40 - 5:50
HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10:30
WHEN IN ROME kl. 3:40
THE BLIND SIDE kl. 8 
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:30 HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ísl. kl. 4 - 6

CLASH OF THE TITANS - 3D kl 8 -  10:20
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
KICK ASS kl 8 - 10:20

DATE NIGHT kl. 8 - 10
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 3:30
INVICTUS kl. 5:30
HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10

THE HABIT OF ART Leikrit í Beini útsendingu kl. 5:30
KICK ASS kl. 5:50 - 8:10 - 10D - 10:40
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:40D - 3:50D

CLASH OF THE TITANS 3D kl. 8:10(3D) - 10:30(3D)

HOT TUB TIME MACHINE Sýnd á morgun kl. 8:10 -10:30
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

HOW TO TRAIN   3D M/ ensku. Sýnd á morgun kl. 6(3D)

ALICE IN WONDERLAND kl. 3:40
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:40

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SHE´S OUT OF MY LEAGUE 5.50, 8 og 10.10 12

THE CRAZIES 8 og 10 16

THE SPY NEXT DOOR 2( 600 kr) og 4 L

DATE NIGHT 6 og 8 10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS 10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D 2(900 kr), 4 og 6 - 3D L

NANNY MCPHEE THE BIG BANG 2(600 kr) L

ÍSLENSKT TAL

H.G. -MBL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

„Þetta flækir auðvitað púsluspil-
ið en þessi ferð kemur ekkert 
eins og þruma úr heiðskíru lofti, 
við erum búin að vita í þónokk-
urn tíma að þetta gæti komið upp 
á,“ segir Magnús Geir Þórðarson, 
leikhússtjóri Borgarleikhússins. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær þá verður uppfærsla Vest-
urports og Borgarleikhússins á 
Faust afmælissýning hins virta 
Young Vic-leikhúss í haust. Hátt í 
25 manna hópur fer út til að und-
irbúa sýninguna og koma upp 
sviðinu en fjórtán manna hópur 
verður síðan í London í sex vikur 
á meðan verkið er sýnt. Í þeim 
hópi eru margar af helstu kan-
ónum Borgarleikhússins, Unnur 
Ösp, Hilmir Snær Guðnason, 
Rúnar Freyr Gíslason, Þorsteinn 
Gunnarsson og svo Björn Hlyn-
ur Haraldsson auk Gísla Arnar 
og Nínu Daggar Filippusdóttur, 
að ógleymdum Víkingi Kristjáns-
syni. 

Magnús segir að þessi viður-
kenning vegi töluvert þyngra en 
svo að mönnum fallist hendur yfir 
því að skipuleggja næsta leikár. 
„Maður er bara með ákveðin plön 
í gangi sem hægt er að grípa til 
þegar eitthvað svona kemur upp 

á. Og það er bara gott að það skuli 
vera komin niðurstaða í þessu 
því þá veit maður að þessir leik-
arar verða frá í einhvern ákveð-
inn tíma og getur skipulagt sig í 
kringum það. Þetta er því engin 
katastrófa.“ 

Magnús Geir er nú á fullu við 
að setja saman næstu misseri og 
var því í London þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum en þar 
hugðist hann skoða nokkrar leik-
sýningar og sitja á ráðstefnu um 
leikhús. - fgg

Flókið púsluspil Magnúsar Geirs

HEFUR ENGAR ÁHYGGJUR Magnús Geir segir Faust-ferðina til London flækja púslu-
spilið, en þetta sé bara fórnarkostnaður sem hann borgar með glöðu geði.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Kvikmyndir  ★★★

The Messenger
Leikstjóri: Oren Moverman

Aðalhlutverk: Ben Foster, Woody 
Harrelson, Samantha Morton. 
Sýnd á Bíódögum Græna ljóssins.

Maður hefur einhvern veginn 
aldrei pælt í því en hermennska 
gengur víst út á fleira en að drepa 
og deyja. Þannig þurfa til dæmis 
einhverjir óheppnir hermenn að 
sinna því niðurdrepandi hlutverki 
að fara uppádressaðir heim til nán-
ustu aðstandenda þeirra sem far-
ast við skyldustörf og tilkynna 
andlátið.

The Messenger segir frá tveim-
ur slíkum hermönnum. Sá frábæri 
leikari Woody Harrelson leikur 
annan þeirra. Hann er búinn að 
vera fastur í þessu starfi boðbera 
válegra tíðinda býsna lengi og 
tekur að sér að þjálfa upp nýliða 
sem Ben Foster leikur.

Woody er eldri en ekki jafn 
stríðsreyndur. Hann var því miður 
upp á sitt besta þegar Bandaríkja-
menn fóru í auðvelda stríðsleið-
angra til Granada. Hann hefur því 
ekki kynnst lífsháska stríðs svo 
heitið geti. Hinn er ungur og ákaf-
ur, hetja úr geðbiluninni í Írak sem 
finnst þetta verkefni vera langt 
fyrir neðan sína virðingu.

Þessir ólíku menn bindast þó 
óhjákvæmilega vinaböndum í 
ömurlegum leiðöngrum sínum 
og það er eitthvað pínu sjúkt en 
sætt við samband þeirra í þessari 
mannlegu og drungalegu mynd 
þar sem þó leynist alltaf eitthvert 
ljós í myrkrinu.

Woody er kaldur og tilfinninga-
krepptur óvirkur alki sem hefur 

brynjað sig fyrir sorg viðskipta-
vina sinna og fer tilfinningalaust 
með möntruna um að Sámi frænda 
þyki leitt að einhver hafi dáið frá 
föður, móður, konu eða barni í til-
gangslausu stríðinu í Írak.

Tilfinningalíf unga mannsins er 
í öllu meira uppnámi og hann getur 
ekki sætt sig við aðferðir leiðbein-
andans og gengur meira að segja 
svo langt að vingast við ekkju her-
manns. Þetta setur hann vitaskuld 
í smá siðferðiskreppu en auðvitað 
gengur honum gott eitt til.

The Messenger er ekkert sér-
staklega amerísk mynd og því ekki 
að undra að hún rati í bíó fyrir til-
stilli hins góða græna ljóss. Það er 
fengur að þessari mynd og í henni 
leynist von og smá „feelgood“ þótt 

nístandi sársauki syrgjenda nísti 
í hjartað í átakanlegum og alveg 
hreint mögnuðum atriðum.

