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Æfir stíft fyrir Bocu d
Atli Þór Erlendsson e á lBj

Hér er Atli Þór með einfaldan eftirrétt þar sem árstíðabundin og íslensk hráefni fá að njóta sín.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

TÍSKUSÝNING ÚTSKRIFTARNEMENDA  í fatahönn-

un við hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands verður 

haldin í gamla Bykohúsinu við Hringbraut í dag klukkan 20. Þar 

sýna sex útskriftarnemendur fatahönnun sína. Erlendir próf-

dómarar á sýningunni eru Martin Sitbone og Marc Ascoli.

Nýr A la Carte

4 é

Góð tækifærisgjöf!

LAMBATVENNAmeð steinseljurótarmauki, aspas, rófu, soðkartöflu og basil-myntu gljáaVið mælum með Sensi Chianti Riservameð þessum rétti.
Stefán Elí Stefánsson, matreiðslumaður.
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Opið alla daga 

frá 11-22
á báðum stöðum

Viðkunnanleg 
stórstjarna
Anna Mjöll Ólafs-
dóttir hitti George 
Clooney á Hawaii.
fólk 34

Með háskólagráðu í 
harmoníkuleik
Helga Kristbjörg Guðmunds-

dóttir er fyrsti Íslend-
ingurinn sem útskrifast 

úr harmoníkuleik af 
hljóðfærabraut 

LHÍ.
tímamót 18

skoðun 16

VINDUR AF AUSTRI   eða suðaustri, 
fremur hægur víða en heldur vax-
andi við suðurströndina. Snjókoma 
eða slydda suðaustanlands og svo 
suðvestan- og vestanlands síðdegis.
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Akureyri vann Val úti
Úrslitakeppni N1-deildar 
karla hófst í gær þar sem 
Akureyri og Haukar unnu 
leiki sína.
íþróttir 30

LÖGREGLUMÁL Akureyrarlögreglan 
fann 1,2 kíló af amfetamíni og 100 
grömm af hassi þegar ráðist var í 
húsleitir á þremur stöðum samtím-
is á þriðjudagskvöldið var. 

Tveir menn, á fimmtugs- og þrí-
tugsaldri, sitja í gæsluvarðhaldi 
vegna málsins, sem er stærsta 
fíkniefnamál sem nokkru sinni 
hefur komið upp í bænum. Sá eldri 
situr inni til 1. maí en hinn til 26. 
apríl. Einnig fannst rými sem ljóst 
þykir að hafi verið notað til kanna-
bisframleiðslu. Þar var lagt hald á 
tólf hitalampa og annan búnað, en 
engar plöntur voru á staðnum.

Gunnar Jóhannes Jóhanns-
son, yfirmaður rannsóknardeild-
ar, segir að um fimmtán lögreglu-
menn frá Akureyri, Blönduósi og 
embætti Ríkislögreglustjóra hafi 
tekið þátt í aðgerðinni.  - sh

Rúmt kíló af amfetamíni tekið:

Mesta dópmál í 
sögu Akureyrar

BRETLAND Gordon Brown, forsæt-
isráðherra Bretlands og leiðtogi 
Verkamannaflokksins, sagði and-
stæðinga sína, þá Nick Clegg, 
leiðtoga Frjálslynda demókrata-
flokksins, og David Cameron, leið-
toga Íhaldsflokksins, báða vera 
hættulega Bretlandi í sjónvarps-
kappræðum þeirra í gærkvöld.

Meiri harka var í kappræðun-
um nú en fyrir viku, en allra augu 
beindust að Nick Clegg sem óvænt 
stóð sig það vel í fyrstu kappræð-
unum að flokkarnir þrír standa 
nú nokkuð jafnt að vígi fyrir þing-
kosningarnar 6. maí. - gb

Allra augu á Nick Clegg:

Aukin harka í 
kappræðum

CAMERON, BROWN OG CLEGG Flokks-
leiðtogarnir þrír hittast í þriðja og síðasta 
sinn eftir viku. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Íslenska ríkið tók seint 
í gærkvöldi yfir alla starfsemi 
Sparisjóðs Keflavíkur. Viðræður 
við kröfuhafa um endurskipulagn-
ingu sparisjóðsins höfðu staðið um 
nokkra hríð en í gær varð endan-
lega ljóst að ónógur fjöldi kröfu-
hafa myndi ganga að því samn-
ingstilboði sem fyrir lá. Sjóðurinn 
er því farinn í þrot.

Stofnað hefur verið nýtt félag, 
SPKEF, utan um starfsemina. Ásta 
Dís Óladóttir, forseti viðskipta-
deildar Háskólans á Bifröst, er 
formaður nýrrar stjórnar.

Starfsmenn voru í gærkvöldi 
boðaðir til fundar vegna málsins 
klukkan átta í dag. Ekki stendur 
til að segja upp fólki eins og sakir 
standa. Þá var útlit fyrir það í gær-
kvöldi að ekki yrðu neinar breyt-
ingar gerðar á stjórnendahópi 
sparisjóðsins að svo komnu máli.

Eins og fyrr segir er ríkið eini 
eigandi hins nýja félags. Ekki 
hefur verið tekin ákvörðun um 
það hversu mikið stofnfé ríkið 
mun leggja því til. Félagið mun 
síðan renna inn í Bankasýslu rík-
isins sem tekur ákvörðun um það 

hvort félagið verður á seinni stig-
um sameinað öðrum fjármálafyr-
irtækjum í eigu ríkisins.

Öll starfsemi sparisjóðsins verð-
ur óbreytt frá og með deginum í 
dag og allar innistæður viðskipta-
vina eru tryggðar að fullu sam-
kvæmt margítrekuðum yfirlýs-
ingum ríkisstjórnarinnar.

Eftir að SPRON fór í þrot hefur 
Sparisjóðurinn í Keflavík verið 
næststærsti sparisjóður landsins á 
eftir BYR, með sextán afgreiðslu-
staði í jafnmörgum bæjarfélögum. 
Hann hefur starfað í 102 ár.  - sh

Ríkið hefur tekið yfir 
Sparisjóð Keflavíkur
Sparisjóður Keflavíkur er farinn í þrot. Ríkið yfirtók starfsemina í gærkvöldi. 
Viðræður um endurskipulagningu runnu út í sandinn. Allir halda vinnunni. 

SAMGÖNGUR Talið var líklegt í gær-
kvöld að loka þyrfti bæði Kefla-
víkurflugvelli og Reykjavíkur-
flugvelli snemma í dag vegna 
gjósku frá eldstöðinni í Eyjafjalla-
jökli. Gert er ráð fyrir að vindur 
standi úr austri í dag næstu daga 
og beri gosmökkinn vestur yfir 
landið.

Samkvæmt tilkynningu frá 
Flugstoðum var talið líklegt að 
lokun flugvallanna muni standa 
í minnst tólf klukkustundir. 
Vegna þessarar stöðu flýtti Ice-
landair brottfarartíma morgun-
fluga sinna til Evrópu í dag fram 
til klukkan fimm í morgun. Flug-

um Iceland Express til London og 
Kaupmannahafnar sem vera áttu 
klukkan sjö í morgun var flýtt til 
klukkan ellefu í gærkvöldi. Ekki 
voru komnir nýir tímar á önnur 
flug félagsins þegar Fréttablað-
ið fór í prentun. Sumu flugum 
var aflýst og ný flug sett á áætl-
un. Ameríkuflug Icelandair verð-
ur í gegnum Glasgow. Flugfélögin 
biðja farþega sína að fylgjast vel 
með fréttum af stöðu mála.

Þótt Keflavíkurflugvöllur og 
Reykjavíkurflugvöllur lokist 
stöðvast flugsamgöngur við landið 
ekki þar sem alþjóðaflugvellir eru 
bæði á Akureyri og Egilsstöðum. 

Icelandair hefur skipulagt rútu-
ferðir til Akureyrar þaðan sem 
flogið verður til Glasgow.

Hrafn Guðmundsson, veður-
fræðingur á Veðurstofu Íslands, 
sagði nokkuð ákveðnar austanáttir 
í kortunum fram yfir helgi. Hann 
byggist ekki við að fólk á höfuð-
borgarsvæðinu myndi finna mikið 
fyrir öskufalli þótt erfitt væri að 
spá fyrir um það. Eldur sást af 
láglendi í gosgígnum í gærkvöldi. 
Hrafn segir að gosmökkurinn hafi 
náð mest í um sex kílómetra hæð í 
gær. Búast mætti við að mökkur-
inn bærist yfir höfuðborgarsvæð-
ið um klukkan sex í morgun.  - gar

Austanvindur beinir gosmekki frá Eyjafjallajökli í átt til höfuðborgarsvæðisins:

Gjóska lokar Keflavíkurflugvelli

SUMAR Í FROSTASKJÓLI Dennis Hoda og félagar fóru mikinn þegar þeir stukku af trampólíni og tróðu 
bolta í körfuna á sumarhátíð sem ríki og borg héldu Vesturbæingum í Frostaskjóli í gær.
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ÞÝSKALAND Þýska þingið samþykkti með yfirgnæf-
andi meirihluta að heimila Evrópusambandinu að 
hefja aðildarviðræður við Ísland. 

Þar með er ekkert því til fyrirstöðu að ráðherra-
ráð Evrópusambandsins taki afstöðu til þess hvort 
hefja eigi aðildarviðræður við Ísland. 

Í umræðum þýska þingsins, sem stóðu í klukku-
stund, sagði Michael Link, talsmaður frjálsra 
demókrata í Evrópumálum, að Evrópusambandið 
geti lært ýmislegt af Íslandi, og nefndi sem dæmi 
þá áherslu sem Ísland leggur á sjálfbærar fiskveið-
ar.

„Við verðum að gæta vel að því að í aðildarvið-
ræðum fari Evrópusambandið ekki að troða neinu 
upp á Íslendinga á þeim sviðum þar sem þeir hafa 
náð langt.“

Á hinn bóginn lagði hann áherslu á að ekkert 
verði gefið eftir þegar að hvalveiðum kemur.

Fulltrúar allra flokka sögðust fagna aðild 
Íslands að Evrópusambandinu.

Þýskaland er eina aðildarland Evrópusam-
bandsins sem notfærir sér heimild í Lissabonsátt-
mála sambandsins um að þjóðþingið þurfi að veita 

samþykki sitt áður en ráðherra landsins greiðir 
atkvæði um aðildarviðræður í ráðherraráðinu.

 - gb

Þýska þingið samþykkir aðildarviðræður Evrópusambandsins við Ísland:

Getum margt lært af Íslandi

ÚR ÞÝSKA ÞINGINU Ekkert er nú til fyrirstöðu því að ráðherra-
ráð ESB taki afstöðu til aðildarviðræðna.

NORDICPHOTOS/AFP

KONGÓ, AP Kosolo Muyombela, 
dómari við herdómstól í Aust-
ur-Kongó, hefur fellt niður fyrri 
úrskurð dómstólsins, þar sem 
tveir Norðmenn voru sakfelldir 
fyrir njósnir og morð og dæmdir 
til dauða.

Muyombela segir ný réttarhöld 
þurfa að fara fram í málinu, þar 
sem dómstóllinn hafi ekki fylgt 
réttum starfsreglum þegar dóm-
urinn var kveðinn upp í maí síð-
astliðnum.

Mennirnir tveir, sem eru fyrr-
verandi hermenn frá Noregi, 
voru ákærðir fyrir að myrða bíl-
stjóra sinn og fyrir að hafa reynt 
að myrða vitni að morðinu á bíl-
stjóranum. - gb

Norðmennirnir tveir í Kongó:

Dauðadómur 
felldur úr gildi

VÍSINDI Hvalaskítur gerir heims-
höfin járnríkari. Þessu hafa ástr-
alskir vísindamenn komist að 
eftir að hafa stundað rannsóknir í 
Suðurhöfum.

Þetta þykir hagstætt, því þör-
ungar dafna betur í hafinu er þau 
eru rík af járni. Þörungar draga 
í sig koltvísýring, þannig að sam-
kvæmt því vinnur skítur úr hvöl-
um á móti gróðurhúsaáhrifunum 
og hægir á hlýnun jarðar.

Allt þetta byggist reyndar á 
ljós átu, örlitlum krabbadýrum 
sem líkjast helst rækjum. Hvalir 
éta gjarnan ljósátu, en ljósátan er 
járnrík þannig að því meira sem 
hvalir éta af ljósátu því járnrík-
ari verður úrgangur þeirra. - gb

Óvænt notagildi hvala:

Skítur hvala 
nærir höfin

Gunnar, hvaða tungumál 
voruð þið að tala?

„Við töluðum bara mannamál, án 
allra vafninga.“

Gunnar Hansson leikari er að koma með 
þætti sína um Frímann yfir á Stöð 2. 
Hann segist ánægður með vistaskiptin 
enda séu hann og forsvarsmenn Stöðvar 
2 að tala sama tungumál.

VINNA GEGN HLÝNUN JARÐAR Hvala-
skítur styrkir þörungagróður í höfunum.
 NORDICPHOTOS/AFP

UTANRÍKISMÁL Barack Obama 
Bandaríkjaforseti hefur skipað 
Luis E. Arreaga til að gegna emb-
ætti sendiherra Bandaríkjanna á 
Íslandi.

Arreaga er doktor í hagfræði og 
hefur víðtæka reynslu úr utanrík-
isþjónustunni. Hann hefur meðal 
annars starfað í sendiráðum 
Bandaríkjanna í Panama, Kan-
ada og Spáni og fyrir sendinefnd 
Bandaríkjanna hjá Sameinuðu 
þjóðunum í Genf. Auk þess hefur 
Arreaga starfað í Perú, El Sal-
vador og Hondúras. Bandaríkja-
menn hafa ekki haft sendiherra á 
Íslandi síðan Carol van Voorst lét 
af störfum fyrir einu ári.  - sh

Obama sendir Luis Arreaga:

Nýr sendiherra 
Bandaríkjanna

STJÓRNMÁL Samkvæmt skoðana-
könnun, sem Capacent Gallup 
gerði fyrir Samfylkinguna, vilja 
fleiri að samfylkingarmaðurinn 

Dagur B. Egg-
ertsson verði 
borgarstjóri en 
að sjálfstæðis-
konan Hanna 
B. Kristjáns-
dóttir gegni 
því embætti 
áfram.

Könnun-
in var gerð 
dagana 18.-27. 
mars. Þetta var 

netkönnun, en úrtakið var valið 
úr viðhorfshópi Capacent Gallup. 
Alls voru 1.961 í úrtaki, en af 
þeim tóku 1.057 afstöðu.

Niðurstaðan varð sú að 53,6 
prósent vilja að Dagur verði 
borgarstjóri en 46,4 prósent vilja 
Hönnu Birnu áfram. 

 - gb

Skoðanakönnun í borginni:

Frekar Dag en 
Hönnu Birnu

DAGUR B. 
EGGERTSSON

SLÖKKVILIÐ Yfir þrjátíu slökkvi-
liðsmönnum tókst í gærkvöld að 
slökkva mikinn bruna sem kraum-
aði í jarðvegi í eynni Vigur í Ísa-
fjarðardjúpi.

Heimamenn kveiktu í sinu á 
mánudaginn. Í fyrradag kom í ljós 
að enn var mikill eldur í sverðin-
um. Gerði það slökkviliðsmönn-
um erfitt um vik að eldurinn læsti 
sig í lundaholur. Slökkviliðsmenn 
komu frá Ísafirði, Súðavík og Bol-
ungarvík.

„Þetta var ekki sinubruni heldur 
var þetta mór sem sveið undir öllu. 
Það má eiginlega segja að þetta 

hafi verið eins og kol að brenna og 
það þurfti gífurlegt vatnsmagn til 
að slökkva í þessu,“ sagði Hlynur 
Karlsson, slökkviliðsstjóri í Súða-
vík. „Við vonum að þetta sé komið 
en það verður vakt á þessu í nótt,“ 
bætti hann við.

Hlynur sagði ábúendur í Vigur 
telja að þótt nokkrar lundaholur 
hafi skemmst í slökkvistarfinu hafi 
tjón ekki orðið mikið enda sé varp 
ekki byrjað hjá lundanum þótt það 
hefjist fljótlega. „Ég held að þetta 
eigi ekki eftir að hafa áhrif á lífið í 
eyjunni,“ sagði slökkviliðsstjórinn. 
  - gar

Yfir þrjátíu slökkviliðsmenn í útkall í Ísafjarðardjúpi í gær:

Lundaholur sviðnuðu í Vigur

Í VIGUR Lundaholur skemmdust þegar 
eldur út frá sinubruna sveið jörðina í 
Vigur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HVALVEIÐAR Íslendingar fá að veiða 
80 langreyðar og 80 hrefnur á ári 
ef málamiðlunartillaga formanns 
og varaformanns Alþjóðahval-
veiðiráðsins nær fram að ganga á 
næsta fundi ráðsins í júní.