Harrelson er auðvitað mik-
ill meistari, jafn vígur á grín og 
alvöru, og sýnir hér hvað í honum 
býr á síðarnefnda sviðinu. Fost-
er skilar sínu einnig með sóma og 
hinn undursamlegi leikari Steve 
Buscemi lyftir svo tveimur atrið-
um upp í hæstu hæðir í litlu auka-
hlutverki.

Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Falleg, átakanleg og 
ósköp mannleg mynd um tvær tættar 
sálir í bandaríska hernum sem mæta 
í einkennisbúningum heim til fólks 
sem misst hefur ástvini í stríði.

Boðberar dauðans

MAGNAÐUR KAPPI Woody Harrelson er traustur í hlutverki sínu sem kaldur og 
tilfinningakrepptur óvirkur alki í The Messenger sem sýnd er á Bíódögum Græna 
ljóssins.

VILTU
VINNA

EINTAK?
10. HVERVINNUR!

FULLT AF AUKAVINNINGUM
TÖLVULEIKIR • DVD MYNDIR • GOS

OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS SKEYTIÐ
  EST AVA Á NÚMERIÐ

 1900 OG ÞÚ GÆTIR
   UNNIÐ EINTAK!

SSSSSSEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNDDDDDDDUUUU SSM
EST AVA Á Ú

EEYYTIÐMMMMSSSSS SSSSKKKEEEYY

FRÁ JAMES CAMERON 
KEMUR STÆRSTA MYND ALLRA TÍMA

LENDIR Í ELKO Á DVD OG BLU-RAY HD 21. APRÍL

E

T

UN

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 199 kr/skeytið. 

Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.
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sport@frettabladid.is

Undanúrslitin um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta hefjast í kvöld 
en þá mætast Valur og Akureyri annars vegar og Haukar og HK hins 
vegar. Tvo sigra þarf til að komast í úrslitin.

„Við fáum heldur betur krefjandi verkefni, Haukarnir 
eru með frábært lið og frábæran þjálfara. Við komum 
tilbúnir til leiks og förum í þetta þannig að við höfum 
engu að tapa en allt að vinna,“ segir Gunnar Magnús-
son, þjálfari HK-inga.

„Við höfum spilað við þá fjórum sinnum í vetur og 
unnið heimaleikina en tapað útileikjunum. Það gefur 
okkur aukið sjálfstraust að hafa unnið þá tvisvar. 
Heimavöllurinn hafði mikið að segja í þeim 
leikjum en við vitum að það telur ekkert núna. 
Það bíður okkar gríðarlega erfitt verkefni og 
við þurfum að vera heldur betur tilbúnir,“ 
segir Gunnar. „Það er virkilega mikil reynsla 
í Haukaliðinu. Þeir eru með breiðan hóp 

og hafa tvo góða markmenn. Þeir spila margs konar varnir og hafa 
sigurhefðina. Þetta eru Íslands-, bikar- og deildarmeistararnir og það 
þarf ekki að segja meira.“

Þrír leikmenn HK, Ragnar Hjaltested, Ólafur Víðir Ólafsson og Bjarki 
Már Gunnarsson, glíma allir við meiðsli. „Ég er bjartsýnn á að tveir af 
þessum þremur nái að pína sig í gegnum þetta,“ segir Gunnar sem 
fékk í gær viðurkenningu sem besti þjálfarinn í umferðum 15-21.

„Að sjálfsögðu er maður ánægður með að fá viðurkenningu fyrir 
sín störf, maður er stoltur. Þetta hefur verið mjög góður árangur hjá 

liðinu og ég er ánægður með veturinn hingað til,“ segir Gunnar.
Magnús Erlendsson, markvörður Fram, var valinn leikmað-
ur umferðanna. Auk hans skipa þeir Atli Ævar Ingólfsson 

(HK), Oddur Grétarsson (Akureyri), Bjarni Fritzon (FH), 
Sigurbergur Sveinsson (Haukum) og Valsararnir Arnór 
Þór Gunnarsson og Fannar Þór Friðgeirsson úrvalslið 
síðasta þriðjungs deildarkeppninnar.

GUNNAR MAGNÚSSON ÞJÁLFARI HK: SEGIR SITT LIÐ HAFA ENGU AÐ TAPA EN ALLT AÐ VINNA GEGN HAUKUM

Gefur aukið sjálfstraust að hafa unnið þá tvisvar

KÖRFUBOLTI Snæfell tekur á móti 
Keflavík í öðrum úrslitaleik lið-
anna um Íslandsmeistaratitilinn í 
Stykkishólmi klukkan 19.15 í kvöld. 
Keflavík vann fyrsta leikinn með 
yfirburðum og þegar Fréttablaðið 
heyrði í Magnúsi Þór Gunnarssyni, 
fyrrverandi leikmanni Keflavíkur 
og núverandi leikmanni Njarðvík-
ur, þá er hann á því að Keflavík 
vinni úrslitaeinvígið 3- 0.

„Ef þeir halda svona 
áfram þá reikna ég 
bara með því að 
Kef lav í k  v i n n i 
þetta 3-0. Ég veit 
að Hlynur Bær-
ingsson, vinur minn, verð-
ur ekki ánægður með það 
en ég held að þetta sé pínu 
sálfræðilegt hjá Snæfelling-
um eftir síðustu ár,“ segir 
Magnús en Snæfell hefur 
nú tapað 10 af 12 leikjum 
sínum í lokaúrslitum.

„Það eru allir í Keflavík að 
toppa á sama tíma. Þeir eru með 
hörkuhóp og eru búnir að vera með 
hann í allan vetur. Þeir enduðu 
ekki í öðru sæti fyrir ekki neitt. 
Eins og síðasti leikur fór þá lítur 
þetta mjög vel út fyrir Keflavík og 
ef Keflavík heldur svona áfram þá 
er Snæfell ekkert að fara að stoppa 
þá,“ segir Magnús sem segir mikil-
vægasta leikinn vera í kvöld.

„Ég held að það sé komið í 
hausinn á nokkrum í Snæfells-
liðnu sem hafa spilað og tapað 

áður. Það er alveg sama hvað 
þeir hafa verið með gott lið 
því þeir hafa alltaf tapað,“ 
segir Magnús og hann er 
ekki á því að tilkoma Jebs 
Ivey í lið Snæfells breyti 
miklu.

„Það breytir engu að 
Jeb sé kominn. Hann er 
góður leikmaður og allt 
það en hann þarf tíma til 
að aðlagast,“ sagði Magn-
ús. - óój

Magnús Þór Gunnarsson spáir í úrslitaeinvígið:

Fer 3-0 fyrir Keflavík

MAGNÚS ÞÓR GUNNARSSON

> Jeb Ivey kemur á síðustu stundu

Snæfellingar vonast til að bandaríski leikstjórnandinn 
Jeb Ivey verði kominn í Hólminn fyrir leikinn í kvöld 
og að Jón Ólafur Jónsson verði leikfær þrátt fyrir að 
hafa spilað síðasta leik með lungnabólgu. Jeb Ivey 
mun leysa af Sean Burton sem er meiddur. Ivey kemst 
þó ekki í Hólminn fyrir en á síðustu 
stundu. Hann var í gær að reyna að 
komast sem fyrst í flug til Íslands frá 
Stokkhólmi en Ingi Þór Steinþórsson, 
þjálfari Snæfells, spáði því í 
gær að Ivey muni líklega koma 
seinna í Fjárhúsið í kvöld heldur 
en andstæðingarnir úr Keflavík. 

ECCO GOLFSKÓR

KRINGLAN

SÍMI  553 80 50

Golfhandklæði og
Tí-pokar fylgja með
hverju keyptu pari af
golfskóm 23. til 27. apríl

Kerru og burðarpokar
14.995,-á frábæru verði

HE
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R

38804 01001

Stærðir: 39 - 47

39484 52570

Stærðir: 39 - 47

39404 55360

Stærðir: 39 - 47

M.Flexor Casual Cool II premium Casual Cool II GTX

38483 52569

Stærðir: 36 - 42

38473 51293

Stærðir: 37 - 41

38593 01007

Stærðir: 36 - 41

Comfort Swing GTX Casual Cool Hydromax Comfort Swing Hydromax

N1 Deildin

KARLAR
Fimmtudagur 

Vodafone höll
Ásvellir

Valur - Akureyri
Haukar - HK

16:00
19:30

2009 - 2010

ÚRSLITAKEPPNIN HEFST

Meistaradeild Evrópu
Bayern München - Lyon 1-0
1-0 Arjen Robben (69.).

Þýska úrvalsdeildin
Kiel - Füchse Berlin 35-26
Aron Pálmarsson skoraði tvö mörk fyrir Kiel og 
Rúnar Kárason eitt fyrir Füchse Berlin.
Rhein-Neckar Löwen - Minden 37-32
Snorri Steinn Guðjónsson skoraði tvö fyrir RNL og 
Ólafur Stefánsson eitt. Gylfi Gylfason skoraði 
fjögur fyrir Minden og Ingim. Ingimundarson tvö.
Lemgo - Melsungen 35-30
Vignir Svavarsson skoraði tvö fyrir Lemgo en Logi 
Geirsson var ekki í leikmannahópi liðsins.
Flensburg - Grosswallstadt 24-18
Alexander Petersson skoraði tvö mörk fyrir Flens-
burg, Einar Hólmgeirsson tvö fyrir Grosswallstadt 
en Sverre Andreas Jakobsson lék í vörn liðsins.
Gummersbach - Dormagen 31-28
Róbert Gunnarsson skoraði tvö marka Gumm.

Norska úrvalsdeildin
Stabæk - Hönefoss 0-1
Pálmi Rafn Pálmason var í byrjunarliði Stabæk 
og Kristján Örn Sigurðsson lék allan leikinn hjá H.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Það fór betur en á horfð-
ist hjá Bayern München þegar liðið 
vann 1-0 sigur á Lyon á heimavelli 
sínum í fyrri viðureign liðanna í 
undanúrslitum Meistaradeildar 
Evrópu. Liðið missti lykilmann 
sinn, Franck Ribery, út af með 
rautt spjald strax í fyrri hálfleik 
en hinn galdramaðurinn í liði Bæj-
ara, Arjen Robben, skoraði glæsi-
legt sigurmark liðsins í síðari hálf-
leik.

Markið skoraði hann með 
þrumuskoti af rúmlega 30 metra 
færi á 68. mínútu. Boltinn virtist 
reyndar breyta aðeins um stefnu á 
Thomas Müller en Robben átti tví-
mælalaust heiðurinn að markinu.

Í fjórðungsúrslitum keppninn-
ar sló Bayern út stórlið Manchest-
er United með öðru glæsimarki 
Robben sem hefur reynst liði sínu 
afar dýrmætur í keppninni.

Leikurinn var mjög fjörugur. 
Bayern byrjaði mun betur en 
það breyttist allt þegar Ribery 
fékk rauða spjaldið á 37. mínútu. 
Þá var hann of seinn í tæklingu 
og óð í ökklann á Lisandro Lopez 
sem meiddist þó ekki illa. Enginn 
vafi var um að brotið verðskuldaði 
rautt spjald.

Lyon tók völdin eftir þetta en 
náði ekki að skapa sér mörg færi.  
En aftur breyttist leikurinn í upp-
hafi síðari hálfleiks þegar Jeremy 
Toulalan fékk tvær áminningar 
með aðeins þriggja mínútna milli-
bili og þar með rautt.

Við það náði Bayern aftur frum-
kvæðinu og það skilaði sér með 
glæsimarki Robben, sem fyrr 
segir. Besta færi liðsins þess fyrir 
utan fékk reyndar Müller skömmu 
áður en Toulalan fékk rauða spjald-
ið en honum skrikaði fótur þegar 

hann fékk boltann á besta stað 
fyrir framan mark gestanna.

Staða Lyon er þó alls ekki slæm. 
Liðið á heimaleikinn eftir og er 
ljóst að Ribery verður ekki með 
Bæjurum í þeim leik – né held-
ur Daniel Pranjic. Hann var eini 
leikmaður Bayern sem var á gulu 
spjaldi fyrir leikinn og fékk hann 
einmitt áminningu í leiknum í gær. 
Bayern endurheimtir að vísu fyrir-
liðann Mark van Bommel úr leik-
banni. eirikur@frettabladid.is

Rothögg Robben
Arjen Robben var enn og aftur hetja Bayern 
München þegar hann skoraði eina mark leiks liðsins 
gegn Lyon í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu.

HETJAN Arjen Robben fagnar marki sínu 
í gær en það var sérlega glæsilegt.

NORDIC PHOTOS/BONGARTS
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LOKSINS Á ÍSLANDI
GOLF CHANNEL
Á Golf channel er að finna allt fyrir kylfinginn; kennsla frá þeim bestu, 
kvennagolfið, nærmyndir af frægum kylfingum, lífstíllinn, golfmótin 
og golfvellir um víða veröld.