Í janúar fóru fulltrúar Íslands 
í ráðinu fram á að Íslendingar 
fengju að veiða 120 langreyðar og 
80 hrefnur. 

Formlegt hvalveiðibann yrði 
áfram við lýði, en næstu tíu árin 
verði hvalveiðiríkjum í fyrsta 
sinn frá því bannið tók gildi veitt 
leyfi til veiða í söluskyni. - gb

Tillaga kynnt í hvalveiðiráði:

Hvalveiðar 
verði leyfðar

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, og 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
eru báðir þeirrar skoðunar að rétt-
ast væri að kjósa á ný til Alþingis 
sem fyrst eftir að uppgjörinu eftir 
bankahrunið er lokið.

Bjarni sagði á opnum fundi í 
Valhöll á miðvikudag að hann 
vildi kosningar fljótlega eftir upp-
gjörið. Sigmundur Davíð tók undir 
þessi orð í samtali við Vísi í gær.

„Það voru sterk rök fyrir því að 
bíða með kosningar en óháð óróa 
er staðan hins vegar þannig núna 
að þessi ríkisstjórn ræður ekki 
við ástandið. Þar af leiðandi er 
betra að fara í gegnum nokkrar 
vikur af uppgjöri fyrir kosning-
ar ef það verður til þess að meiri 
festa næst í stjórnmálin,“ segir 
Sigmundur.

Sigmundur tekur þó fram að 
rétt sé að leyfa þingmannanefnd-
inni sem fjallar um skýrslu 

rannsóknarnefndarinnar að ljúka 
störfum fyrst.

„Mér finnst þessi ummæli bera 
vitni um nokkra örvæntingu,“ 
segir Árni Páll Árnason félags-
málaráðherra. „Það er eins og 
menn geti komist hjá því að taka 
á við þær alvarlegu spurning-
ar um ágalla í stjórnkerfinu og 
ágalla í lýðræðislegri ákvarðana-
töku sem auðvitað er að finna í 
skýrslunni. Það verður ekki gert 
upp við stjórnkerfið sem leiddi 
okkur í hrunið á nokkrum mánuð-
um í einni þingmannanefnd. Það 
er stærra og meira verk en svo og 
verður ekki snöggsoðið.“  

Birgitta Jónsdóttir, þingflokks-
formaður Hreyfingarinnar, segist 
ekki endilega sama sinnis og þeir 
Bjarni og Sigmundur og bend-
ir á að það eigi ekki að vera 
undir leiðtogum stjórn-
arandstöðuflokka komið 
hvort boðað sé til kosn-

inga. Nær væri að kanna fyrst 
hug þjóðarinnar til þess í skoð-
anakönnunum hvort kjósa beri í 
bráð. „Ég held að það sé þá bara 
almennings að kalla eftir því – 
ekki okkar í minnihlutanum. Mér 
finnst minnihlutinn ekkert betur 
í stakk búinn til þess að eiga við 
þetta heldur en meirihlutinn,“ 
segir Birgitta og minnir á það að 
hún hafi áður talað fyrir starfs-
stjórn allra flokka.

Birgitta bendir jafnframt á að 
skýrslan leiði í ljós mikla bresti 
í íslensku stjórnkerfi. Þá þurfi að 
laga og það verði ekki gert með 
alþingiskosningum. „Á meðan 
allt er eins í kerfinu þá er alveg 
sama hver fer inn og út. Þetta 
verður alltaf jafngallað.“ Nægt 

tækifæri sé fyrir þá þingmenn 
að axla ábyrgð sem finnist 

þeir á annað borð eiga að 
gera það.

 stigur@frettabladid.is

Tal um kosningar ber 
vott um örvæntingu
Félagsmálaráðherra segir ummæli formanna Sjálfstæðisflokks og Framsóknar 
um snemmbúnar þingkosningar bera vitni um nokkra örvæntingu. Þeir vilja 
báðir kjósa sem fyrst eftir að uppgjöri vegna rannsóknarskýrslunnar er lokið.

SPURNING DAGSINS
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ELDGOS Flugbannið í Evrópulönd-
um stóð í tæpa viku og varð til 
þess að fella þurfti niður meira 
en 100 þúsund flugferðir. Beinn 
kostnaður flugfélaga er kominn 
yfir 200 milljarða króna að mati 
alþjóðlegu flugmálastofnunarinn-
ar IATA, og ómæld eru þá hvers 
kyns óþægindi flugfarþega sem 
urðu innlyksa víðs vegar um Evr-
ópu sem og annarra er treystu á 
vöruflutning með flugvélum. 

Æ fleiri hafa gagnrýnt ósveigj-
anleika bannsins, sem byggt var 
á ráðgjöf bresku veðurstofunn-
ar í samræmi við varúðarreglur 
evrópsku flugmálastofnunarinnar 
Eurocontrol.

Á mánudaginn brugðust sam-
gönguráðherrar Evrópuríkja við 
þessari gagnrýni, í samræmi við 
ráðleggingar Eurocontrol, með því 
að breyta hættumatinu sem bannið 
var byggt á, þannig að ekki verði 
miðað við spá um dreifingu ösk-
unnar í loftrýminu heldur verði 
byggt á því hvar ösku hefði í reynd 
orðið vart.

„Í reyndinni fór það samt svo 
að spálíkönin eru áfram notuð, en 
magnið á þeirri ösku sem má vera 
í loftrýminu hefur verið aukið. 
Öryggismörkin hafa sem sagt 
verið færð aðeins til,“ segir Ásgeir 
Pálsson, framkvæmdastjóri flug-
umferðarsviðs Flugstoða.

„Þetta var unnið mjög hratt auð-
vitað og undir verulegum efna-
hagslegum og pólitískum þrýst-
ingi. Það fór ekki á milli mála,“ 
segir Ásgeir, „en út frá tilrauna-
flugi og öðrum upplýsingum telja 
menn sig samt hafa næga vissu til 
að segja að öryggi sé ekki stefnt í 

hættu. Hins vegar getur þetta haft 
áhrif á viðhald á vélum.“

Ásgeir segir að á milli þess 
svæðis, þar sem veruleg hætta 
er talin á ferðum, og þess svæðis 
sem er alveg laust við ösku, sé nú 
komið svæði þar sem flug er leyft 
með ströngum kröfum um stíf-
ara viðhald á vélum og hreyflum, 
meðal annars þannig að skoðanir 
fyrir og eftir flug verði nákvæm-
ari.

Þetta var meðal annars hægt að 
gera vegna þess að vélaframleið-
endur veittu loks nákvæmari upp-
lýsingar en þeir höfðu áður viljað 
veita um það hvað vélarnar þola í 
raun mikið.

„Þess vegna var að sumra mati 
miðað við of lágan þröskuld,“ segir 
Ásgeir.

Næstu vikur er síðan meiningin 
að leggja lokahönd á nýjar viðbún-
aðaráætlanir vegna öskudreifing-
ar, sem byggðar verði á mæling-
um og reynslu.

 gudsteinn@frettabladid.is

Viðmiðunarmörk vegna 
gosöskunnar voru færð til
Efasemdir hafa verið um nauðsyn allsherjar flugbanns í tæpa viku í Evrópu vegna öskufalls frá Íslandi. 
Flugmálayfirvöld Evrópuríkja brugðust við með því að breyta hættumörkum til að opna flugrýmið.

ALLT KOMIÐ Í GANG Á Gatwick-flugvelli við London fagnaði Grace Taylor kærastanum 
sínum, honum Jan Barcikowski, sem komst loks frá Íslandi eftir margra daga töf.
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SNJÓKOMA   eða 
slydda um landið 
sunnan og vestan-
vert í dag. Fyrst á 
Suðausturlandinu 
og svo vestan-
til þegar á daginn 
líður. Öskufall 
verður til vesturs 
eða norðvesturs 
undan austan- og 
suðaustanátt í dag.  
Heldur vaxandi 
vindur þegar líður á 
daginn.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL „Hagur íslenskra 
sprotafyrirtækja hefur ekki 
vænkast að neinu ráði eftir hrun 
bankanna,“ segir Svana Helen 
Björnsdóttir, forstjóri Stika og for-
maður Samtaka sprotafyrirtækja, 
einn frummælenda á ársfundi Sam-
taka atvinnulífsins á miðvikudag.  

Svana benti á að enn væri skortur 
á sérfræðimenntuðu fólki í tækni-
greinum og þurfi sprotafyrirtæki 
því enn sem fyrr að leita utan land-
steina eftir starfsfólki. Samkeppn-
in erlendis eftir fólki, svo sem verk-
fræðingum og tölvunarfræðingum, 
er hins vegar mikil þar líkt og hér. 

Svana segir enn margt vanta 
upp á sem bætt gæti stöðu sprota-
fyrirtækja. Þörf sé á virkri sam-
vinnu fyrirtækja, menntastofn-
ana og opinberra aðila við þróun 
tæknilausna og þjónustu auk þess 
sem breyta þurfi viðhorfi til frum-
kvöðla. 

„Það er landlægt viðhorf að 
íslenskir frumkvöðlar og sprotafyr-
irtæki eigi að gefa vinnu sína. Það 
er mjög takmarkaður skilningur á 
því að frumkvöðull og sprotafyrir-
tæki þurfi lágmarksábata til að geta 
haldið rannsóknar- og þróunarstarfi 
sínu áfram,“ segir hún. - jab 

Formaður Samtaka sprotafyrirtækja segir aðstæður ekki hafa batnað eftir hrun:

Hagur sprotafyrirtækja hefur ekki vænkast

SVANA HELEN Hið opinbera getur gert margt til að styðja við íslensk sprotafyrirtæki, 
segir formaður Samtaka sprotafyrirtækja.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BELGÍA, AP Yves Leterme, forsætis-
ráðherra Belgíu, sagði af sér í gær 
eftir árangurslausar tilraunir til að 
leysa langvarandi deilur um tungu-

mál kjördæma.
Deilan snýst 

um það hvort 
bæði tungu-
málin, flæmska 
og franska, 
verði jafngild 
á nokkuð stóru 
svæði umhverf-
is höfuðborg-
ina Brussel. 

Leterme hafði lofað því að leysa 
deiluna fyrir páska, en þegar það 
tókst ekki sagði einn flokkur sig úr 
stjórninni.

Stjórnin hafði setið í rúm tvö ár, 
en þar áður hafði stjórnarkreppa 
ríkt í 194 daga út af svipuðum 
deilum um stöðu tungumálanna 
tveggja. - gb

Máladeila vindur upp á sig:

Stjórnarkreppa 
ríkir í Belgíu

YVES LETERME

Alaska Flugmenn hjá flugfélögum í Alaska hafa áratuga 
langa reynslu af því að fljúga þrátt fyrir gosösku í háloft-
unum. Reynsla þeirra gæti nýst starfsfélögum þeirra í 
Evrópuríkjum.

„Það þarf að finna leið til að komast framhjá ösk-
unni,“ er haft eftir Ken Williams, flugstjóra hjá Alaska 
Airlines, í dagblaðinu Wall Street Journal.

Í blaðinu kemur fram að veðurfræðingar og flug-
menn hafi hannað nákvæm reiknilíkön um dreifingu 
ösku í þessum heimshluta. Um leið og eldgos hefst eru 
flugvélar sendar af stað til að mæla hitastig og vindstyrk 
í mismunandi hæð og þær upplýsingar notaðar ásamt 

upplýsingum úr gervihnöttum til að spá fyrir um dreif-
inguna.

Meginreglan er sú að aldrei skuli tekið á loft eða lent 
þegar aska er yfir flugvelli. Ekki er heldur flogið nema 
hægt sé að halda sér í 35 mílna fjarlægð frá öskuskýj-
um. Þá er ekki flogið í myrkri eða í lélegu skyggni.

Flugmenn í Alaska byrjuðu að takast á við þetta 
vandamál þegar gríðarlega öflugt sprengigos varð í 
eldfjallinu St. Helens í Washingtonríki árið 1980, eða 
allnokkru áður en tvö alvarleg tilvik urðu sem vöktu 
umheiminn til vitundar um hættuna af ösku fyrir flug-
vélar.

Þaulvanir að fljúga inn á milli öskuskýja

SVEITARSTJÓRNIR Sjálfstæðismenn 
í umhverfis- og skipulagsnefnd 
Árborgar gagnrýna ákvörðun 
meirihlutans um að reisa 200 fer-
metra þjónustuhús í fuglafrið-
landi á bökkum Ölfusár ofan við 
Eyrarbakka. „Við fögnum bættu 
aðgengi að friðlandinu en leggj-
umst gegn samkeppni sveitarfé-
lagsins í kaffisölu. Nær væri að 
beina fjármagni sveitarfélagsins 
í kynningarstarf á fuglafriðland-
inu,“ segir í bókun sjálfstæðis-
manna.

Ætlunin er að í húsinu verði 
ferðamannaþjónusta, verslun og 
kaffisala „þannig að allt að sex 
störf geti orðið að veruleika á 
miðju næsta kjörtímabili“, segir 
meirihlutinn sem  kveður rekstur 
hússins verða boðinn út.  - gar

Byggingaráform gagnrýnd:

Vilja ekki hús í 
fuglafriðland
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SDR 

Nýr Nicorette plástur 
fæst nú 25 mg
og hálfgagnsær 

Nýtt!

Nicorette® nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð til að auðvelda reykingafólki að venja sig af tóbaki með því 
að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt. Nota má 
forðaplásturinn einan og sér eða samtímis 2mg Nicorette lyfjatyggigúmmíi eða Nicorette innsogslyfi. Hámarksdagskammtur 
er 1 stk forðaplástur og annað hvort 24 stk lyfjatyggigúmm eða 12 hylki af innsogslyfi.Til að ná sem bestum árangri skal fylgja 
leiðbeiningum í fylgiseðli. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir 
nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarlegar hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota Nicorette. Þungaðar konur og konur með 
barn á brjósti  skulu eingöngu nota Nicorette í samráði við heilbrigðisstarfsfólk. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatún 2, 210 Garðabæ.

Nicorette Invisi 25 mg 
Er að hærri styrkleika en fyrri 
forðaplástrar frá Nicorette
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RANNSÓKNARSKÝRSLA „Glitnis- og 
Kaupþingsmenn voru mjög ósátt-
ir við að rætt væri við starfsmenn 
um markaðssetningu sjóðanna. Á 
báðum stöðum fóru yfirmenn fram 
á að starfsmenn fengju að hafa 
lögfræðing hjá sér, en á endanum 
var dregið í land með það,“ segir í 
siðfræðiskýrslu rannsóknarnefnd-
ar og er vitnað til minnisblaða frá 
Fjármálaeftirlitinu (FME) sem 
nefndin fékk aðgang að. 

Eftir að lögfræðingur Kaup-
þings „féllst á“ það, tók eftirlits-
stofnunin viðtöl við þrjá starfs-
menn án þess að lögfræðingur 
væri viðstaddur: „en þar sem 
langt var liðið frá því að FME kom 
í bankann þá virtust allir starfs-
menn vita um hvað málið snerist 
og svör þeirra voru mjög svipuð.“ 
Þar með lauk viðtölum FME við 
starfsmenn bankanna.

Rannsóknarnefnd segir að 
starfsfólki allra bankanna hafi 
verið ráðlagt að kynna peninga-
bréf sem áhættulausa fjárfestingu 
og líkja þeim við innlánsbækur 
en með betri vexti. Viðskiptavinir 
voru hvattir til að færa sparifé sitt 
í peningabréf. Stundum var haft 
samband við þá að fyrra bragði til 
að koma hvatningu á framfæri. 

Í skýrslunni segir að gagnrýni 
á peningamarkaðssjóði sé ótrú-
lega samhljóða fyrir alla bank-
ana. „[E]ins og jafnan áður fylg-
ir hver öðrum og undir litlu sem 
engu eftirliti Fjármálaeftirlits-
ins,“ segir þar.  

Erfitt hafi verið fyrir einstakl-
inga að gera sér grein fyrir auk-
inni áhættu í fjárfestingum enda 
hafi upplýsingarnar frá bönkunum 
í besta falli verið blekkjandi. 

„Þegar svo allir bankarnir 
standa að sams konar blekking-

um er enn erfiðara fyrir fólk að 
nálgast réttar upplýsingar,“ segir 
í skýrslunni. 