Golf channel er að finna í Allt og Skemmtun pökkunum á Stöð 2 Fjölvarp 
á rás 49 á Vodafone Digital Ísland

Áskrifendur eru minntir á að uppfæra myndlykilinn með sjálfvirkri leit.

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Gestur Ingva Hrafns er 
Franz Árnason framkvæmdastjóri Norðurorku.   

21.00 Eitt fjall á viku  Þáttur ferðafélags 
Íslands hefur göngu sína á ÍNN í dag verður 
farið í Lónsöræfi.   

21.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon mætir í eldhúsið á Grand Hotel 
Reykjavík.    

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og 
allan sólarhringinn.    

Það hljóp heldur betur á snærið hjá bresku frétta-
stofunni Sky News þegar askan úr Eyjafjallajökli fór 
að dreifast um loftin blá í Evrópu og þá sér í lagi 
yfir Bretlandi. 

Stöðin hafði lítið sem ekkert greint frá fyrsta 
eldgosinu en um leið og askan fór að dreifast 
með nýju gosi sperrtu Bretarnir eyrun, enda hafði 
atburðurinn loksins bein áhrif á þá. Núna gátu 
þeir sagt fréttir af löndum sínum sem komust 
ekki í fríið sitt eða gátu ekki hitt skyldmenni sín 
eða ástvini. Hver tilfinningarík sagan rak aðra, auk 
þess sem myndir af fréttamönnum standandi hjá 
tómum flugbrautum voru tíðar. Einnig var greint 
frá svokölluðum Cobra-fundum ríkisstjórnarinnar í 
Downingstræti 10 þar sem lagt var á ráðin um hvernig bregðast átti 
við öskunni. Gósentíðin hefur því verið mikil fyrir Sky-fréttastöðina og 

hún á líklega eftir að mjólka þetta mál enn frekar 
næstu vikurnar. 

Aðeins einn atburður hefur komist með tærnar 
þar sem íslenska eldfjallaaskan hefur haft hælana 
á Sky News, eða þingkosningarnar í Bretlandi. Full-
trúar þriggja flokka, Gordon Brown, Nick Clegg og 
David Cameron, voru ítrekað í sviðsljósinu og þótti 
hinn skeleggi Clegg koma best út úr sjónvarps-
kappræðu þeirra þriggja. Leiðinlegt fyrir Gordon 
Brown, eða þannig.

 Já, íslenskir sem erlendir strandaglópar í útlönd-
um hafa því haft úr nógu að moða á hótelher-
bergjum sínum undanfarna daga á meðan þeir 
hafa beðið upp á von og óvon eftir næsta flugi 

heim í heiðardalinn. Því ber að þakka vönduðum fréttaflutningi frá 
sjónvarpsstöðvum á borð við Sky News.

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON FYLGDIST MEÐ ÍTARLEGUM FRÉTTAFLUTNINGI AF ELDGOSINU

Breskir strandaglópar á Sky News

ASKA ÚR EYJAFJALLAJÖKLI Sky-frétta-
stofan hefur greint ítarlega frá öskufall-
inu úr Eyjafjallajökli. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

08.00 Morgunstundin okkar  Litla prins-
essan, Bitte nú! og Kóngulóarbörnin í Sól-
arlaut. 

09.10 Fjölskyldan fer í fríið  (The Proud 
Family Movie) 

10.40 Hlé

15.00 Kiljan  (e)

15.50 Íslandsmótið í handbolta  Bein 
útsending frá leik í úrslitakeppninni.

17.30 Táknmálsfréttir

17.40 Hvaða Samantha?   (24:35)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.25 Loftslagsvinir  (5:10)

19.00 Fréttir

19.25 Veðurfréttir

19.30 Stiklur - Eyðibyggð  Ómar Ragn-
arsson fór um Hornstrandir á árunum 1977-
79 þegar 25 ár voru liðin frá því að byggð 
þar lagðist í eyði.

20.30 Castle  (Castle) (3:10) Bandarísk 
þáttaröð. Höfundur sakamálasagna er feng-
inn til að hjálpa lögreglunni þegar morðingi 
hermir eftir atburðum í bókum hans. 

21.15 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives) (127:134) Bandarísk 
þáttaröð um nágrannakonur í úthverfi sem 
eru ekki allar þar sem þær eru séðar. 

22.00 Herstöðvarlíf  (Army Wives) 
Bandarísk þáttaröð um eiginkonur her-
manna sem búa saman í herstöð og leynd-
armál þeirra. 

22.45 Glæpurinn  (Forbrydelsen 2) 
(9:10) (e)

23.50 Eitur  (Venom) (e)

01.15 Dagskrárlok

06.20 Mýrin 

08.00 Fool‘s Gold 

10.00 License to Wed 

12.00 27 Dresses 

14.00 Fool‘s Gold 

16.00 License to Wed 

18.00 27 Dresses Rómantísk gamanmynd 
með Katherine Heigl í aðalhlutverki. 

20.00 Mýrin 

22.00 Fracture 

00.00 Brokeback Mountain 

02.10 Hot Fuzz 

04.10 Fracture 

06.00 Stakeout

07.00 Meistaramörk Allir leikir kvöldsins í 
Meistaradeild Evrópu skoðaðir.

07.20 Meistaramörk 

07.40 Meistaramörk 

08.00 Meistaramörk 

08.20 Meistaramörk 

16.25 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi. 

16.50 Bayern - Lyon Útsending frá leik í 
Meistaradeild Evrópu.

18.30 Meistaramörk 

18.50 Atl. Madrid - Liverpool Útsend-
ing frá leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

21.00 Snæfell - Keflavík Bein útsend-
ing frá leik í Iceland Expressdeildinni í körfu-
bolta.

23.00 Bestu leikirnir: FH - KR 
10.08.09  Tvö bestu lið landsins mættust 
þann 9. ágúst 2009 í Kaplakrika og úr varð 
stórbrotin skemmtun. Sóknarleikurinn var í 
fyrirrúmi í þessu magnaða leik sem enginn 
má láta framhjá sér fara.

23.30 Atl. Madrid - Liverpool Útsend-
ing frá leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

01.10 Snæfell - Keflavík Útsending frá 
leik í Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

07.00 Hull - Aston Villa Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

15.45 Wigan - Arsenal Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

17.25 Blackburn - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.05 Season Highlights Allar leiktíð-
ir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og 
skemmtilegum þætti.