Vitnað er til bréfs frá starfs-
mönnum Landsbankans þar sem 
sagt er við viðskiptavini: „gengi 
Peningabréfa er aldrei neikvætt, 
sem þýðir að þú átt aldrei að geta 
tapað höfuðstól eða uppsafnaðri 
ávöxtun.“ 

Annað kom á daginn. Viðskipta-
vinir sjóðanna töpuðu stórum 
hluta sinna fjármuna og hefðu 
tapað mun meiru ef hluti af bréf-
um þessara sjóða hefði ekki verið 
keyptur á yfirverði af nýju bönk-
unum stuttu eftir hrunið. Í skýrsl-

unni koma fram upplýsingar um 
að ákvörðun um þau kaup hafi 
tekið Jónas Fr. Jónsson, þá for-
stjóri FME, og Björgvin G. Sig-
urðsson, þá viðskiptaráðherra.

Rekstur peningamarkaðs-
sjóða bankanna er meðal atriða 
sem rannsóknarnefndin vísaði 
til frekari meðferðar hjá ríkis-
saksóknara; ástæða sé til „að 
rannsakað verði hvort stjórn og 
framkvæmdastjórar og lykil-
starfsmenn rekstrarfélaga sjóð-
anna hafi brotið starfsskyld-
ur sínar við stjórnun og eftirlit 
þannig að refsingu varði“.

 peturg@frettabladid.is

Hindruðu viðtöl 
FME við starfsfólk
Fjármálaeftirlitið mætti mótspyrnu þegar það tók markaðssetningu peninga-
markaðssjóða bankanna til rannsóknar. Rannsókn var hætt þar sem starfs-
menn virtust vel undir hana búnir og gáfu allir Fjármálaeftirlitinu svipuð svör.

PENINGAMARKAÐSSJÓÐIR Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi viðskiptaráðherra, og Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins, sátu ársfund FME árið 2007, ásamt Lárusi Finnbogasyni, síðar formanni skilanefndar Landsbankans.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„[É]g hringdi í Kaupþing til að selja í sjóðunum og ætlaði í staðinn að stofna 
óverðtryggðan reikning með hæstu vöxtum [ … ]. Verðbréfaráðgjafinn [ … ] 
fullvissaði mig um að þetta væri ekki ráðlagt fyrir mig þar sem ávöxtun-
in væri betri í sjóðunum og innistæðan örugg. Ég er ekki sérfræðingur í 
peningaávöxtun en þar sem [verðbréfaráðgjafinn] var sérfræðingurinn og 
ég taldi hann gæta minna hagsmuna, þá trúði ég honum betur en bróður 
mínum [sem hafði ráðlagt henni að selja] og hætti við að selja í sjóðunum.“

Þetta var í maí 2008. Í september hringir viðskiptavinurinn aftur í Kaup-
þing til að selja eign sína í sjóðunum og fékk samband við sama ráðgjafa. 
„Aftur fullvissaði hann mig um að það væri besti kosturinn að eiga áfram í 
sjóðunum og talaði mig ofan af því að selja bréfin.“

2. október hringir hún aftur í Kaupþing til að selja bréfin. „Þegar ég bað 
hann [ráðgjafann] um að selja fyrir mig bréfin sagðist hann bara vilja láta 
mig vita að þeir væru eindregið að ráðleggja fólki að kaupa í þessum sjóð-
um … Hann sagði enn fremur að Tryggingarsjóður myndi ábyrgjast inneign í 
þessum sjóðum alveg eins og af bankabókum …“

6. október ákvað hún samt að hringja og selja bréfin, og fékk samband 
við starfsmann sem sagðist myndi selja bréfin fyrir hana. Samkvæmt heima-
banka hennar seinna um kvöldið höfðu bréfin verið seld. „Á fimmtudag 
[þremur dögum síðar] sé ég svo að búið var að færa innistæðuna til baka af 
bankareikningnum yfir á skuldabréfaeign. Þegar ég hringdi í verðbréfaráð-
gjafa Kaupþings var mér sagt að öll viðskipti á mánudag hefðu verið fryst, 
einnig þau sem búið var að gera áður en lokað var á viðskipti með sjóðina.“

*BIRT Í VIÐAUKA 1, MEÐ SKÝRSLU RANNSÓKNARNEFNDAR, BLS. 63

Sögðu Tryggingarsjóð ábyrgjast sjóðina

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti vill fá aðstoð 
helstu kaupsýslumanna Bandaríkj-
anna við að semja nýjar reglur um 
bankastarfsemi, þar sem heilbrigð 
skynsemi verði látin ráða ferðinni.

Tilgangurinn væri að koma í veg 
fyrir nýtt bankahrun, og var Obama 
harðorður í garð forsvarsmanna 
bandarísks viðskiptalífs sem sátu í 
háskólasal á Manhattan og hlýddu á 
ræðu forsetans.

„Frjáls markaður var aldrei til 
þess ætlaður að gefa mönnum frjáls-
ar hendur til að hirða allt sem þeir 
komast yfir, hvernig svo sem þeir 

fara að því,“ sagði Obama. 
Hann viðurkenndi að menn væru 

ekki alltaf sammála, en valið standi 
þó ekki á milli tveggja öfga heldur 
þurfi að fara millileið þar sem tekið 
yrði tillit til afleiðinganna fyrir 
almenning.

„Á endanum er engin gjá á milli 
almennings og auðkýfinga,“ sagði 
Obama, sem vonast til þess að 
Bandaríkjaþing komi sér á næstu 
dögum saman um frumvarp þar 
sem nýjar reglur um bankastarf-
semi verða settar.

Fulltrúadeild þingsins samþykkti 
nýverið frumvarp þar að lútandi en 

umræður í öldungadeild gætu hafist 
í næstu viku. - gb

Obama harðorður í garð bandarískra kaupsýslumanna:

Krefst heilbrigðrar skynsemi

BARACK OBAMA Kveður forsvarsmenn 
úr bandarísku viðskiptalífi að fyrirlestri 
sínum loknum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugs-
aldri hefur verið dæmdur í níu 
mánaða fangelsi fyrir innflutn-
ing á rúmum 109 grömmum af 
kókaíni. Einnig var hann dæmd-
ur fyrir kannabisræktun, bílstuld 
og umferðarlagabrot, þar á meðal 
fíkniefnaakstur.

Kókaíninu smyglaði maðurinn í 
gegnum Leifsstöð í nóvember 2008 
en í sama mánuði og aftur í mars 
á þessu ári fundust samtals 163 
kannabisplöntur, sem hann var að 
rækta, svo og um 630 grömm af 
kannabislaufum.  - jss

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Dópsali dæmd-
ur í fangelsi

Ætti forseti Íslands að hafa 
samráð við yfirvöld áður en 
hann veitir viðtal?
Já 46,9
Nei 53,1

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að kjósa ætti til 
Alþingis áður en núverandi 
kjörtímabil rennur út?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



www.ellingsen.is

Komdu í Ellingsen og skoðaðu árgerð 2010 af fellihýsum 
frá Coleman og A-húsum frá Aliner. Ýmsar nýjungar sem 
henta vel við íslenskar aðstæður. Ferðalög sumarsins 
hefjast á ferðatækjasýningu Ellingsen.

KYNNUM 20 10 ÁRGERÐIR

CO
LE

M
AN

FERÐATÆKJASÝNING

SEDONA

SEDONA

2.190.000 kr.

Í Sedona-fellihýsunum fást gæðin á einstöku 

verði. Útlit Sedona er fremur hefðbundið en því 

meira lagt upp úr gæðum. Þessi eru fyrir þá sem 

setja gæði og verð í fyrsta og annað sæti.

AL
IN

ER

CLASSICA

ALINER CLASSICA

2.690.000 kr.

Hér er á ferðinni mest selda A-húsið frá Aliner. 

Þessi vagn er í millistærð og þægilegur að draga 

fyrir flest ökutæki. Hentar vel í hvaða ferðalag 

sem er. Undirvagninn er galvaníseraður.

CHEYENNE E1
Sérstaða Cheyenne felst bæði í útliti og 

eiginleikum fellihýsanna. Þau eru rennileg, 

auðdregin og grunnfyrirkomulagið er 

sérstaklega vel heppnað. Undirvagninn er 

á galvaníseraðri grind.

Bráðsniðugt fellihýsi sem kemst 

flestum lengra. Mesti töffarinn af 

þeim öllum. Frábær hönnun og 

öflug bygging. Undirvagninn er á 

galvaníseraðri grind.

Fiskislóð 1  Sími 580 8500  Opið mánud.–föstud. 10–18 og laugard. 10–16
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RANNSÓKNARSKÝRSLA Katrín Jakobs-
dóttir menntamálaráðherra fagnar 
mjög þeim tillögum sem lagðar eru 
fram um fjölmiðla í skýrslu rann-

sóknarnefndar 
Alþingis. Hún 
segir sjálfsagt 
að bregðast við 
þeim, það hafi 
raunar þegar 
verið gert því 
flest af því efni 
megi finna í fjöl-
miðlafrumvarpi 
sem lagt var 
fyrir Alþingi í 
mars.

„Rannsóknarnefndin talar um 
nauðsyn þess að eignarhald sé 
upplýst og það er í þessu frum-
varpi sem við erum búin að leggja 
fram. Þar er líka lagt til að þessi 
hópur skoði hugsanlegar takmark-
anir á eignarhaldi. Nefndin er í 
raun og veru líka að tala um það. 
Nú svo er nefndin líka að tala um 
að það verði að tryggja sjálfstæði 
ritstjórnar, sem er líka inni í þessu 
lagafrumvarpi.“

Þá segir Katrín að kröfu nefnd-

arinnar um faglegt eftirlit með 
fjölmiðlum sé svarað í tillögum 
um fjölmiðlastofu. „Henni er ætlað 
að efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni, 
fjölræði í fjölmiðlum, að standa 
vörð um tjáningarfrelsið og frels-
ið til upplýsinga. Það má segja að 
ábendingar til lærdóms, sem eru 
settar um fjölmiðla í þessari sið-
ferðisskýrslu, þær rími mjög vel 
við tillögurnar í frumvarpinu um 
fjölmiðla.“

Fjölmiðlafrumvarpið er til 
umfjöllunar í menntamálanefnd. 
Katrín segir óvíst hvort náist að 
klára það á vorþinginu, kannski 
bíði það haustsins.

 kolbeinn@frettabladid.is

■ Leita verður leiða til að efla 
sjálfstæða og hlutlæga fjölmiðlun 
með því að styrkja bæði fagleg og 
fjárhagsleg skilyrði fjölmiðlunar.

■ Styrkja þarf sjálfstæði ritstjórna 
og setja eignarhaldi einkaaðila á 
fjölmiðlum hófleg mörk. Skylt ætti 
að vera að upplýsa hverjir séu eig-
endur fjölmiðla á hverjum tíma svo 
almenningur geti vitað hverjir eigi 
fjölmiðil og lagt mat á hvort þar sé 
fylgt fram sjónarmiðum eigenda.

■ Efla þarf menntun blaða- og 
fréttamanna og skapa þeim skilyrði 
til sérhæfingar í einstökum mála-
flokkum. Brýnt er að stétt blaða- og 
fréttamanna efli faglega umræðu og 
fagvitund meðal félagsmanna.

■ Koma þarf á faglegu eftirliti 
með fjölmiðlum sem hafi það að 
markmiði að tryggja að þeir ræki af 
ábyrgð hlutverk sitt í lýðræðisríki og 
verndi almannahagsmuni.

Tileinkaður líffræðilegri fjölbreytni
Dagur umhverfisins - sunnudaginn 25. apríl

Umhverfisráðherra afhendir viðurkenningar fyrir störf á sviði umhverfismála. Kuðungurinn, 

Varðliðar umhverfisins og náttúruverndarviðurkenning Sigríðar í Brattholti. Þjóðmenningarhúsið kl. 12:00.
Gönguferð í kringum Reykjavíkurtjörn og um Vatnsmýri undir leiðsögn Fuglaverndar og Félags umhverfisfræðinga. Fræðsla um líffræðilega fjölbreytni í 
og við Tjörnina, þar á meðal fuglalíf og gróður. Lagt af stað frá Norræna húsinu kl. 13:00 og 15:00.

Tilraunalandið fyrir börn og unglinga í Norræna húsinu. Vísindin lifna við í Vatnsmýrinni. Markmið sýningarinnar er að kynna og kanna undraheima 
vísindanna. Opið 12:00 til 17:00.

Býflugur og ljósmyndasýning í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Vettvangsferð kl. 15:00 með Tómasi Ó. Guðjónssyni býbónda þar sem hann fræðir 
gesti um drottninguna, þernur hennar og lötu druntuna. Ljósmyndasýning um áhrif loftslagsbreytinga á náttúru Íslands. Opið frá 10:00 til 17:00.

Umhverfisleikir fyrir alla fjölskylduna í Grasagarði Reykjavíkur frá 11:00 til 13:00. Öllum gefinn kostur á að skoða, hlusta og lykta af lífinu með því að 
taka þátt. Áhersla lögð á fuglalíf við tjarnir og öllum boðið að ganga eftir ,,ónáttúrulega stígnum“. 

Græna ljósið býður í bíó á myndina Earth. Sýnd í Háskólabíói kl. 15:00. Miðar afhentir í miðasölu frá kl. 14:30 á meðan húsrúm leyfir.

Laugardagurinn 24. apríl 

Undur og stórvirki. Líffræðileg fjölbreytni Íslands, náttúra og náttúruöfl, auðlindir og umhverfi, dýr og plöntur, vatn, eldur og ís. Sérfræðingar 
                Háskóla Íslands á sviði náttúru- og jarðvísinda segja frá í máli og myndum, rannsóknastofur verða opnar og fjölbreytni í fyrirrúmi. 
                         Dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Öskju, náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands, laugardaginn 24. apríl kl. 11-15. 

Dr. Bæk skoðar og vottar reiðhjól, hjólreiðaráðgjöf og þrautabraut á vegum Landsamtaka hjólreiðamanna við Norræna húsið frá 12:00 til 16:00.

 www.umhverfisraduneyti.is/dagurumhverfisins

Sunnudagurinn 25. apríl

RANNSÓKNARSKÝRSLA Actavis naut 
stuðnings Ólafs Ragnars Gríms-
sonar, forseta Íslands, til að hasla 
sér völl í lýðveldinu Serbíu. 

Í skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis er fjallað um bréf sem 
forsetinn skrifaði erlendu fyrir-
fólki í þágu íslenskra athafna-
manna. Vegna frásagnar í bókinni 
Saga af forseta óskaði nefndin 
eftir afritum af bréfum forsetans 
„til að kanna betur þátt forsetans 
í útrásinni og þeirri gagnrýnis-
lausu þjónustu sem ákveðnum 
fyrirtækjum var veitt af stjórn-
völdum“, segir í skýrslunni.

Þegar Acta-
vis átti í vand-
ræðum ár ið 
2004 notaði for-
setinn tengsl 
sín við landið 
til að koma því 
í gegnum Alex-
ander krón-
prins og eig-
inkonu hans. 
Forsetinn skrif-
aði prinsinum 

meðmælabréf með Björgólfi Thor 
Björgólfssyni.

Alexander krónprins hefur 

ekki formlega stöðu í stjórnskip-
un Serbíu en nýtur þar virðingar 
sem elsti sonur konungsins sem 
steypt var af stóli árið 1945.

Forseti Íslands skrifaði 
prinsinum meðmælabréf með 
Björg ólfi Thor hinn 10. janúar 
2005 og segir: „Við vonum að þú 
munir halda áfram sambandi við 
Björg ólf Thor Björgólfsson. Eins 
og við sögðum ykkur gerir per-
sónuleiki hans og velgengni í við-
skiptum að verkum að hann verð-
ur gagnlegur og góður vinur bæði 
þinn og landsins þíns.“

 - pg

Forseti Íslands í bréfi til Alexanders krónprins í Serbíu:

Björgólfur Thor verður þér góður vinur

BJÖRGÓLFUR THOR Gagnlegur og góður 
vinur krónprins frá Serbíu, að mati 
forseta Íslands.

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

Ráðherra fagnar tillögum 
skýrsluhöfunda um fjölmiðla
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir að flest það sem sett er fram til úrbóta á fjölmiðlum í rann-
sóknarskýrslunni sé þegar komið fram. Fjölmiðlafrumvarp tryggi eftirlit og sjálfstæði ritstjórna.

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

VILHJÁLMUR ÁRNASON Ýmis atriði eru 
tilgreind til lærdóms varðandi umfjöllun 
fjölmiðla í siðfræðihluta rannsóknar-
skýrslunnar sem Vilhjálmur Árnason 
stýrði. Menntamálaráðherra er ánægður 
með þau og vonast til að tillögurnar 
verði að veruleika með samþykkt fjöl-
miðlafrumvarps sem liggur fyrir þingi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lærdómar sem nefndin vill draga

FÆREYJAR Ræðismaður Færeyja 
afhenti Vigdísi Finnbogadóttur 
heiðursgjöf frá Færeyingum á 
áttatíu ára afmæli forsetans fyrr-
verandi. Gjöfin, loforð um nítján 
milljónir króna á núverandi gengi, 
825.000 danskar, eiga að renna til 
Stofnunar Vigdísar Finnbogadótt-
ur í erlendum tungumálum.

„Við Færeyingar viljum heiðra 
hana og hennar starf, sem hefur 
verið afar mikilvægt fyrir Norð-
urlöndin öll, segir ræðismaður-
inn, Gunvør Balle. Í Færeyjum 
séu „allir mjög hrifnir af Vigdísi 
og okkur þykir virkilega vænt 
um hana“.

Auk færeysku landsstjórnar-
innar tóku fimm færeysk fyrir-
tæki þátt í gjöfinni: Føroya banki, 
Tryggingarfelagið Føroyar, Atl-
antic Airways, Smyril Line og 
Framherji. Gunvør afhenti gjöf-
ina í Háskólabíói í lok hátíðardag-
skrár sem haldin var Vigdísi til 
heiðurs. - kóþ

Rausnarleg gjöf:

Færeyingar 
heiðra Vigdísi

VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR Færeyingar 
sendu ræðismann sinn með afmælis-
gjöf til fyrrum forseta Íslands.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

PERSÓNUVERND Ferðamálastofu 
er ekki heimilt að birta á heima-
síðu sinni lista yfir þá aðila sem 
stunda leyfis- eða skráningar-
skylda starfsemi án þess að hafa 
tilskilin leyfi. Í fyrirspurn til 
Persónuverndar segir að Ferða-
málastofu hafi borist margar 
ábendingar um að ferðaþjónustu-
aðilar stundi starfsemi án leyfa. 
Til þess að koma þessum málum 
í betra horf vilji Ferðamálastofa 
birta á heimasíðu sinni skrá yfir 
leyfis- og skráningarskylda aðila. 
„Tilgangurinn með slíkri birt-
ingu er einnig að upplýsa fólk um 
hverjir hafi leyfi og hverjir ekki,“ 
segir í bréfinu. 

Stjórn Persónuverndar segir 
að ekki sé lagaheimild til að birta 
slíkan lista.

 - gar

Ferðamálastofa fær synjun:

Mega ekki lista 
upp leyfislausa

GULLFOSS Margir í ferðaþjónustu starfa 
án tilskilinna leyfa.

Það má segja að 
ábendingar til lær-

dóms, sem eru settar um 
fjölmiðla í þessari siðferðis-
skýrslu, þær rími mjög vel við 
tillögurnar í frumvarpinu …

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
MENNTAMÁLARÁÐHERRA

GENGUR Á TVEIMUR Þessi þriggja 
mánaða bjarnarungi lék sér dátt í 
dýragarði í Stavropol í Rússlandi.
 NORDICPHOTOS/AFP
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

Tilboðin gilda 22. - 25. apríl eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

1.399 kr/kg

áður 1.998 kr/kg

30%
afsláttur

KIWI
Í LAUSU

Gleðilegt Sumar

BABYBACK RIBS
BBQ

KRYDDAÐ LAMBALÆRI
GRILL

LAMBASIRLOIN
SNEIÐAR, FERSKAR

1.399 kr/kg

áður 1.998 kr/kg

398 kr/pk

áður 498 kr/pk

1.392 kr/kg

áður 1.698 kr/kg

999 kr/kg

áður 1.537 kr/kg

SVÍNALUND
FROSIN

NÓA PIPPÍS &
NÓA KONFEKTÍS
0,5 ltr.

GRILLBORGARAR
NETTÓ

129 kr/kg

áður 257 kr/kg

296 kr/stk

áður 549 kr/stk

30%
afsláttur

35%
afsláttur

899 kr/kg

áður 1.499 kr/kg

SMÁLÚÐUFLÖK

40%
afsláttur

UNGNAUTAHAKK
NETTÓ

899 kr/kg

áður 1.249 kr/kg

28%
afsláttur

46%
afsláttur

GRILL
LAMBALÆRISSNEIÐAR &
LAMBAKÓTELETTUR

1.989 kr/kg

áður 2.842 kr/kg

30%
afsláttur

50%
afsláttur
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ELDGOS Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, undirstrikaði í nýju 
viðtali á BBC í fyrradag að þótt bæði 
sagan og vísindin bentu til þess að 
afar líklegt væri að gos yrði í Kötlu 
þá væri ekki vitað hvenær það yrði. 
Sagði forsetinn Kötlugos geta orðið 
eftir eitt ár eða eftir áratugi.

Ólafur Ragnar ítrekaði síðan í 
viðtalinu fyrri ummæli sín á BBC 
að yfirvöld hvarvetna ættu að gera 
ráðstafanir vegna Kötlugoss. Hann 
sagði einnig að flugvélaframleið-
endur ættu að bregðast við.

Í gærmorgun heimsótti forsetinn 
samhæfingarstöð almannavarna í 
Skógarhlíð og kynnti sér starfsemina 
þar. Í tilkynningu frá fjölmiðlateymi 

samhæfingarstöðvarinnar segir að á 
upplýsingafundi vísindamanna þar 
hafi verið á annan tug erlendra fjöl-
miðlamanna auk fulltrúa erlendra 
sendiráða. Meðal annars var farið 
yfir spá um öskudreifingu.

„Fram kom að yfirborð eldstöðv-
arinnar er rólegt og þar sem vatn 
virðist lítið hefur sprengivirkni 
farið minnkandi,“ segir í tilkynn-
ingu þar sem einnig er vísað til orða 
Bryndísar Brandsdóttur, jarðeðlis-
fræðings á Hvolsvelli, í gær um að 
áfram væri órói í eldstöðinni. Hraun 
hlaðist upp í gígnum og auki þrýst-
ing á gosrásina. Drunur sem heyrst 
hafi tengist gassprengingum í gígn-
um.  - gar

Forsetinn ræddi við BBC og heimsótti almannavarnir:

Segir ekki vitað 
hvenær Katla gjósi

HEIMSÓKN Forseti Íslands, sem heimsótti samhæfingarstöð almannavarna í gær. 
Meðal viðstaddra voru Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra og Haraldur Johann-
essen ríkislögreglustjóri. MYND/SAMHÆFINGARSTÖÐ ALMANNAVARNA

ELDGOS Freysteinn Sigmundsson 
jarðeðlisfræðingur segir ljóst að 
flúorinnihald gjósku hafi aukist 
eftir að kvika hætti að fara í gegn-
um vatn í gosgígnum í Eyjafjalla-
jökli. Enn fremur kemur fram í 
tilkynningu frá fjölmiðlateymi 
samhæfingarstöðvar almanna-
varna að Freysteinn brýni fyrir 
fólki að halda áfram að hafa klút 
eða grímur fyrir vitum þegar það 
er úti við á þeim svæðum þar sem 
aska er að falla eða þar sem aska 
hefur fallið. „Gosaska í grennd við 
eldstöðvarnar á Eyjafjallajökli 
getur haft í för með sér ertingu og 

særindi í hálsi, sérstaklega fyrir 
fólk með astmaveikindi í öndunar-
færum,“ segir í tilkynningunni. 
 - gar

Fólk byrgi vitin á gossvæðinu:

Meiri flúor frá Eyjafjallajökli

EYJAFJALLAJÖKULL Flúor eykst í gjósku 
þegar goskvika hætti að fara í gegnum 
vatn.

Yfir eitt hundrað sjálfboða-
liðar úr björgunarsveitum 
vörðu sumardeginum fyrsta 
í að aðstoða bændur undir 
Eyjafjöllum í hreinsunar-
starfi eftir hið mikla ösku-
fall sem þar varð.

„Þetta hefur gengið ljómandi vel. 
Það er ágætis veður og við erum 
vel tækjum búnir til að taka á 
þessu máli,“ sagði Jón Hermanns-
son í vettvangsstjórn björgunar-
sveitanna á Hvolsvelli síðdegis í 
gær.

Rúmlega eitt hundrað björg-
unarsveitarmenn af Suðurlandi 
og höfuðborgarsvæðinu unnu að 
því í gær að hreinsa gosösku af 
þökum og úr niðurföllum og renn-
um á húsum á aðal öskufallssvæð-
inu undir Eyjafjöllum. Jón sagði 
að ákveðið hafi verið að nota sum-
ardaginn fyrsta til þessa verks 
því hægt hafi verið um vik að fá 
sjálfboðaliða á frídegi. Hann sagði 
aðstoð hafa verið veitta á yfir tut-
tugu bæjum.

Sumir bændur á svæðinu hafa 
lýst því yfir að þeir hyggist gera 
hlé á búskap eða jafnvel bregða 
búi alveg. Jón sagði þessa stöðu 
nú breytta. „Það var smá áfall 
þegar þetta gerðist en menn eru að 
jafna sig og taka á sínum málum. 
Ég hugsa að það séu margir að 
breyta þeirri ákvörðun sinni, sem 
var kannski tekin á þeirri stundu 
sem áfallið var mest. Það birtir öll 
él upp um síðir og það hefur gert 
það í þessu líka,“ sagði Jón.

Að sögn Jóns var góður andi 
meðal björgunarsveitarmanna í 
gær. „Þetta er bara eitt af þeim 
verkefnum sem þarf að vinna í 
þessu þjóðfélagi, að finna út úr 
þessu,“ sagði Jón.

Varðandi annað hreinsunarstarf 
á bújörðum sagði Jón að nú væri 
beðið eftir niðurstöðum rann-
sókna á efnainnihaldi öskunnar. 
Sé efnainnihaldið rétt sé aska jafn-
vel búbót. Björgunarsveitarmenn 
muni áfram veita liðsinni sitt.

„Við hjálpum að sjálfsögðu fólki 
í þessum málaflokki, eins og öllum 
öðrum, ef við getum,“ sagði Jón og 
bætti við að í dag, föstudag, yrði 
staðan endurmetin og ákveðið 
hvort fleiri sjálfboðaliðar verði 
fengnir til starfa um helgina.

Þá ítrekaði Jón að ástandið 
væri ekki eins slæmt og kannski 
hafi virst í fyrstu. „Þó að þetta 

sé hræðilegt fyrir þá sem lenda í 
þessu þá eru það mjög fáir bæir 
og lítið land sem er í alvarlegu 
ástandi. Við erum kannski bara 
að tala um fjóra bæi,“ sagði Jón 
Hermannsson.

Blíðskaparveður var undir Eyja-

fjöllum í gær og þar fögnuðu menn 
sumardeginum fyrsta eins og ann-
ars staðar. Meðal annars var opið 
hús og haldin veisla með veiting-
um sem nokkur fyrirtæki gáfu í 
félagsheimilinu Heimalandi.

  gar@frettabladid.is

Hættir við að bregða búi

GENGIÐ TIL VERKS Í NÚPAKOTI Björgunarsveitarmenn tóku hreinsunarstarf við húsa-
kost bænda undir Eyjafjöllum með áhlaupi í veðurblíðunni á sumardaginn fyrsta.
 MYND/SMÁRI SIGURBJÖRNSSON

Reykjanesbæ

Reykjavík

Nýtt og betra
 hjólbarðaverkstæði

S: 590 2006 / 590 2007

Hjólbarðaverkstæði Bílabúð Benna - Tangarhöfða 8 - S: 590 2000 / Nesdekk - Fiskislóð - sími 561 4110 / Nesdekk - Reykjanesbæ - sími 420 3333

Sumardekkin færðu hjá okkur! Vaxtalaus lán frá Visa og 
Mastercard í allt að 12 mánuði 

GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI



ÁTTU VON
Á GESTUM?

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  
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Við eigum von á nýrri vörulínu frá King Koil Comfort solution
og ætlum því, ánæstu dögum, að selja eldri gerðir

með allt að 50% afslætti.

QUEEN SIZE RÚM
(153x203 cm)

FRÁ 99.000 kr.

Í Rekkjunni er að finna eitt mesta
úrval landsins af svefnsófum

í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins.
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GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI

Eldgosið í Eyjafjallajökli 
hefur breytt heiminum. Í 
nærsveitum liggur ösku-
lag yfir jörðu, gerir hana 
gráa og dimma og sums 
staðar óíbúðarhæfa. Um 
allan heim hafa ferðalangar 
þurft að bíða eftir að ösku-
ský leystist upp svo hægt 
væri að hefja flug á nýjan 
leik eftir mestu flugtaf-
ir sögunnar. Ljósmyndarar 
Fréttablaðsins hafa verið á 
vettvangi.

Eldur 
og aska

GRÁTT UM AÐ LITAST Þar sem öskufall hefur orðið hvað mest er grátt um að litast. 
Skepnurnar vita ekki hvaðan á þær stendur veðrið og mannfólkið hefur þurft að nota 
grímur utandyra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MIKILL MÖKKUR Gosmökkurinn reis hæst átta kílómetra í síðustu viku og var mikilúðlegur að sjá. Af hans völdum lagðist niður flug um nær alla Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞRUMUR OG ELDINGAR Síðan eldgosið í Eyjafjallajökli hófst hafa eldingar yfir gosstöðvum verið algeng sjón. Eldingar verða vegna 
rafhleðslu í gosmekkinum. Hleðslan verður til í gígnum við samspil vatns og kviku. Gosmökkurinn verður rafhlaðinn og hleðslan 
losnar í eldingar; eða með öðrum orðum, það verður skammhlaup. Oftast hlaupa eldingar milli staða í mekkinum en stundum til 
jarðar FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Aðgangur
1000 krónur
í Bláa lónið

Gildir gegn framvísun miðans
dagana 22.– 25. apríl 2010

Gildir ekki með öðrum tilboðum

Lykill 1561

Aðgangur í Bláa lónið á 1000 krónur og frítt fyrir börn
13 ára og yngri dagana 22.– 25. apríl

GJÓSANDI SUMARTILBOÐ
í boði [Aye-ya-fyah-dla-jow-kudl]

Gjósandi tilboð í Bláa lóninu

15% afsláttur af Blue Lagoon húðvörum 

15% afsláttur af snyrtimeðferðum – Nýjung

20% afsláttur af aðgangi í Betri stofu 

Hamborgari og stór bjór 1950 krónur

Frítt hvítvínsglas með grilluðum humri

Fordrykkur í boði hússins þegar pantað
er af matseðli LAVA*
 *Gildir ekki með öðrum tilboðum

www.bluelagoon.is
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F Ö S T U D A G U R
10:00-19:30

Best bragðast frosna lambalærið
ef það er látið þiðna fyrir eldun í 

3-5 daga í kæliskáp. 

ÍSLANDSLAMB 1/2 LAMBASKROKKUR FROSINN 

Hálfur lambaskrokkur 798 kr.kg. Heilt læri, hálfur hryggur, frampartur í bitum og slag í 
súpukjöt. Fimm máltíðir fyrir 4 manna fjölskyldu á aðeins ca. 5.500 kr. eða 1120 kr. í mál.

BÓNUS VÍNARBRAUÐ 

BÓNUS MÖFFINS

GÆÐA ORKUKUBBUR
600G

BÓNUS FROSIÐ PANINIBRAUÐ 2 STK BÓNUS NÝBAKAÐ LANGLOKUR 4 STK 

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 770G

ÍSLANDSLAMB FERSKT KRYDDAÐ LAMBALÆRI 

K.F LÉTTREYKTUR LAMBAHRYGGUR



F Ö S T U D A G U R
10:00-19:30

BÓNUS GRILL-GRÍSAKÓTILETTUR

 GRILL-
GRÍSAKÓTILETTUR 

RISA NAUTABORGARI 
BRAUÐ OG 120G BORGARI: 
Á AÐEINS 165 KR. BÓNUS NAUTABORGARAR

BÓNUS RISASTÓR 
HAMBORGARABRAUÐ 4 STK. 

K.S FROSIN LAMBASVIÐ 
 209 kr.kg. 

K.S FROSIN LAMBASVIÐ
209 kr kg22009 krkr kgkg

ALI FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR

FANTA 2 LTR. 

COKE CLASSIC 1 LTR. 

BÓNUS ÍSPINNAKASSI 24 STK 
AÐEINS 25 KR STK.

ÍSLANDSNAUT FERSK UNGNAUTAPIPARSTEIK 
2239 kr.kg.

HOLLENSKAR FROSNAR NAUTALUNDIR

HOLLENSKAR FROSNAR
KALKÚNABRINGUR

HOLLENSKAR FROSNAR GRÍSALUNDIR

OS TILBOÐS SMJÖRVI 300g 
185 KR.