20.00 Premier League World Enska úr-
valsdeildin er skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.30 PL Classic Matches: Liverpool - 
Man. United, 1993 

21.00 PL Classic Matches: Chelsea - 
Liverpool, 2001 

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

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

22.55 Fulham - Wolves Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.50 How I Met Your Mother  
 STÖÐ 2

20.30 Castle   SJÓNVARPIÐ

21.00 Snæfell – Keflavík, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

21.25 Hærra ég og þú   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.50 CSI. Miami   SKJÁR EINN

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.30 Dr. Phil  (e)

12.15 America’s Funniest Home Vid-
eos  (24:50) (e)

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

13.05 Where The Heart Is  (e)

15.05 America’s Funniest Home Vid-
eos  (25:50) (e)

15.30 Nýtt útlit  (8:11) (e)

16.20 Djúpa laugin  (9:10) (e)

17.20 Dr. Phil 

18.05 Britain´s Next Top Model  (e)

18.55 Girlfriends  (11:22) (e)

19.15 Game Tíví  (13:17) 

19.45 King of Queens  (20:25) (e)

20.10 The Office  (25:28) The Michael 
Scott Paper Company býður miklu lægra 
verð en Dunder Mifflin og bæði fyrirtækin 
blæða sárlega. 

20.35 Parks & Recreation  (5:6) Leslie 
og skrifstofuliðið mæta í veislu sem haldin 
er til heiðurs mömmu Leslie. .

21.00 Royal Pains  (1:13) Ný þáttaröð 
um ungan lækni sem slær í gegn sem ein-
kalæknir ríka fólksins í Hamptons. 

21.50 CSI. Miami  (25:25) Það er 
komið að lokaþætti sjöundu þáttarað-
ar. Rússneski mafíuforinginn Ivan Sarnoff 
sleppur úr fanglesi. Yelina er í bráðri hættu 
og Horatio reynir að bjarga henni. 

22.40 Jay Leno  

23.25 The Good Wife  (15:23) (e)

00.15 Heroes  (20:26) (e)

00.55 Heroes  (21:26) (e)

01.35 Battlestar Galactica  (10:22)

02.15 King of Queens  (20:25) (e)

02.45 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Harry and 
Toto, Áfram Diegó, áfram!, Dora the Explorer, 
Stóra teiknimyndastundin, Svampur Sveins-
son, Stuðboltastelpurnar og Scooby-Doo og 
félagar. 

11.05 Anna og skapsveiflurnar  Íslensk  
tölvuteiknimynd eftir Gunnar Karlsson.

11.35 The Haunting Hour: Don‘t Think 
About It 

13.00 Bring It On: In It to Win It 

14.40 The New Adventures of Old 
Christine (10:10) 

15.05 Memoirs of a Geisha 

17.25 Louis Theroux: The Most Hated 
Family in America 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.00 The Simpsons (5:22) Lífið hjá 
Hómer og Marge Simpson gengur sinn vana-
gang en ekki líður sá dagur að þau eða börn-
in, Bart, Lísa og Maggí, rati ekki í vandræði.

19.25 Two and a Half Men (18:19) 
Bandarísk gamanþáttaröð um bræðurna 
Charlie og Alan Harper. 

19.50 How I Met Your Mother (4:20) 
Í þessari þriðju seríu af gamanþáttunum 
How I Met Your Mother fáum við að kynn-
ast enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall, 
Lily og Robin og um leið komumst við nær 
sannleikanum um hvernig sögumaðurinn 
Ted kynnist móður barnanna sinna og hver 
hún í raun er.

20.15 Simmi & Jói og Hamborgarafa-
brikkan Raunveruleikaþáttur með Simma 
og Jóa sem nú hafa söðlað um og ætla að 
opna veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna. 

20.45 NCIS (16:25) Spennuþáttaröð um 
sérsveit lögreglumanna sem starfa í Washing-
ton og rannsaka glæpi tengda hernum eða 
hermönnum á einn eða annan hátt. 

21.30 Southland (4:7) Lögregluþætt-
ir sem fjalla um líf og störf lögreglumanna í 
Los Angeles. 

22.15 The Fixer (2:6) Breskur sakamála-
þáttur í anda Spooks og 24. Fyrrverandi sér-
sveitarmaður í hernum sem situr í fang-
elsi fyrir að hafa framið morð en sökum sér-
stakra hæfileika hans veita yfirvöld honum 
lausn gegn því að hann gerist launmorðingi 
fyrir þau. 

23.05 Twenty Four (12:24)

23.50 Supernatural (7:16)

00.30 The Brothers Grimm 

02.25 Memoirs of a Geisha 

04.45 NCIS (16:25) 

05.30 Two and a Half Men (18:19) 

05.55 Fréttir og Ísland í dag 

> Katherine Heigl
„Ég er langt frá því að vera full-
komin en réttur klæðnaður og þá 
sérstaklega góður brjóstahaldari 
hefur fleytt mér ansi langt.“
Heigl fer með aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni 27 Dresses sem 
Stöð 2 Bíó sýnir í dag.    
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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

12.15 Fråga doktorn  13.00 Kören - killar kan sjunga  
14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 
Så ska det låta  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport 
med A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 
Mitt i naturen  18.30 Landgång  19.00 Plus  19.30 
Debatt valspecial  20.00 Debatt  20.45 Flight of 
the Conchords. Bakom kulisserna  21.30 Uppdrag 
Granskning  22.30 True Blood  23.25 Världens 
konflikter  23.55 Draknästet 

12.10 Par i hjerter 13.00 NRK nyheter 13.10 
Dallas 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 
Schrödingers katt 18.15 Fiskere med slips 18.45 
Glimt av Norge 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Debatten 20.30 Nurse 
Jackie 21.00 Kveldsnytt 21.15 Bjornson - europ-
eeren 21.55 Mesternes mester 22.55 ESC 2010 
23.25 Blues jukeboks

12.00 Hvad er det værd? 12.30 Spise med 
Price 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.05 Family Guy 14.30 Substitutterne 
14.55 Minisekterne 15.00 Magnus og Myggen 
15.15 Benjamin Bjorn 15.30 Fandango 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Rabatten 18.00 
Jamie Olivers Amerika 19.00 TV Avisen 19.25 
Jersild Live 19.50 SportNyt 20.00 Stages på 
Dúnés Danmarksturne 21.30 Höök 22.35 Mission 
Ledelse 23.05 Boogie Mix 

12.40 My Hero 13.10 The Weakest Link 13.55 
New Tricks 14.45 The Vicar Of Dibley 15.15 Only 
Fools and Horses 15.45 Blackadder the Third 
16.15 EastEnders 16.45 The Weakest Link 17.30 
Lead Balloon 18.00 Life of Riley 18.30 Spooks 
19.20 State of Play 20.10 Life of Riley 20.35 Allo, 
‚Allo! 21.10 Allo, ‚Allo! 21.45 The Inspector Lynley 
Mysteries 22.35 Spooks 23.25 State of Play

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

17.45 Gilmore Girls (15:22) Lorelai Gil-
more er einstæð móðir sem býr í góðu yfir-
læti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur 
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugs-
ar vel um vini og vandamenn.