SS

KJÖRFUGL: HEILL FERSKUR KJÚKLINGUR
KJÖRFUGL: FERSKAR
KJÚKLINGABRINGUR
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
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HALLDÓR

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

SÉRSMÍÐI ÚR 
PARKETI

info@golfthjonustan.is | golfthjonustan.is

S: 897 2225

Baráttan fyrir líffræðilegri fjölbreytni 
er barátta fyrir vexti og viðgangi dýra- 

og plöntutegunda og búsvæða þeirra. Líf-
fræðilegum fjölbreytileika jarðar er nú 
meðal annars ógnað af fjölgun mannkyns, 
stækkandi borgum, stórauknum landbún-
aði og aukinni sókn í auðlindir lands og 
sjávar. 

Hér á landi stöndum við frammi fyrir 
margvíslegum verkefnum til að vernda líf-
fræðilegan fjölbreytileika. Lúpína og skógar-
kerfill eru ágengar tegundir og erfitt getur 
reynst að hemja útbreiðslu þeirra. Í Hrísey 
hafa lúpína og skógarkerfill til að mynda 
orðið ríkjandi á þeim hluta eyjunnar sem er 
á náttúruminjaskrá vegna fjölskrúðugs gróð-
urs og fuglalífs. Þannig geta þessar plöntu-
tegundir ógnað líffræðilegri fjölbreytni hér 
á landi. Við því hefur nú verið brugðist með 
því að hefja undirbúning að upprætingu lúp-
ínu og skógarkerfils á hálendinu, í þjóðgörð-
um og á öðrum friðlýstum svæðum og auk 
þess verður dreifingu lúpínu hætt nema á 
skilgreindum landgræðslu- og ræktunar-
svæðum. Einnig hefur verið ákveðið að til-
nefna í ár, á ári líffræðilegrar fjölbreytni, 
fleiri votlendissvæði á skrá Ramsar-sáttmál-
ans um verndun votlendis. Þá hefur á und-
anförnum vikum og mánuðum verið lögð 

mikil áhersla á það í umhverfisráðuneytinu 
að ljúka gerð reglugerðar um takmörkun á 
losun kjölfestuvatns. Markmið reglugerðar-
innar er að koma í veg fyrir að framandi líf-
verur berist með kjölfestuvatni skipa til haf-
svæða og stranda umhverfis Íslands. 

Ágengar framandi lífverur ógna ekki 
aðeins jafnvægi í náttúrunni heldur geta 
þær líka valdið fjárhagslegu tjóni. Áætlað er 
að það kosti ríki Evrópusambandsins um 14 
milljarða evra á ári að berjast við illgresi og 
dýraplágur og í Bandaríkjunum er talið að 
tjón vegna sebraskeljar nemi um fimm millj-
örðum dala árlega. Hér á landi hefur þurft að 
hefja kostnaðarfrekar aðgerðir til að halda 
aftur af lúpínu, t.d. í Skaftafelli. Minkurinn 
slapp á sínum tíma út í íslenska náttúru og 
hefur valdið svo miklu tjóni að nú er í gangi 
mjög kostnaðarsamt þriggja ára átak til að 
reyna að fækka honum. Beinn kostnaður af 
völdum ágengra innfluttra tegunda er því 
mjög mikill.

Sunnudagurinn 25. apríl er dagur 
umhverfisins og í ár er hann tileinkaður líf-
fræðilegri fjölbreytni. Af því tilefni verður 
efnt til fjölda viðburða og er áhugasömum 
bent á að nálgast upplýsingar um daginn á 
slóðinni www.umhverfisraduneyti.is/dagur-
umhverfisins.

Á ári líffræðilegrar fjölbreytni
Umhverfis-
mál

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

Vandræðastaðan
Embætti sendiherra Bandaríkjanna á 
Íslandi hefur verið yfirvöldum þar ytra 
til töluverðra vandræða síðan forseti 
Íslands gerði fráfarandi sendiherra, 
Carol van Voorst, eftirminnilegan grikk 
fyrir ári. Voorst var boðuð til fundar 
við forsetann til að taka á móti fálka-

orðu , en við heimreiðina inn 
að Bessastöðum fékk 

hún símtal þar sem 
henni var tilkynnt að 
um misskilning hefði 
verið að ræða. Voorst 
lét af störfum skömmu 
síðar og síðan hefur 
enginn sendiherra 

vermt stólinn við 

Laufásveginn. Reyndar var tilkynnt um 
skipun Roberts S. Connan í stöðuna 
í maílok í fyrra en hann þáði aldrei 
starfið.

Sérfræðingur á svæðið
En í gær bárust þær fregnir að 
Íslandi hefði loks verið úthlutað 
nýjum sendiherra. Sá heitir Luis 
E. Arreaga og er ekkert slor. Í ljósi 
atburða liðinna ára hafa 
Bandaríkjamenn líklega 
ekki þorað annað en að 
velja til starfans doktor í 
hagfræði með víðtæka 
stjórnunarreynslu, 
meðal annars frá 
fyrsta bananalýð-
veldinu: Hondúras.

Sá er undan lætur
Óumflýjanlegt virðist að Steinunn 
Valdís Óskarsdóttir segi af sér þing-
mennsku innan skamms – með réttu 
eða röngu. Riddarar réttlætisins gera 
um þessar mundir að henni hverja 
atlöguna á eftir annarri – jafnvel að 
fjölskyldu hennar ásjáandi – og ljóst 
er að eitthvað hlýtur undan að láta. 
Milljónirnar sem hún þáði frá Baugi, FL 
Group og bönkunum munu auk þess 
fylgja henni eins og skugginn og hún 
á vart eftir að geta opnað munninn í 
vinnunni án þess að fyrirtækjalógóin 
birtist fyrir hugskotssjónum áheyrenda. 

En þetta á reyndar við um fleiri. Ætli 
Guðlaugur Þór Þórðarson verði ekki 
næstur. stigur@frettabladid.is

Þ
úsundir lífeyrisþega standa frammi fyrir því þessa dag-
ana að kjör þeirra versna vegna skerðingar greiðslna úr 
sjóðunum. Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri Lands-
sambands lífeyrissjóða, sagði í Fréttablaðinu í fyrradag 
að ástæður skerðingarinnar væru einkum tvær; stærsta 

skýringin væri bankahrunið en jafnframt þyrfti að bregðast við 
hækkandi meðalaldri sjóðfélaga.

Vissulega töpuðu lífeyrissjóðirnir miklum eignum í hruninu og 
ávöxtun þeirra skertist. En forsvarsmenn þeirra geta samt ekki 
bara afgreitt málið með því að skert kjör séu hruninu að kenna. 
Fyrst þarf að svara þeirri spurningu hver þáttur lífeyrissjóðanna 

kunni að hafa verið í því að svo 
fór sem fór.

Lífeyrissjóðirnir voru ekki 
það íhaldssama afl á hlutabréfa-
markaðnum sem ætlast mátti 
til – og lífeyrissjóðir eru víðast 
á þroskuðum fjármagnsmörk-
uðum. Þeir risu ekki upp gegn 
áhættusömum fjárfestingum. 

Þeir tóku heldur ekki í taumana þegar stjórnendalaun og bónus-
kerfi fóru úr böndunum. Sagan af framgöngu þáverandi formanns 
VR, stærsta stéttarfélags landsins og fulltrúa eins stærsta lífeyr-
issjóðs landsins í stjórn Kaupþings, er þvert á móti dæmi um hið 
gagnstæða. Forsvarsmenn lífeyrissjóðanna voru í makindalegu 
sambandi við bankana, þátttakendur í boðsferðum og lúxuslífi 
bankaforkólfanna. 

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er ekki að finna sér-
staka rannsókn á hlut lífeyrissjóðanna, en vikið að þeim nokkrum 
orðum. Spurningarmerki er til dæmis sett við það sem virðist hafa 
verið brask nokkurra þeirra stærstu í skammtímaviðskiptum með 
gjaldeyri, þrátt fyrir að lífeyrissjóðir eigi að vera með langtíma-
fjárfestingarstefnu. 

Þá er í skýrslu siðferðishóps rannsóknarnefndarinnar fjallað 
lítillega um lífeyrissjóðina og meðal annars vakin athygli á að 
þeir höfðu fæstir neinar skriflegar siðareglur, sem kváðu á um 
hvort þiggja mætti boðsferðir eða annan greiða af fjármálafyr-
irtækjum. 

Niðurstaða starfshópsins er þessi: „Margt er óljóst um stöðu 
lífeyrissjóðanna og starfshætti þeirra en málefni þeirra kalla á 
sérstaka rannsókn og greiningu sem ekki var unnt að gera af 
rannsóknarnefnd Alþingis. Síðasti áratugur hefur verið lærdóms-
ríkur fyrir alla þá sem leitt hafa lífeyrissjóði landsmanna og það 
er áríðandi að vönduð umræða fari fram um hlutverk þeirra í 
framtíðinni, starfshætti og fjárfestingarstefnu.“

Fyrir skemmstu var birt skýrsla starfshóps á vegum Landssam-
taka lífeyrissjóða, sem átti að fjalla um lærdóma, sem lífeyrissjóð-
irnir gætu dregið af bankahruninu. Sú skýrsla er einkennilegur 
kattarþvottur, þar sem fyrst og fremst koma fram tæknilegar 
ábendingar, en ekki er einu orði vikið að ábyrgð stjórnenda sjóð-
anna, siðareglum eða fjárfestingarstefnu á breiðari grundvelli.

Hin sérstaka rannsókn og greining, sem kallað er eftir í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis, hefur því ekki farið fram. Almennir 
sjóðfélagar lífeyrissjóðanna hljóta að kalla eftir henni – og stjórn-
völd að bregðast við.

Þurfa lífeyrissjóðirnir ekki að endurskoða stjórn-
hætti sína og stefnu?

Rannsóknar þörf

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Í þriggja mínútna göngufjar-
lægð við heimili mitt eru að 

minnsta kosti þrír rólóvellir, 
opnir almenningi. Sé gengið í 
fimm mínútur er hægt að velja 
um sjö ólíka leikvelli. Það er 
vissulega kærkomið fyrir okkur 
feðga að geta valið um svo marga 
staði til að róla okkur á, en því 
miður er raunin sú að í níu af tíu 
tilfellum erum við einu gestir 
þessara ágætu leiksvæða. Sem er 
fínt ef menn eru félagslega bæld-
ir en verra ef menn líta á sam-
skipti við annað fólk jákvæðum 
augum.

Í stuttu máli má draga af þessu 
þann lærdóm að það séu of marg-
ir rólóvellir í Reykjavík en ekki 
nægjanlega margir krakkar. Vell-
irnir standa því að mestu tómir. 
Hver nennir svo að vísa börnum 
sínum á mannlausan leikkastala? 
Enginn, og þess vegna standa 
þeir áfram auðir að mestu. Vand-
inn er bæði sjálfsprottinn og 
sjálfbær.

Það er á sinn hátt litið á börn 
sem seinustu von hverfanna. Það 
þykir fyrir löngu normið að menn 
sæki vinnu utan hverfisins sem 
þeir búa í.

Verslunin er horfin, þjónustan 
farin, allir matsölu- og skemmti-
staðirnir eru niðri í elsta hluta 
borgarinnar.  En grunnskólarnir 
eru enn í göngufæri við heimilið 

og leikskólarnir oftast sömuleið-
is. Þar hefur seinasta varnarlín-
an verið dregin en jafnvel þar 
hafa menn þurft að hopa hratt. 
Ískyggilega stór hluti barna er 
keyrður í skólann. Foreldrarn-
ir eru nefnilega margir hættir 
að þora að láta börn sín labba því 
umferðin er orðin svo þung. Stór 
hluti umferðarinnar er vitan-
lega hinir foreldrarnir að keyra 
börnin sín í skólann, af ótta við 
umferðina. Sem sagt, annað 
algjörlega sjálfbært vandamál.

Til allrar hamingju berjast 
menn þó enn fyrir því að hverfin 
séu barnvæn en virðast um leið 
smám saman gefast upp á því 
að þau geti verið væn fyrir aðra 
hópa. Sú mikla áhersla sem lögð 
er á börn við ráðstöfun opinna 
svæða er að einhverju leyti til 
merkis um þetta. Það er stutt í 
næstu rólu fyrir son minn, en 
langt í eitthvað sem mér finnst 
skemmtilegt.

Líklegast væri það stemningu 
innan hverfanna mest til fram-
dráttar ef menn tækju einhver 
af þessum illa nýttu opnu svæð-
um og settu þar niður nokkur 
borð með plaststólum og sólhlíf-
um með merki frá einhverjum 
meintum léttbjórsframleiðanda. 
Þar sem menn gætu keypt ís, gos, 
bjór eða kaffi og flett tímarit-
um á sólríkum sumardegi, horft 
á krakkana róla sér og skipst á 
upplýsingum um aldur við hina 
foreldrana.

Það þarf því einhverja afþrey-
ingu eða dægradvöl fyrir hina 
eldri á opnum svæðum borgar-
innar, annars munu fáir fullorðn-
ir láta sjá sig þar, og foreldrum 
líður almennt betur að hafa börn 
sín þar sem aðrir foreldrar eru. 

Menn þora ekki að labba í mann-
lausum hverfum, hvað þá að láta 
börn sín labba í slíkum hverf-
um. Sundlaugar, verslanir og 
kaffihús gegna því mikilvægu 
hlutverki í því að tryggja öryggi 
íbúa.

Þetta þarf að hafa í huga.
Það eru til fjölmargar leið-

ir til þess að virkja opnu svæð-
in í borginni svo þau nýtist full-
orðnum betur. Matjurtagarðar, 
þar sem íbúar geta ræktað eigið 
grænmeti á sumrin, eru ein leið 
til þess.

Áhugi á slíku hefur víst aukist 
töluvert í kreppunni, en það er 
öfugsnúið að keyra daglega fimm 
kílómetra í þágu sjálfbærrar 
ræktunar.

Ræktunarsvæðin þurfa því 
helst að vera nálægt heimilum 
fólks.

Úti-bocciavöllur eða grasblett-
ur þar sem miðaldra karlmenn 
gætu æft högg inn á flöt  eru allt 
dæmi um leiðir til að gera opnu 
svæðin spennandi fyrir fullorðið 
fólk. Stundum dugar einfaldlega 
bekkur og vatnshani til að búa til 
náttúrulegan áningarstað fyrir 
hlaupara.

Menn hafa reynt að gera vel við 
börnin í hverfunum sem er ekk-
ert nema frábært en á sama tíma 
hafa hverfin misst aðdráttarafl 
sitt gagnvart fullorðnum. Hug-
myndir eins og sú að loka róló-
velli og opna þess í stað knæpu 
hljóma óneitanlega eins og full-
komið kamíkatse-stefnumál fyrir 
hvaða stjórnmálamann sem legði 
slíkt til. Það má vel vera. Aðal-
atriðið er hins vegar að hverfin 
verða aldrei barnvæn nema að 
þau séu líka „fullorðnavæn“ um 
leið. Við þurfum meira en róló.

Róló burt?
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Ef forseti Íslands á að vera til 
sem embætti þá þarf að vera 

sátt um embættið sem samein-
ingartákn. Forseti Íslands þarf 
að haga orðum sínum með hlið-
sjón af þessu mikilvæga hlut-
verki.

Hann gætir þess að erlendir 
sendimenn skilji orð hans ekki 
svo að Rússland eigi að fá Kefla-
víkurflugvöll.

Hann gætir þess að haga 
orðum sínum ekki svo að hann 
telji að Íslendingar séu gáfaðri 
og hæfari en allir aðrir sem 
fjármálamenn. Það gæti eins og 
kunnugt er misskilist.

Hann gætir þess að haga 
orðum sínum ekki svo að heimur-
inn telji að Kötlugos sé yfirvof-
andi og að landið sé þess vegna 
að lokast.

Hann gætir þess að haga 
orðum sínum ekki svo að rit-
stjóri víðlesnasta blaðs landsins 
telji hann stökkva á næsta hljóð-
nema einkum ef hann er merktur 
erlendri fréttastofu.

Hann gætir þess að haga 
orðum sínum ekki þannig að 
hann sé skilinn svo að hann hafni 
rannsóknarnefndarskýrslunni.

Hann gætir sín að haga orðum 
sínum ekki þannig að Kaupþing 
muni ekki gera upp Edge-reikn-
ingana í Þýskalandi.

Nú kann Ólafur Ragnar vafa-
laust svör við þessu öllu:
■ að hann hafi aldrei sagt að 

Rússar eigi að fá Keflavíkur-
flugvöll.

■ að hann hafi aldrei sagt að 
Íslendingar væru betri fjár-
málamenn en aðrir.

■ að hann hafi aldrei sagt að 
það væri alveg að koma Kötlu-
gos.

■ að hann hafi aldrei sagt að 
Kaupþing myndi ekki gera 
upp Edge-reikningana.

■ að hann stökkvi aldrei á næsta 
hljóðnema merktan alþjóð-
legri fréttastofu

■ að það sé misskilningur að 
hann hafi gagnrýnt skýrslu 
rannsóknarnefndarinnar.