18.30 Friends (3:24) Við sýnum nú vel 
valinn þátt af Vinum.

19.00 The Doctors 

19.45 Gilmore Girls (15:22) 

20.30 Friends (3:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Hærra ég og þú Heimildar-
mynd um Hjálma. Fylgst er með ferð sveit-
arinnar til Jamaíka þar sem hún tók upp nýj-
ustu plötu sína sem hefur m.a. að geyma lög 
úr Ástríðar-þátturnum sem eru að slá í gegn 
hér á Stöð 2.

22.10 Grey‘s Anatomy (18:24) Sjötta 
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á 
skurðstofu á Grace- spítalanum í Seattle-borg 
þar sem starfa ungir og bráðefnilegir skurð-
læknar. Flókið einkalíf ungu læknanna á það 
til að gera starfið ennþá erfiðara.

22.55 Ghost Whisperer (12:23) Jennifer 
Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjáandans 
Melindu Gordon í þessum dulræna spennu-
þætti sem notið hefur mikilla vinsælda. 

23.40 Goldplated (4:8) 

00.30 Sjáðu 

01.00 Fréttir Stöðvar 2 

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla dags
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Sumarkomuljóð eftir 
Matthías Jochumsson
08.10 Nú er sumar
09.03 Myndin af Nonna - ferð-
arabb frá  Vín
10.15 Litla flugan
11.00 Guðsþjónusta í 
Hallgrímskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir

12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Hið ljósa man: 
Þjóðleikhús í 60 ár
14.00 Hljóðlega gegnum 
Hljómskálagarð
15.00 Að fanga sumarið
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Stúlkan í turninum
16.40 Draumur um Ísland
18.00 Kvöldfréttir
18.17 „Í nótt kom vorið“
18.24 Vorsónatan

18.53 Dánarfregnir
19.00 Leynifélagið
19.30 Ungir einleikarar og ung 
tónskáld
21.00 Fjölsmiðjan - Vinnusetur 
fyrir ungt fólk á krossgötum
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsperlur: Grátur 
er lífsmerki - tárin í sögum 
Halldórs Laxness
23.10 Kvöld í Landakoti
00.05 Næturtónar

INN sýnir í kvöld þáttinn Eitt fjall á viku 
sem Ferðafélag Íslands hefur unnið í 
samvinnu við sjónvarpsstöðina. Eins 
og nafnið gefur til kynna verður gengið 
á eitt fjall í hverjum þætti ásamt því 
sem boðið verður upp á fróðlegt efni 
í bland. Í þættinum í kvöld eru það 
Lónsöræfi sem verða heimsótt.  

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Eitt fjall á viku
INN kl. 21.00

▼

Lögregluþættir sem 
fjalla um líf og störf 
lögreglumanna í 
Los Angeles. Þar er 
glæpatíðnin með 
því hæsta sem 
um getur og morð 
nánast daglegt 
brauð. Söguhetjan er 
nýgræðingurinn Ben 
Sherman sem leyfir okkur að kynnast ísköldum raunveruleik-
anum og hversu erfitt þetta vanþakkláta og vandasama starf 
getur orðið.

STÖÐ 2 KL. 21.30

Southland

Gleðilegt sumar
Vika bókarinnar Ávísunin veitir þér 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. 

Hún gildir í bókabúðum þegar keyptar eru bækur 
útgefnar á Íslandi fyrir 3.500 kr. að lágmarki.

Þegar þú notar þessa 1.000 kr. gjöf frá bóka-
útgefendum og bóksölum eflir þú lestur íslenskra 
barna. Af hverri notaðri ávísun renna 100 kr. til 
styrktar bókasöfnum grunnskólanna.

STYRKJUM SKÓLABÓKASÖFNIN!1.000 KR. AFSLÁTTUR!

Ávísun á lestur

Gildir til 3. maí 2010 Bókaútgefendur og bóksalar

1.000,-
Eittþúsund

Í tilefni viku bókarinnar verður IÐA með þessa titla á 1.995,- fullt verð 2.490,-

 Sumardaginn fyrsta er IÐA opin frá 9 til 22 eins og venjulega.

Lækjargata 2a 101 Reykjavík sími 511-5001
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LÁRÉTT
2. umstang, 6. þys, 8. rá, 9. þrot, 11. 
49, 12. morðs, 14. húrra, 16. býli, 17. 
lyftist, 18. umhyggja, 20. skst., 21. láð.

LÓÐRÉTT
1. vesaldómur, 3. fyrirtæki, 4. húsdýr, 
5. matjurt, 7. biðja innilega, 10. lítill 
sopi, 13. samstæða, 15. lofttegund, 
16. ófarnaður, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ómak, 6. ys, 8. slá, 9. mát, 
11. il, 12. dráps, 14. bravó, 16. bæ, 17. 
rís, 18. önn, 20. no, 21. land. 

LÓÐRÉTT: 1. eymd, 3. ms, 4. alisvín, 
5. kál, 7. sárbæna, 10. tár, 13. par, 15. 
óson, 16. böl, 19. nn. 

„Það sem ég horfi mest á í 
sjónvarpinu eru fréttir því ég er 
svolítill fréttafíkill. Mér finnst 
líka gaman að horfa á Kastljós 
og Ísland í dag.“

 Ingibjörg Reynisdóttir, leikkona og 
rithöfundur.

Frímann Gunnarsson og ferðalag hans um húmor-
inn á Norðurlöndunum og Bretlandi verður á Stöð 2 í 
stað RÚV. Þetta staðfestir skapari Frímanns, Gunnar 
Hansson. Eins og Fréttablaðið greindi frá stóð fyrst 
til að þættirnir yrðu á RÚV en að sögn Gunnars skildi 
leiðir vegna fjármögnunar verkefnisins. „Við vorum 
bara kallaðir á fund upp í Efstaleiti og sagt að þetta 
gengi ekki upp. Frímann hefði sagt að sá fundur hefði 
verið eins og blaut tuska í andlitið,“ útskýrir Gunn-
ar og vill sem minnst tjá sig um sambandsslitin. Þau 
hafi þó komið á slæmum tíma fyrir framleiðsluna 
enda voru þeir komnir á fullt í tökum. „En þetta er 
svo skemmtilegur bolti þessi bransi og við erum ákaf-
lega fegnir að Stöð 2 skyldi grípa hann á lofti,“ segir 
leikarinn en hann gerir þættina ásamt bróður sínum, 
Ragnari Hanssyni.