En það breytir ekki því að 
forsetaembættið hefur breyst; 
margir myndu telja það hafa 
skaðast. Einhverjir eru sjálfsagt 
ánægðir. 

Í framhaldi af umræðum um 
skýrslu rannsóknarnefndarinn-
ar hefur verið bent á nauðsyn 
þess að endurskoða rammann 
um forsetaembættið: Það eigi að 
setja siðareglur um embættið, að 
það eigi að setja lög um embætt-
ið og að það eigi að endurskoða 
stjórnarskrárákvæðin um emb-
ættið. Það hefur jafnvel heyrst 
oftar en áður að embættið eigi 
að leggja niður; það sé þarflaust 
tildurembætti. Þá benda aðrir á 
að það þurfi að vera hægt að hafa 
þjóðaratkvæðagreiðslur. En það 
er mál sem Alþingi á að ákveða 
og það á þá að  breyta stjórnar-
skránni þannig að minnihluti 
Alþingis – stór minnihluti – geti 
kallað fram þjóðaratkvæði. 

Allt þetta og fleira kemur upp í 
hugann þessa dagana. Aðalatrið-
ið að þjóðin vill að forsetaemb-
ættið sé sameiningartákn. Eins 
og í tíð Kristjáns og Vigdísar.

Eins og Kristján og Vigdís
Forsetaembættið

Svavar Gestsson
fyrrverandi ráðherra
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MARGIT SAND-
EMO rithöfundur 

er 86 ára.

HILMAR ÖRN 
HILMARSSON 

tónlistarmaður 
er 52 ára.

JÓN ÞÓR 
BIRGISSON 
tónlistarmaður 
er 35 ára.

MAGNÚS VER 
MAGNÚSSON 
kraftlyftinga-
maður er 47 ára.

MERKISATBURÐIR
1660 Svíþjóð og Pólland gera 

með sér Oliwa-sáttmál-
ann. 

1889 Kaupfélag Skagfirðinga 
stofnað. 

1935 Pólverjar taka í gildi nýja 
stjórnarskrá. 

1964 Leikfélag Reykjavíkur 
heldur upp á 400 ára af-
mæli Shakespeares með 
hátíðarsýningu á Rómeó 
og Júlíu. 

1961 Judy Garland kemur fram 
í Carnegie Hall. 

1968 Nemendur við Columbia-
háskóla í Bandaríkjun-
um leggja undir sig skóla-
byggingar til þess að mót-
mæla Víetnamstríðinu.

HALLDÓR LAXNESS (1902-1998) 
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

„Vandinn við að skrifa er í 
því fólginn að þegja yfir nógu 

mörgu.“

Halldór Kiljan Laxness (fæddur 
Halldór Guðjónsson) var íslensk-

ur rithöfundur og skáld. Á ferli 
sínum skrifaði hann 51 bók, 

fjölda blaðagreina, samdi leik-
rit, ljóð og fleira. Halldór hlaut 
Nóbelsverðlaun í bókmenntum 

árið 1955.

Kvennalistinn, eða Samtök um kvennalista, 
var íslenskur stjórnmálaflokkur á Íslandi. Hluti 
Kvennaframboðsins stofnaði Kvennalistann 
13. mars 1983 til að bjóða fram í alþingiskosn-
ingunum það ár. Kvennalistinn bauð fram til 
Alþingis í þremur kjördæmum og hlaut 5,5 
prósent atkvæða eða samtals þrjár konur 
kjörnar á þing 23. apríl 1983. Aðrir flokkar 
fengu hins vegar sex fulltrúa kjörna á þing.

Kvennalistinn fékk helmingi fleiri fulltrúa 
kjörna á þing í næstu alþingiskosningum árið 
1987 og tapaði svo einu sæti árið 1991. Listinn 
náði aðeins þremur fulltrúum á þing árið 1995.

Kvennalistinn sameinaðist svo Alþýðuflokki 
og Alþýðubandalagi árið 1998 þegar flokkarnir 
stofnuðu Samfylkinguna.

ÞETTA GERÐIST:  23. APRÍL 1983

Kvennalistinn fær fulltrúa á þing

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

Björn Guðmundsson
bóndi, Miðdalsgröf, Strandasýslu,

lést á Sjúkrahúsinu á Akranesi laugardaginn 17. apríl.  
Útförin fer fram frá Hólmavíkurkirkju laugardaginn 
24. apríl kl. 14.00.

Guðfríður Guðjónsdóttir
Anna Guðný Björnsdóttir Einar Páll Gunnarsson
Ásta Björk Björnsdóttir
Hildur Björnsdóttir
Reynir Björnsson Steinunn Jóhanna Þorsteinsdóttir
og afabörn.

Ástkær eiginkona, móðir, amma, dóttir, 
systir og tengdamóðir,

Jóhanna Lovísa 
Viggósdóttir (Hanna Lísa)

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju föstudaginn 
23. apríl kl. 13.00.

Þorsteinn Barðason
Þuríður Þorsteinsdóttir Anders Tærud
Kolbrún Þorsteinsdóttir Arnar Þorvarðsson
Barði Freyr Þorsteinsson  Emelía Dís Torfadóttir
Viggó M. Sigurðsson
Egill Viggósson Sigurður V. Viggósson
Guðmundur Björnsson  Benoní Bergmann Viggósson
Kolbrún Viggósdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Valgerður Sigurðardóttir
frá Götuhúsum, til heimilis að 
Sunnutúni Stokkseyri,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands sunnudaginn 
18. apríl. Útförin fer fram frá Stokkseyrarkirkju 
24. apríl kl. 13.30. 

Elfar Guðni Þórðarson Helga Jónasdóttir
Gerður Þórðardóttir Bjarni Hallfreðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Það er svo skemmtilegt að spila á 
harmoníku því hún er svo heillandi 
og hljómfögur,“ segir Helga Krist-
björg Guðmundsdóttir sem er fyrst 
Íslendinga til að útskrifast í harmon-
íkuleik af hljóðfærabraut Listaháskóla 
Íslands. Þá er hún nýkrýndur harmon-
íkumeistari SÍHU 2010, sem er Sam-
band íslenskra harmoníkuunnenda.

„Mér fannst harmonikan svo töff 
þegar ég sá hana á hljóðfærasýningu 
sem barn og valdi hana án umhugsun-
ar í Tónlistarskóla Ísafjarðar, þar sem 
ég er fædd og uppalin. Áhuginn jókst 
svo bara enn meir við nánari kynni svo 
ég ákvað að sækja um í Listaháskólan-
um og hef haldið áfram á þeirri braut,“ 
segir Helga, sem var aðeins átta ára 
þegar hún byrjaði að handleika níð-
þunga harmoníkuna.

„Ég er með klassíska nikku með mel-
ódíbassa sem vegur þrettán kíló á öxl-
inni. Hún er heil tuttugu kíló í kass-
anum, sem þýðir að ég verð alltaf að 
borga yfirvigt í flugi,“ segir Helga og 
hlær að öllu saman, en nú er verið að 
smíða fyrir hana spánnýja Zerozette-
harmoníku á Ítalíu.

„Sú sem ég spila á núna er frá Vict-
oria, en Zerozette og Pigini eru einn-
ig með virðulegustu harmoníkum. 
Allar eru þær ítalskar, frá bænum 
Castel Fidardo sem er mekka harmon-
íkunnar á heimsvísu og þar eru flest-
ar harmoníkuverksmiðjur heimsins. 
Því er eins gott að vanda valið því 
klassísk, góð harmoníka getur hæg-
lega farið upp í þrjár milljónir og 
er ekkert leikfang, en fæstar duga 
fyrir lífstíð og þurfa lagfæringar við 
vegna falskra nótna eftir tíu ára notk-
un,“ segir Helga sem valdi sína Zeroz-
ette úr frumskógi ítalskra harmoníka 
eftir besta hljómnum, sem og besta 
afslættinum.

„Ég byrjaði að læra á píanóharmon-
íku en skipti yfir í hnappaharmoníku 
þrettán ára. Flestir sem halda áfram 
námi fara yfir í hnappana því hægt er 
að spila tæknilega erfiðari lög á tökk-
um báðum megin. Það virkar kannski 
flókið að spila á slíkan hnappafjöld en 
er í raun ekki flóknara en hvert annað 
hljóðfæri,“ segir Helga sem í Lista-
háskólanum hefur lært undir hand-
leiðslu finnska harmoníkuleikarans 
Tatu Kantomaa og rússneska harm-
oníkuleikarans Vadims Sjodorov.

„Í Finnlandi er mikil harmoníku-
menning og hef ég sótt um meistara-
nám við listaháskóla þar. Í skólanum 

er stór deild sem mér finnst eftirsókn-
arvert því hér hef ég verið að læra ein 
í þrjú ár, sem er svolítið einmanalegt. 
Því langar mig að komast í umhverfi 
þar sem margir eru að fást við það 
sama,“ segir Helga sem kennt hefur 
harmoníkuleik samhliða náminu og 
vonast til að geta kennt meira og spil-
að sem mest í framtíðinni.

„Harmoníkutónlist skiptist í tvo 
flokka; klassík og franska tónlist, en 
ég hef aðallega lært klassík og er með 

þannig nikku. Hins vegar á ég líka 
sérstaka harmoníku fyrir franska 
tónlist og var í Frakklandi eina önn 
til að stúdera hana sérstaklega. Þetta 
eru tveir ólíkir heimar sem ég vil 
endilega kunna sem mest deili á, því 
maður þarf að kunna hvort tveggja 
til að vera góður harmoníkuleikari. 
Síðan er auðvitað ómótstæðilegt að 
spila dansharmoníkutónlist, en hana 
lærir maður ekki í skólanum heldur 
bara í lífinu sjálfu.“  thordis@frettabladid.is

HELGA KRISTBJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR:  ÚTSKRIFTAST Á HARMONÍKU FRÁ LHÍ

Heillandi, þung og hljómfögur

EINSTAKUR HARMONÍKUMEISTARI Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir með Victoria-harm-
oníkuna sína. Hún segir marga krakka byrja á námi í harmoníkuleik en fæsta halda áfram 
jafnlengi og hún hefur gert, en hún er sú eina sem lokið hefur háskólagráðu á hljóðfærið 
margslungna. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Dagur bókarinnar er í dag. Félag bókaútgefenda hefur, 
eins og undanfarin ár, sent þúsund króna ávísun inn á 
hvert heimili í landinu sem sumargjöf. Þeir sem fara með 
slíka ávísun í bókabúð og leggja fram sem greiðslu upp í 
bók gefa 100 krónur í nýstofnaðan skólasafnasjóð. Ástæð-
an er sú, að sögn Kristjáns B. Jónassonar bókaútgef-
anda, að skólabókasöfnin hafa fengið illilega að kenna á 
kreppunni því þau eru í miklu fjársvelti og innkaup þeirra 
á nýjum bókum heyra nánast sögunni til.  „Skólabókasöfn-
in eru vanmetinn vettvangur,“ segir hann. „Æska landsins 
á að hafa aðgang að góðum bókum og því viljum við snúa 
vörn í sókn og styrkja bágstödd skólabókasöfn.„ - gun

Skólabókasöfn landsins lifi

Á BÓKASAFNINU „Æska landsins á að hafa aðgang að 
góðum bókum,“ segir Kristján B.



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

Matreiðsluneminn Atli Þór Erlends-
son stendur í ströngu þessa dag-
ana enda á leið í Bocuse d’Or, eina 
virtustu matreiðslukeppni heims. 
Þar mun hann koma matreiðslu-
manninum Þráni Frey Vigfússyni 
og Bjarna Siguróla Jakobssyni, 
sem keppa fyrir Íslands hönd, til 
aðstoðar ásamt Tómasi Inga Jór-
unnarsyni. 

„Við erum allir komnir í frí frá 
vinnu og æfum sex daga vikunnar. 
Forkeppnin fer fram í Genf dag-
ana sjöunda til áttunda júní og við 
stefnum ótrauðir á sigur í henni. 
Aðalkeppnin fer svo fram í janúar 
á næsta ári. Að sögn Atla er búið 
að þróa réttina að mestu og hafa 
tímaæfingar tekið við. „Keppendur 
fá fimm tíma hver og þurfa meðal 
annars að reiða fram fisk- og kjöt-
rétt.  Á tímaæfingunum eru rétt-
irnir eldaðir aftur og aftur fyrir 
fjórtán manns og ríður á að gera 
það eins vel og kostur er en á sem 
skemmstum tíma. Þrátt fyrir end-

Æfir stíft fyrir Bocuse d‘Or
Atli Þór Erlendsson er á leið í sína fyrstu matreiðslukeppni en þar verður hann Þráni Frey Vigfússyni og 
Bjarna Siguróla Jakobssyni til aðstoðar. Hann er stórhuga enda keppnin ein sú virtasta í heimi.

Hér er Atli Þór með einfaldan eftirrétt þar sem árstíðabundin og íslensk hráefni fá að njóta sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

3 perur (eða epli eða 
rabarbari)
100 g sykur
250 g vatn
safi úr 1 sítrónu

Skrælið og kjarn-
hreinsið perurnar 
og skerið í litla bita. 
Sjóðið saman vatn, 
sykur og sítrónusafa. 
Bætið perum við suðu 
og látið krauma í eina 
mínútu. Látið kólna. 

Haframylsna
100 g hveiti
100 g púðursykur
120 g hafragrjón
100 g stofuheitt smjör
70 g möndluflögur

Blandið saman hveiti, 
púðursykri og höfrum. 
Bætið smjöri við og 
hnoðið með fingrun-
um. Möndlum bætt út 
í. Bakað í ofni við 160° 
C í um það bil 12-15 
mínútur.

Hunangsskyr
100 ml þeyttur rjómi
120 g skyr
1-2 matskeiðar hunang

Hrærið hunangi 
og skyri vel saman 
og blandið rólega 
við rjómann. Raðið 
volgum perum og 
haframylsnu á disk 
ásamt ísköldu hun-
angsskyrinu og berið 
strax fram.

PERUR
með haframylsnu og hunangsskyri  FYRIR 4

urtekninguna segist Atli þó ekki 
orðinn leiður enda enn verið að 
betrumbæta og laga.

Hann gaf sér tíma frá æfingum 
og gerði einfaldan eftirrétt sem 
allir ættu að geta leikið eftir. „Ég 
hefði viljað nota rabarbara í réttinn 

en það er ekki alveg kominn tími 
á hann. Núna er hins vegar hægt 
að fá góðar perur og því urðu þær 
fyrir valinu. Íslenska skyrið fær 
líka að njóta sín en ég er mikið fyrir 
að nota árstíðabundin og íslensk 
hráefni. vera@frettabladid.is

TÍSKUSÝNING ÚTSKRIFTARNEMENDA  í fatahönn-

un við hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands verður 

haldin í gamla Bykohúsinu við Hringbraut í dag klukkan 20. Þar 

sýna sex útskriftarnemendur fatahönnun sína. Erlendir próf-

dómarar á sýningunni eru Martin Sitbone og Marc Ascoli.

Nýr A la Carte

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

4ra rétta tilboðsseðill
Verð aðeins 7.290 kr.

Góð tækifærisgjöf!

LAMBATVENNA
með steinseljurótarmauki, 

aspas, rófu, soðkartöflu 
og basil-myntu gljáa

Við mælum með Sensi Chianti Riserva
með þessum rétti.

Stefán Elí Stefánsson, 
matreiðslumaður.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Heimsdagur barna hefur verið á dagskrá Vetrarhá-
tíðar en er nú framlag Gerðubergs og Miðbergs til 
Barnamenningarhátíðar. „Heimsdagurinn hefur verið 
okkar stærsti dagur síðastliðin ár og í fyrra mættu 
um 2.000 manns til að taka þátt í hinum ýmsu lista-
smiðjum og hafa gaman saman,“ segir Hólmfríður 
Ólafsdóttir, verkefnastjóri í Gerðubergi.

„Dagskráin í ár verður stórskemmtileg, með lista-
smiðjum tengdum litríkri menningu ýmissa þjóða. 
Í Miðbergi verður indjánasmiðja, filippseysk dans-
smiðja og HipHop og breik-danssmiðja. Þá verður þar 
tilraunasmiðja Jóns Víðis töframanns sem kynnir ein-
faldar tilraunir sem hægt er að gera á sjálfum sér, að 
ógleymdri flugdrekasmiðju þar sem hægt verður að 
gera sinn eigin flugdreka,“ segir Hólmfríður og minn-
ir á stuttmyndasýningu sem unnin var af börnum í 
frístundaheimilinu Bakkaseli á efri hæð Miðbergs.