Gunnar kveðst vera ákaflega sáttur með vistaskipt-
in, hann hafi skynjað það á fyrstu fundum sínum með 
forsvarsmönnum stöðvarinnar að þeir væru að tala 
sama tungumál. Þættirnir verða að öllum líkindum á 
dagskrá Stöðvar 2 strax í haust en Gunnar og Ragn-
ar eru á leiðinni til London til að taka upp þátt með 
breska uppistandaranum Matt Berry. Bretinn er síður 
en svo eina stórstjarnan sem kemur fram í þáttun-
um því meðal viðmælenda eru Klovn-stjarnan Frank 
Hvam og Jón Gnarr auk fulltrúa frá hinum Norður-

löndunum. Danska ríkissjónvarpið, DR 2, hefur þegar 
keypt sýningarréttinn að þáttunum og Gunnar upp-
lýsir að þeir séu í viðræðum við finnska sjónvarps-
stöð. „Við ætlum að bíða með samningaviðræður við 
sænska sjónvarpið og það norska þar til við höfum 
meira myndefni til að sýna þeim.“ - fgg 

Frímann skiptir um stöð

Á STÖÐ 2 Frímann Gunnnarsson og könnun hans á skandin-
avískum húmor verður á Stöð 2 í stað RÚV. Hér er Frímann 
ásamt Frank Hvam, Klovn-stjörnunni frægu.

„Þetta gekk mjög vel. Við vorum 
að til sjö um morguninn,“ segir 
tískuhönnuðurinn Ásgrímur Már 
Friðriksson sem hefur leikstýrt 
sínu fyrsta myndbandi við lag 
dúettsins Feldberg, Sleepy. 

„Ég hoppaði í kvikmyndaskól-
ann í janúar. Ákvað að breyta 
til,“ segir Ásgrímur og á þar við 
Kvikmyndaskóla Íslands. „Mér 
fannst fatahönnunin ekki vera að 
gera nógu mikið fyrir mig. Maður 
getur farið um dálítið breiðari 
völl með kvikmyndunum.“

Ásgrímur, eða Ási, hefur und-
anfarin ár getið sér gott orð sem 
einn færasti tískuhönnuður lands-
ins. Hann vakti fyrst athygli með 
því að hanna búninga fyrir ólík-
indatólið Silvíu Nótt en síðast 
komst hann í fréttirnar þegar 
söngkonan Beyoncé Knowles 
klæddist hönnun hans, leggings 
frá fyrirtækinu E-label. Kemur 
það því nokkuð á óvart að hann 
skuli hafa ákveðið að fara í kvik-
myndanámið.

Ási er góður vinur söngkon-
unnar Rósu Birgittu Ísfeld úr 
Feldberg og lá því beinast við 
að hann tæki að sér að leikstýra 
myndbandinu. Ágúst Jakobsson, 
sem hefur unnið  með Björk, Bloc 
Party, The Streets og Will Young, 
var tökumaður og Erna Bergmann 
hannaði búningana. Upptökur 
fóru fram í síðustu viku á heimili 
Rósu og í húsi Gunnars Gunnars-
sonar rithöfundar, í Laugardaln-
um. „Þau voru svo góð að leyfa 
okkur að fá aðgang að því. Þetta 
er mjög fallegt hús,“ segir Ási um 
Gunnarshús og er mjög ánægður 
með útkomuna. Myndbandið verð-
ur frumsýnt á skemmtistaðnum P 
á föstudagskvöld klukkan 20.

Þrátt fyrir að Ási hafi í nógu að 

snúast í leikstjórninni hefur hann 
síður en svo sagt skilið við tísk-
una. Hann ætlar að opna verslun í 
sumar ásamt sjö öðrum tískuhönn-
uðum og leita þau nú að hentugu 

húsnæði í miðbænum. Auk hans 
verða þær Eygló Margrét Lárus-
dóttir, Rebekka Jónsdóttir og Hlín 
Reykdal á meðal þeirra koma að 
verkefninu. freyr@frettabladid.is

ÁSGRÍMUR MÁR FRIÐRIKSSON: LEIKSTÝRÐI FELDBERG-MYNDBANDI

Tískuhönnuður snýr sér 
óvænt að kvikmyndagerð   

ÁSGRÍMUR MÁR FRIÐRIKSSON Tískuhönnuðurinn knái hefur leikstýrt sínu fyrsta 
myndbandi við lag Feldberg, Sleepy. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég held að ég hafi ekki brotið neinar regl-
ur sýningarinnar en ég komst ansi nálægt 
því,“ segir Guðjón Þorsteinn Pálmarsson 
sem leikur í sýningu Borgarleikhússins, 
Eilífri óhamingju, en hann svaraði í símann 
fyrir leikhúsgest sem kom á sýninguna í vik-
unni. Guðjón viðurkennir að hann hafi aðeins 
misst stjórn á sjálfum sér. 

Forsagan er sú að á umræddri sýningu 
var gestur sem hafði með sér töluvert magn 
af sælgæti inn í salinn. Gesturinn virtist 
hafa einstakt lag á að velja sér sætindi með 
nógu háværum umbúðum og lét sér í léttu 
rúmi liggja að hann var á leiksýningu. Þegar 
töluvert var liðið á sýninguna og Sara Dögg 
Ásgeirsdóttir, meðleikkona Guðjóns í verk-
inu, var að flytja hjartnæma og sorglega ein-

ræðu um barnamissi dró umræddur 
gestur upp feiknastórt súkkulaði og 
gæddi sér á því með slíkum látum 
að það fór ekki fram hjá neinum. 
Guðjón segist þá hafa endanlega 
misst stjórn á sér. „Ég tók með mér 
plastglas sem lá á sviðinu, gekk 
upp að gestinum og lét hann 
hafa það með þeim orðum 
að þetta glas væri miklu 
betra, það gæfi nefni-
lega frá sér meiri 
hávaða,“ útskýrir 
Guðjón.

Til að bæta 
gráu ofan á svart 
þá hringdi sími 

umrædds gest á meðan Guðjón stóð yfir 
honum. Og þá var ekkert um annað að 
ræða fyrir Guðjón en að svara í símann. 
„Þetta reddaðist alveg fyrir horn en 
ég held að ég eigi aldrei eftir að lenda í 
öðru eins. Við höfum alveg stoppað sýn-

ingar út af gsm-símum en þetta var 
sennilega það rosalegasta.“  - fgg

Svaraði í símann fyrir leikhúsgest

SKONDIN LÍFSREYNSLA Guðjón 
Þorsteinn Pálmarsson greip til 
þess ráðs að svara í síma fyrir 
leikhúsgest sem hafði truflað 
sýninguna með sælgætisbréfa-
skrjáfi.

Íslenski landsliðsmaðurinn Eiður 
Smári Guðjohnsen brá sér í nýtt 
hlutverk á þriðjudagskvöld. Þá var 

hann einn af sérfræðing-
um Sky-sjónvarpsstöðv-
arinnar í útsendingu 
á leik Inter Milan og 
Barcelona í undanúrslit-
um Meistaradeildarinn-

ar í knattspyrnu. Eiður 
hljóp í skarðið fyrir 
Jamie Redknapp og 
sat við hliðina á sjálf-
um Graeme Souness. 

Íslenski framherjinn stóð sig með 
mikilli prýði og má ljóst vera að 
þarna er kominn vísir að nýjum 
ferli þegar atvinnumannsferillinn 
tekur enda.

Matgæðingar landsins eru enn að 
gráta þær sorgarfréttir að veitinga-
staðnum Friðrik V. á Akureyri hafi 
verið lokað. Aðdáendur 
matreiðslumeistarans 
Friðriks Vals Karlsson-
ar og Arnrúnar Magnús-
dóttur, eiginkonu hans, 
geta þó huggað sig 
við það að þau 
hafa ráðið sig 
í vinnu hjá 
Edduhót-
elunum á 
landsbyggðinni. Hlutverk hjónanna 
verður að þróa veitingastaði hót-
elanna og efla áherslu á íslenska 
matargerð og hefðir. 

Og eins og flestum ætti að vera 
kunnugt frumsýnir Þjóðleikhúsið 
Íslandsklukkuna í dag en þetta er 
sextíu ára afmælissýning leikhúss-
ins. Þessi sýning Benedikts Erlings-
sonar með Ingvari E. Sigurðssyni 
og Lilju Nótt í aðalhlutverkum er 

rúmlega þriggja tíma 
löng og því hefur 
verið brugðið á það 
ráð að hafa tvö hlé 
til að létta mönnum 
aðeins lífið.  - hdm, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

MIKIÐ ÚRVAL 

GOTT VERÐ

Gildir til 3
1. maí 2010

Rauðhellu 11, Hfj.

( 568 2035
Hjallahrauni 4, Hfj.

( 565 2121
Dugguvogi 10

( 568 2020

GOTT VERÐ OG 

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

Dekk undir:
■ Fólksbíla
■ Jeppa
■ Mótorhjól
■ Sendibíla
■ Vörubíla
■ Rútur
■ Vinnuvélar
■ Traktora
■ Hjólhýsi
■ Kerrur
o.s.frv., o.s.frv.

www.pitstop.is

VAXTALAUST

VISA & MASTERCA
R

DGildir til 
31. maí 2010

VA
X

TA
LA

UST
Í ALLT AÐ 6 MÁNUÐI





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%

SPARIÐ

4.000

12.990,-
SPARIÐ

15.000

35%
AFSLÁTTUR

199,-

24.990,-

1.295,-

995,-

50%
AFSLÁTTUR

6.495,-

GLEÐILEGT
SUMAR!

GLEÐILEGT
SUMAR!
50%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

99,-

TILBOÐIN

GILDA AÐEINS

Á SUMARDAG-

INN FYRSTA!

Í ferðabransanum
Björn Ingi Hrafns-

son var fyrstur 
allra til að fara í 

tímabundið leyfi eftir að rannsókn-
arskýrslan kom út en Björn Ingi var 
þá ritstjóri vefmiðilsins Pressunnar. 
Í kjölfarið komu síðan þingmenn-
irnir Björgvin G. Sigurðsson, Illugi 
Gunnarsson og Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir. Björn Ingi situr hins 
vegar ekki með hendur í skauti þótt 
ritstörfin hafi verið lögð á hilluna í 
bili því hann rekur ferðaskrifstofuna 
elvesandtrolls.com ásamt félögum 
sínum af Pressunni, þeim Arnari 
Ægissyni og Ólafi Má Svavarssyni. 

Þögnin rofin
Rannsóknarskýrsla Alþingis hefur 
hleypt af stað keðjuverkun yfirlýs-
inga um ýmislegt sem lengi hafði 
legið gleymt og grafið. Steingrímur 
Ari Arason reið á vaðið og tjáði sig 
í fyrsta sinn um brotthvarf sitt úr 
einkavæðingarnefnd. Ragnhild-
ur Geirsdóttir gerði síðan upp 
við félaga sína í FL Group eftir 
áralanga þögn um sukk og svínarí, 
og tveir gamlir stjórnarmenn, Inga 
Jóna Þórðardóttir og Hreggviður 
Jónsson, sem báðir höfðu þagað 
þunnu hljóði, fylgdu í kjölfarið. 
Einnig er orðinn til vísir að bylgju 
afsökunarbeiðna, með bréfum 

þeirra Björgólfs Thors 
og Jóns Ásgeirs, þótt 
sá síðarnefndi biðjist 
raunar hvergi afsök-
unar berum orðum. 
Forvitnilegt verður að 
sjá hvað kemur næst. 

 -fgg / bg / sh

Næsti bæjarstjóri?
Arnbjörg Sveinsdóttir, fyrrverandi 
alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, 
verður oddviti og bæjarstjóraefni 
sjálfstæðismanna í bæjarstjórn-
arkosningunum á Seyðisfirði í 
næsta mánuði. Þetta er fullyrt á 
vef Austurgluggans, Arnbjörg muni 
velta núverandi bæjarstjóra, Ólafi 
Hr. Sigurðssyni, úr sessi. Sjálf segir 
Arnbjörg að ekkert sé ákveðið, 
framboðsmálin séu til skoðunar og 
ýmislegt komi til greina. 

1 Átján mánaða fangelsi 
fyrir að nauðga áfengisdauðri 
stúlku

2 Þjóðarsorg í Kína

3 Húsleit hjá Símanum - Nova 
kvartaði

4 Einum sleppt vegna kókaín-
málsins

5 Haukur Haraldsson sýknaður 
af ákæru um fjárdrátt
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