„Í Gerðubergi verður svo leikhússmiðja þar sem við 
ferðumst til framandi landa. Einnig vísindasmiðja, 
fuglasmiðja, klippimyndasmiðja og hljóðfærasmiðja 
Ríkinis þar sem við búum til okkar eigin hljómsveit. 
Þá verður og tónsmiðja frá framandi heimi þar sem 
við búum til tónlist í anda frumbyggja Ástralíu og 
annarra þjóða,“ segir Hólmfríður og bætir við að lista-
smiðjurnar henti börnum frá fjögurra ára aldri en alls 
staðar er fagfólk í fremstu röð við kennslu.

„Við endum svo daginn með skemmtidagskrá þar 
sem Sprengigengið verður með háskasýningu og Spil-
menn Ríkinis spila tónlist. Í lokin förum við út og leik-
um okkur á torginu með risastóra fallhlíf.“

Listasmiðjur standa opnar frá kl. 13 til 16 og eru 
öllum opnar ókeypis. Skemmtidagskrá er frá 16 til 17.  
Á www.gerduberg.is eru enskar, spænskar, pólskar og 
taílenskar þýðingar á Heimsdeginum, svo börn sem 
ekki hafa vald á íslensku missi ekki af skemmtilegum 
Heimsdegi barna.  thordis@frettabladid.is

Flugdrekar og töfrabrögð
Heimsdagur barna verður haldinn hátíðlegur í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og frístundamiðstöð-
inni Miðbergi á morgun, laugardag. Þar verður af nógu af taka í fjölbreyttum listasmiðjum margra þjóða.

Hólmfríður í slagtogi með sögupersónum Sigrúnar Eldjárns, 
Kuggi, Málfríði og mömmu hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÆREYSK BARNA- OG FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ  verð-

ur á Kjarvalsstöðum á sunnudaginn frá 14 til 18. Þar fá börnin 

meðal annars að skrifa póstkort til jafnaldra sinna í Færeyjum.

Sími 581 2141  •  www.hjahrafnhildi.is

20% AFSLÁTTUR  
AF ÖLLUM STÍGVÉLUM

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

Gleðilega sumarskó!

Tegund:  2211301 
Efni. leður og  skinnfóður
Stærðir:  37 - 41
Verð:  13.950.-

Vertu vinur

Tegund: 504702
Efni: leður og skinnfóður
Stærðir: 36 - 41
Verð: 13. 950.-

Lín Design, gamla sjónvarpshúsið Laugavegi 176 Sími 533 2220  www.lindesign.is

ÞriðjudagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447



föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  23. apríl 2010

MARTINE SITBON ER PRÓFDÓMARI HJÁ ÚTSKRIFTARNEMUM Í LHÍ + RÓM-
ANTÍSKUR OG ROKKAÐUR STÍLL HELENU JÓNSDÓTTUR + VIGDÍS MÁSDÓTTIR 
FRUMSÝNIR TVÖ VERK UM HELGINA

13.950Kr.Epson SX210 

ÆVINTÝRI 
Í AUSTRI
Ólafur Arnalds er ný-
kominn úr tónleika ferða-
lagi um Kína og er að 
gefa út nýja plötu.
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núna
✽  fylgist vel með

þetta
HELST

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Stefán Karlsson Ritstjórn Anna M. Bjönrnsson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

FULLT AF NÝJUM VÖRUM

Allir sem versla fyrir 

8.000 kr. eða meira 

fá hálsklút.

Við erum á fyrstu 

hæðinni í Firði.

 Sími 534 0073
Erum með opið á lau. 

kl. 11–16

Kjólar frá 
7.990 kr. Í kvöld sýna þeir sex nemend-

ur sem eru að útskrifast úr fata-
hönnunardeild Listaháskóla Ís-
lands afrakstur námsins á 
glæsilegri tískusýningu í gamla 
Byko-húsinu við Hringbraut. Það 
er ofurhönnuðurinn Martine Sit-
bon sem verður prófdómari í 
þetta sinn en Linda Björg Árna-
dóttir, deildarstjóri í fatahönn-
un, vann einmitt hjá henni í átta 
ár í Parísarborg. „Við reynum að 
fá inn þekkta hönnuði á hverju 
ári til að dæma verk útskriftar-
nemanna en Martine er eflaust sá 
frægasti,“ segir Linda. “ Sitbon er 
þekktust fyrir eigið tískuhús auk 
þess að hafa unnið sem yfirhönn-
uður hjá Chloé í átta ár. Hún setti 
svo á fót tískuhúsið Rue du Mail 
fyrir um þremur árum. Útskrift-
arsýningin verður klukkan átta í 
kvöld og allir eru velkomnir. 
 - amb

Þ etta verður engin rólegheita-
helgi hjá leikkonunni Vigdísi 

Másdóttur, en hún leikur í tveim-
ur verkum sem verða frumsýnd 
um helgina. Pólska leikritið Tveir 
fátækir pólskumælandi Rúmen-
ar verður frumsýnt í kvöld, það 
verk er eftir Dorota Maslowska, 
sem mun vera einn fremsti ungi 
rithöfundur Póllands í dag. Í sýn-
ingarskránni er verkinu lýst sem 
sýrutrippi í gegnum Pólland nú-
tímans, einhvers konar blöndu 

af ferðalagi Maríu meyjar og 
Jósefs til Betlehem, Natural 
Born Killers, Fear and Loat-
hing in Las Vegas, Bertholt 
Brecht og Samuel Beck-

ett. Vigdís tekur á sig mynd 
tveggja karaktera í verkinu, auk 
þess að koma fram í balkan-
hljómsveit, þar sem hún spilar 
bæði á slagverk og harmóníku, 
hljóðfæri sem hún handfjatlaði 
í fyrsta sinn nýlega.  

Á laugardagskvöldið verður svo 
breska nútímaleikritið Glerlauf-
in eftir Bretann Philip Ridley, í 
leikstjórn Bjartmars Þórðarson-
ar, frumsýnt. Þar leikur Vigdís 
örvæntingarfulla og viðkvæma 
konu, pínulitla manneskju, eins 
og Vigdís lýsir henni, sem er 
þveröfugt við nærveru hennar 
sjálfrar. „Líkamlega er ég ekki 

lítil manneskja, bæði hávaxin 
og með stóra orku. Þessi kona er 
ekki með stóra orku, hún er lítil 
og viðkvæm sál og langt frá þeirri 
týpísku stóru og sterku konu sem 
ég er svo oft látin leika, sem er 
mjög gaman og mikil áskorun 
fyrir mig.“ 

Leiksýningarnar tvær eru fyrstu 
atvinnusýningarnar í leikhúsinu 
og menningarmiðstöðinni Norð-
urpólnum, sem er til húsa við 
Norðurslóð úti á Gróttu. „Það 
hefur verið óendanlega gaman 
að mæta í vinnuna á morgnana. 
Grasrótin og greddan er að fara 

með alla þarna,“ segir Vigdís, sem 
hefur samhliða leiknum verið 
með námskeið á vegum Leynileik-
hússins auk þess að lesa inn leik-
rit fyrir Ríkisútvarpið. „Grínlaust 
er ég að drukkna, líf mitt er eig-
inlega óbærilegt þessa dagana. En 
það er ógeðslega gaman.“  - hhs

Leikkonan Vigdís Másdóttir situr ekki ein og saumar þessa helgina: 

FRUMSÝNIR TVÖ 
VERK UM HELGINA

FR
É

TTA
B

LA
Ð

IÐ
/S

TE
FÁ

N

Brjáluð helgi Vigdís Másdóttir leik-
kona tekur þátt í frumsýningu tveggja 
leikverka í nýja leikhúsinu Norðurpóln-
um í kvöld og annað kvöld. 

Íslenskur hipstervefur?
Vefurinn Arroglance leit fyrst dags-
ins ljós á Reykjavík Fashion Festi-
val og munu höf-
uðpaurarnir á bak 
við hann vera graf-
ísku hönnuðirnir 
og lífskúnstnerarnir 
Gunnar Þorvalds-
son og Hörð-
ur Kristbjörns-
son. Kjörorð síðunnar er Vanitas 
est gravitas eða hégómi er alvar-
legur en grunur leikur á að þeir fé-
lagar séu ef til vill að hæðast að 
tískubloggurum og þeim hégóma 
sem felst í tískuheimi samtímans. 
Hver svo sem pælingin er á bak við 
verkefnið er Arroglance skemmti-
legur tískubloggsvefur og verður 
gaman að fylgjast með framvindu 
hans. Slóðin er http://arroglance.
tumblr.com og einnig er að finna 
Arroglance á Facebook. 

MÆTT TIL JAPAN
Lady Gaga sýndi klærnar þegar hún 
lenti á Narita-flugvellinum í Japan í 
síðustu viku. Á Hérmes-handtöskunni 
hennar stendur „I love small monster, 
Tokyo love.“ 

INGIBJÖRG FINNBOGADÓTTIR FRAMKVÆMDASTJÓRI 
Helgin hjá mér mun einna helst einkennast af lestri. Fyrsti prófdagur Háskóla Íslands er 
á mánudaginn, svo ekki má slá slöku við og freistast í partí. Ég ætla þó að reyna að gefa 
mér nokkrar pásur og fara þá helst í líkamsrækt, sund og gufu. Mig langar líka að kíkja á 
útskriftarsýninguna hjá LHÍ-nemum sem verður opnuð á laugardaginn. 

Tískusýning útskriftarnema í fatahönnun:

Martine Sitbon 
sest í dómarasæti

Einn virtasti hönnuður heims
Martine Sitbon fæddist í Marokkó og 
skaust upp á stjörnuhimininn á áttunda 
áratugnum.  FRÉTTABLAÐIÐ / GETTY

Ferskir straumar
Á morgun, laugardag, verður 
opnuð útskriftarsýning nem-
enda myndlistardeildar og 
hönnunar- og arkitektúrdeild-
ar Listaháskólans í Hafnarhús-
inu. Í ár er stór árgangur listnema 
sem sýna verk sinn og óhætt er 
að segja að sýningin verði litrík 
og spennandi. Meðal þess sem 
er á boðstólum eru vídeóskúlpt-
úrar, ljósmyndir, skrímslabangs-
ar, samtímalistasafn í Reykjavík, 
barnabækur, húsgögn, málverk, 
myndljóð, íslenskir draugar, ímynd 
kvenna, myndasögur, ljósmynd-
ir, leturtýpur, trilla, tónletur, sam-
gönguvél, þjóðsagnareyjan, gjörn-
ingar og tölvuleikur. Sýningunni er 
stýrt af Daníel Björnssyni, Jóhanni 
Sigurðssyni og Birni Guðbrands-
syni og hún hefst klukkan tvö. 

helgin
MÍN
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Ólafur Arnalds 
er tuttugu og þriggja ára 
gamall tónlistarmaður 
og tónskáld sem gefur 
nú út sína fjórðu plötu, 
„And they have escaped 
the weight of darkness“ 
undir merkjum Kölska. 
Ólafur hefur fengið 
feikilega mikla athygli á 
erlendri grund fyrir neo-
klassíska tónlist sína og 
er nýkominn úr tónleika-
ferðalagi um Kína. 

Viðtal: Anna Margrét Björnsson

Ljósmynd: Stefán Karlsson og úr 

einkasafni

V
ið Barði vorum að 
vinna plötuna saman 
og ég spurði bara eitt 
kvöldið hvort hann 
vildi ekki bara gefa 

hana út,“ segir Ólafur um nýtt 
samstarf sitt við tónlistarútgáfuna 
Kölska sem er undir færri stjórn 
tónlistarmannsins Barða Jóhanns-
sonar. „Þetta var ekkert flóknara 
en það. Við Barði vinnum virki-
lega vel saman og samstarf okkar 

hefur gengið fullkomlega upp.“ 
Að sögn Ólafs er nýja platan frá-
brugðin fyrri plötum hans að því 
leyti að hún er útsett fyrir mun 
fleiri hljóðfæri. „ Ég held líka að 
það sé aðeins léttara yfir henni en 
fyrri verkum, hún er meira upp-
lífgandi.“ Vill hann meina að hress 
plata sé væntanleg frá tónlistar-
manninum sem er lofaður fyrir 
ægifagra, angurværa og dramat-
íska tóna? „Nei, þetta er engin 
partíplata,“ segir hann og skelli-
hlær. „En svona miðað við mig 
þá er þetta hressara en ýmis-
legt annað sem ég hef gert.“ Plat-
an heitir einmitt því upplífgandi 
nafni „And they have escaped 
the weight of darkness“ en nafn-
ið er kvót úr ungverskri bíómynd. 
„Myndin er í miklu uppáhaldi hjá 
mér og heitir Werckmeister harm-
óniák eftir leikstjórann Béla Tarr. 
Platan er í raun byggð upp í kring-
um eina senu í myndinni, einu 
löngu skoti þar sem róni er að lýsa 
sólmyrkva. Konsept plötunnar og 
útlit er lauslega byggt á þessu.“

BJÖRK SKEMMDI FYRIR Í 
KÍNA
Þriggja vikna langri Kínaferð var að 
ljúka hjá Ólafi en þetta var í fyrsta 
sinn sem hann heimsótti landið. 
„Þetta tónleikaferðalag gekk mjög 

vel, tónleikarnir voru góðir og að-
sókn var mikil. Hong Kong var al-
gjört ævintýri, manni leið eins og 
maður væri ekki staddur í raun-
veruleikanum. Hins vegar þegar 
maður fór svo yfir til Kína þá fór 
maður að skilja hvað þetta er 
lokað land og framandi menning-
arheimur. Rokktónleikar er nokkuð 
ný hugmynd fyrir þeim.“ Minnis-
stætt er þegar Björk kom kínversk-
um stjórnvöldum í mikið uppnám 
fyrir rúmum tveimur árum þegar 
hún söng lagið Declare Independ-
ence og kallaði „Tíbet!“ yfir áhorf-

endasalinn. „Það var áhugavert 
að spjalla við Bandaríkjamanninn 
sem skipulagði tónleikaferðina 
mína þar sem hann hafði skipu-
lagt þessa Bjarkartónleika og hann 
sagði mér alla sólarsöguna. Hann 
flutti til Kína með það markmið að 
kynna þar vestræna mennningu og 
þeirri von að þetta væri lítill liður í 
að opna landið og breyta hugsun-
arhættinum þar og gera eins konar 
litla byltingu innan frá. Fyrir um 
sex árum varð aðeins auðveldara 
að flytja hljómsveitir inn til lands-
ins. Ríkisstjórnin var orðin að-
eins afslappaðri gegn þessu og að 
þetta væri ekki svo slæmur hlutur. 

Nú er það þannig að þegar maður 
kemur sem tónlistarmaður til Kína 
þarf maður að skrifa undir samn-
ing þess efnis að maður muni ekki 
gera neitt til að ógna kínverskum 
stjórnvöldum á meðan maður er 
í landinu. Eins þarf að senda öll 
lögin til Kína ásamt textum til 
samþykkis. Í stuttu máli þá hafði 
Björk ekki sent þetta tiltekna lag til 
samþykkis og því kom uppákoman 
öllum að óvörum. „Þetta gerði ekk-
ert nema að skemma fyrir. Meira 
að segja þeim Kínverjum sem eru 
alveg sammála henni um málefn-
in í Tíbet fannst hún koma dóna-
lega fram og eyðileggja þessa upp-

„Engin partíplata“ Ólafur segir að léttara sé yfir nýju plötunni en fyrri verkum sínum. 

„Kínamúrinn var töff“ Hér er Ólaf-
ur ásamt hljómsveit sinni í skoðunar-
ferð um eitt stærsta undur mannkynsins, 
Kína múrinn. 

Uppáklædd Ferðalagið var einstakt tækifæri til að kynnast þeim framandi menningar-
heimi sem fyrirfinnst í hinu lokaða kommúnistalandi, Kína. 

ÆVINTÝRI Í AUSTRI
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byggingu sem hafði átt sér stað. 
Það verður að skilja að þetta er 
svo allt öðruvísi menningarheim-
ur en okkar og allt öðruvísi hugs-
unarháttur en okkar. Þegar Björk 
gerði þetta voru mennirnir sem 
ráku tónleikafyrirtækið handteknir 
umsvifalaust, þeir fengu himinháar 
sektir og fullt af fólki missti vinn-
una. Um tíma lokaði Kína alfarið 
fyrir erlenda tónlistarmenn.“ 

RIFRILDI UM HVÍTVÍNSHLÉ
Nýlega hafa stjórnvöld opnað litla 
gátt aftur til hins vestræna tón-
listarheims og Ólafur segir að tón-
listarsenan í Kína sé fjölbreytt 
og skemmtileg. „Rokktónlist er 
svo nýtt fyrirbæri hjá þeim að ég 
myndi segja að það sem þeirra 
eigin hljómsveitir eru að gera svipi 
til þess sem var í gangi á Vestur-
löndum fyrir meira en tíu árum 
síðan. Það var skondið að sjá að Ri-
chard Marx var að túra Kína á sama 
tíma og ég og hann var alveg gríð-
arlega vinsæll þar,“ útskýrir hann 
og hlær. En var þá Ólafur ekki of 
framúrstefnulegur fyrir Kínverja? 
„Ég held að ég sé einmitt nógu 
klassískur fyrir þá. Indí-krakk-
arnir í Kína fíla klassíska tónlist 
og finnst hún töff. Indí-krökkun-
um á Íslandi finnst klassísk tón-
list vera fyrir lúða. Nema kannski 
með undantekningunni Hjaltalín,“ 
segir hann kíminn. „Það er auðvit-
að mjög mikið af frábærlega færum 
klassískum tónlistarmönnum í 
Kína, fólki sem er menntað undir 
heraga.“ Þessi áhugi á klassískri 
tónlist í Kína olli á stundum dálitl-
um miskilningi á tónleikaferðalag-
inu. „Ég spilaði í gamalli, risastórri 
og virtri tónlistarhöll í Peking þar 
sem voru vanalega aðeins klassísk-
ir tónleikar. Þegar ég kom á stað-
inn voru þeir búnir að prenta út 
efnisskrá líkt og um klassíska tón-
leika væri að ræða og ég var inntur 
eftir því hvort það yrði ekki örugg-
lega hlé í miðjum tónleikum.“ Ól-
afur segist hafa hlegið og útskýrt 
að þetta væru ekki klassískir tón-
leikar með hvítvínshléi í miðjunni 
en þá varð allt brjálað. „Þeir sögðu 
að það væri ekki hægt að breyta 
þessari hefð og úr varð stórmál og 
mikið rifrildi. 

Að lokum féllust þeir á að pró-
grammið yrði leikið án hlés en skil-
yrðið var þá að við yrðum að spila 
hálftíma lengur til að tímasetn-
ingin gengi upp. Þetta var auðvit-
að vandamál þar sem við hreinlega 
áttum ekki hálftíma í viðbót af tón-
list. Ég settist þá niður með einum 
fiðluleikaranum hálftíma fyrir tón-
leika og við vorum sveitt og stress-
uð að finna upp eitthvað til að fylla 
upp hálftímann. Við enduðum á því 
að gera eitthvað svakalega hægt, 
eina og eina nótu með þögnum til 
að fylla upp í tímann.“ Hann skelli-
hlær að minningunni og segir þetta 
hafa verið einkennilegasta atvikið 
sem hann varð fyrir í Kína, á ferða-
lagi sem annars hafi verið stór-
skemmtilegt og fræðandi. „Ég var 
svo heppinn að fá að ferðast dálít-
ið um og fékk að skoða Kínamúr-
inn. Hann var mjög töff.“

SETUR ÚT TÓNLIST FYRIR 
SINFÓNÍUHLJÓMSVEITIR
Ólafur situr aldrei auðum hönd-
um og eftir skamman tíma legg-
ur hann upp í aðra tónleikaferð 
sem er að þessu sinni til Evr-
ópu. „Svo er platan að koma út 
erlendis en ég hef fengið að sjá 
nokkra væntanlega dóma í tón-
listarpressunni og þeir hafa verið 
mjög góðir. Stærsta verkefnið sem 
er svo á dagskrá hjá mér á næst-

unni er röð af tónleikum með 
stórum sinfóníuhljómsveitum en 
fyrstu slíkir verða í Manchester 
með áttatíu manna hljómsveit. Ég 
sný svo aftur til Kína í haust og 
spila ásamt sinfóníunni í Sjang-
hæ.“ Spurður um hvort það sé 
ekki gríðarlega flókið mál að út-
setja fyrir heila sinfóníuhljóm-
sveit jánkar hann því en segir að 
maður læri ekkert nema að henda 
sér ótrauður út í hlutina. „En auð-
vitað er það snúið að skrifa nótur 
fyrir hljóðfæri sem ég kann ekkert 
á, eins og til dæmis hörpu. En ég 
reyni og hef sloppið með skrekk-
inn hingað til.“ Um helgina er Ól-

afur svo að sýna á sér enn aðra 
hlið en um nokkurt skeið hefur 
hann unnið að verkefninu Ki-
asma sem er danstónlist. „Ég spila 
á skemmtistaðnum Venue á laug-
ardagskvöldið ásamt plötusnúð-
unum Karíus og Baktus.“ Ég spyr 
Ólaf hvernig sé eiginlega hægt að 
vera að gera svona mikið í einu og 
hvað hann eigi eiginlega eftir að 
gera eftir tuttugu ár? „ Þá verð ég 
örugglega útbrunninn og búinn á 
því,“ segir hann og hlær. „Ætli ég 
ranki ekki við mér eftir fimm ár og 
segi við sjálfan mig, „Hei, hvað er 
ég eiginlega að gera?“ og drífi mig 
í lögfræði eða eitthvað.“

www.signaturesofnature.is

Náttúrulegar og lifrænar snyrtivörur
NÝTT • NÝTT

NÝTT • NÝTT

15-30% afslátturnú um helgina

• 100% náttúra
• lífrænt
• engin kemísk efni
• án paraben
• allt fyrir konur 

menn og börn 
• allt fyrir andlit, 

líkama og hár

Verlsanir okkar eru í Smáralind
2. hæð við D-inngang sími 511-10-09

Nýtt • PARABEN FREE 
náttúrlegt, lífrænt, 
frábær krem, maskar  

30% afsláttur af öllum
Yes to snyrtivörum

Verlsanir okkar eru í Smáralind
2. hæð við D-inngang sími 511-10-09• NATURESCENT  

hentar fyrir alla

Góð aðsókn „Kínverskir indí-krakkar fíla klassíska tónlist,“ segir Ólafur. 



6 föstudagur  23. apríl

núna SVANIR  Þessi yndislega röndótta peysa með rauðum svönum er frá Top 
Shop. Hún er skemmtilega vorleg og lítur út fyrir að vera hátískuhönnun.

MIKIÐ ÚRVAL 

GOTT VERÐ

Gildir til 
31. 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.

Frábær kjör á 

öllum dekkjum!

www.pitstop.is

ÞRJÁR FULLKOMNAR ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

VAXTALAUST

VISA & MASTERCA
R

DGildir til 
31. maí 2010

VA
X

TA
LA

UST
Í ALLT AÐ 6 MÁNUÐI

Hvernig myndir þú lýsa 
þínum stíl?  Ég get verið mjög 
rómantísk. Ég elska gamla hluti 
og gamlar blúndur en 
mér finnst gaman 
að rokka það upp 
með leðri og mikilli 
augnmálningu eða 
villtu hári. 

Hverjar/hverj-
ir eru helstu 
tískufyrirmynd-
ir þínar?  Ég er 
ástfangin af Soniu 
Rykiel sem hönn-
uði og mér finnst 
leikkonan Chloé 
Sevigny alltaf ofsa-
lega flott til fara.  

Hverjar eru uppá-
haldsverslanir þínar?  Ég er að 
vinna í KronKron og á mikið af 
fötum þaðan. Annars versla ég 
mjög oft föt í Rokki og rósum og 
næ mér svo í boli og aðrar nauð-
synjar í Top Shop. 

Hvað er það síðasta sem 
þú keyptir þér?  Ég fékk mér 
sokkabuxur frá Gaspard Yur-
kevich og háa hanska úr ull og 
silki frá Soniu Rykiel. 

Hver eru stærstu tískumis-
tök sem þú hefur gert?  Þegar 
ég var sautján ára fór ég með 
pabba mínum til Kanaríeyja. Ég 

veit ekki hvað gekk 
að mér í þessari 
ferð en allt sem 
ég keypti mér var 
alveg hræðilegt. 
Meira að segja 
pabbi var gap andi 
yfir sumu. 

Hvar finn-
ur þú fjársjóði 
í Reykjavík? 
 Stundum í Fríðu 

frænku eða Rokki 
og rósum en virðist vera svo 
óheppin að finna aldrei neitt í 
Kolaportinu eins og svo margir. 

Hvað er alveg bannað sam-
kvæmt þínum bókum?  Mér 
finnst skelfilegt þegar fólk fer í 
eitthvað bara af því það er í tísku 
og gleymir að setja sitt mark á 
stílinn. 

Efst á innkaupalistanum fyrir 
sumarið?  Það eru hryllilega flott 
sólgleraugu frá Chanel sem ég 
ætla að gefa sjálfri mér í afmæl-
isgjöf. Þau bíða eftir mér í frí-
höfninni þegar ég fer til útlanda í 
maí.   -amb

Helena Jónsdóttir, starfsmaður í KronKron

ROKKUÐ 
RÓMANTÍK

✽skyggnst í fataskápinn

1 Hvíti samfestingurinn er 
úr Top Shop og svo er ég 
í stuttbuxnapilsi frá jap-
anska hönnuðinum Tsum-
ori Chisato. Sokkabuxurn-
ar eru frá Gaspard. 2 Rauði 
kjóllinn er úr nýju sumarlínu 
Marc Jacobs og er splunku-
nýr. Ég hef aðeins notað 
hann einu sinni. Sokkabux-
urnar eru frá Gaspard Yur-
kevich. 3 Skórnir eru þeir nýj-
ustu úr Kron By Kronkron lín-
unni. 4 Rauður kjóll frá Peter 
Jenssen. 5 Veski úr Rokki og 
rósum og er í miklu uppáhaldi. 
6 Skyrta frá Marc Jacobs.

21 3
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1Dagurinn byrj-
ar auðvitað á 
því að ég fæ 
morgunmat 
í rúmið með 
mímósu.

2
Næst myndi 
ég fara í 
bæinn með 
dóttur mína 
og kíkja svo 
á Kaffismiðj-
una í kaffi-
bolla.

3Ferðinni er svo heitið í 
vesturbæinn til ömmu, 
fæ þar aðeins meira 
kaffi og kannski eitt-
hvað með því!

Næst hringi ég í Ása 
vin minn og fæ hann 
í smá sushi og 
hvítvín áður 
en við 
kíkjum 
út á 
lífið. 

5Svo langar mig að kíkja á sýn-
ingu LHÍ og þaðan beint á P 
þar sem fyrsta tónlistarmynd-
band Feldbergs verður frum-
sýnt um níuleytið! 

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur

Jón og Gunna í Reykjarvík ætla í sumarfrí með 
fjölskylduna, þau skipuleggja 3 vikna sumarfrí í 
júlí. Þau ákveða að skrá eignina sína til orlofsleigu 
þann tíma á vefsíðu Iceland Summer og ef hún 
leigist út fá þau vel greitt fyrir!

Tökum dæmi: Þau eru með 
3 herbergja íbúð og þá geta þau 
fengið allt að 367.500 í sinn hlut án mikillar 
fyrirhafnar. Svo auðvelt er það!

Strandgata 11 · 220 Hafnarfjörður · Sími: 511 4545 · leiga@icelandsummer.com · icelandsummer.com
ICELAND SUMMER

Fáðu leigutekjur á meðan þú ert í fríinu!
Fyrirhöfnin að vinna sér inn þessar aukatekjur ætti ekki að vera 
meira en nokkrar léttar kvöldstundir. Til að leigja út íbúðina 
þína þarftu að tæma alla persónulegu muni úr íbúðinni þinni, 
setja í kassa og geyma í einu af læstum herbergjum íbúðarinnar 
eða í geymslunni. Það er því til mikils að vinna með því að skrá 
eignina hjá Iceland Summer. Iceland Summer ábyrgist ekki 
að íbúðin leigist út en við gerum allt sem í okkar valdi stendur 
til að koma henni á framfæri og í útleigu - það er okkar sameig-
inlegur hagur. Þú ert hótelstjórinn og þú leigir út það sem þú 
vilt (skv.  3. gr laga um Heima -og íbúðagistingu 85/2007). 
Hér til hliðar eru nokkur dæmi sem vert er að skoða.

294.000
367.500
441.000
520.000
630.000

3 vikur
3 vikur
3 vikur
3 vikur
3 vikur

2ja herbergja
3ja herbergja
4ra herbergja
Raðhús + h.pottur
250 fm einb. m. öllu7% skattur er innifalinn í dæmum.

Dæmi um greiðslur beint til eiganda:

SKRÁÐU EIGN ÞÍNA NÚNA 

SKRÁNING ER Í FULLUM 

GANGI. sjá: www.icelandsummer.com

Iceland Summer finnur leigutaka fyrir orlofsíbúðir á Höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, 
Hveragerði, Selfossi, Eyrarbakka, Stokkseyri og á Suðurnesjum. Unnið er að því að bæta 
við öðrum byggðarlögum. ATH, póstnúmerin 101 og 105 eru vinsælasti dvalarstaður 
ferðamanna. Ef þú býrð á þessum svæðum þá getur þú skráð þína eign. Sjá vefsíðu:

BE
TR
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TO

FA
N

Skráning á vefnum er ókeypis!
ICELANDSUMMER.COM

ICELANDSUMMER.COM
-áhyggjulaust sumarfrí

FÁÐU GREITT 
FYRIR AÐ FARA Í FRÍ 

Í SUMAR !

101
105

VINSÆLPÓSTNÚMER

367.500fyrir 3 vikur !

3ja herbergja kr.

sem fer beint til þín !
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BAKSTUR
Pönnukökur hafa kraumað á pönn-
um Íslendinga í nokkur hundruð ár 
og hafa bestu uppskriftirnar geng-
ið manna á milli. Halla Soffía Jón-
asdóttir, sem hefur bakað heilmik-
ið af pönnukökum um ævina, segir 
bestu pönnukökuuppskriftina vera 
að finna í fyrstu uppskriftabókinni 
sem hún eignaðist, árið 1960. 

„Ég hef prófað margar upp-
skriftir og þessi er sú besta,“ segir 
Halla en bókin sem hún vísar til 
heitir Nýja matreiðslubókin, eftir 
Halldóru Eggertsdóttur og Sól-
veigu Benediktsdóttur. „Og jóla-
kakan í þessari bók er dásamleg,“ 
bætir hún við um leið og hún 
flettir í gegnum guln-
aða bókina með matar-
blettum víða, einkenni 
góðra matreiðslubóka. 

Þótt Halla hafi verið 
innan við fermingu 
þegar hún fór að elda 
mat segir hún bakst-
urinn alltaf eiga betur 
við hana og við pönnu-
kökubaksturinn veigr-
ar hún sér ekki við að 
baka á tveimum pönn-
um í einu. 

„Ég nota gömlu góðu 
íslensku álpönnuköku-
pönnuna og þegar ég baka fleiri 
en 30 stykki nota ég alltaf tvær í 
einu. Ég baka þær þangað til að 

þær ná fallega brúnum lit, en ég 
vil alls ekki hafa þær of ljósar. Svo 
þykir mér best að bera þær fram 
upprúllaðar með sykri.“ 

Þegar talið berst að sykri 
segir Halla sögu af föður sínum, 
Jónasi Hallgrímssyni frá Dal-
vík, sem aldrei notaði álegg á 
brauð heldur púðursykur. „Pabbi 
var hraustasti maður sem ég 
hef kynnst, hann setti alltaf að 
minnsta kosti eins sentimetra 

þykkt lag af púðursykri ofan á 
brauðið. Ekki það að ég mæli með 
miklu sykuráti, en honum varð 
aldrei misdægurt. Allt er hollt í 
hófi.“ 

Upprúlluð hollusta í hófi
Pönnukökur hafa verið fastur liður á veisluborðum Íslendinga í fjölmörg ár. Uppskriftirnar eru misjafnar 
og sumar betri en aðrar. Halla Soffía Jónasdóttir bakar ávallt upp úr uppskriftabók frá árinu 1960.

Halla Soffía bakar pönnukökur fyrir barnabarn sitt, Anton Jónasson, sem ekki fúlsar 
við góðgætinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÓKOSOLÍA  er stundum notuð í bakstur í stað smjörlíkis/

smjörs. Þá er gott að láta hana standa á eldhúsborðinu yfir 

nótt til að mýkja hana upp.

ÍSLENSKAR PÖNNUKÖKUR 
Úr gulnuðu eintaki af Nýju matreiðslubókinni  15 STK

160 g hveiti
½ tsk. salt
½ tsk. lyftiduft
1 egg
½ l mjólk
30 g fita (Halla notar alltaf 
smjörlíki)

„Ég smyr pönnuna allt-
af örlítið með fitu áður 
en ég byrja að baka 
fyrstu pönnukökuna,“ 
segir Halla.

Yfirleitt er best að allt hráefni í 
bakstur sé við stofuhita.

Bókin Matarást eftir Nönnu Rögn-
valdardóttur hefur að geyma mik-
inn fróðleik um allt sem snertir 
mat og matargerð. Þar greinir hún 
frá ýmsum eiginleikum baksturs. 
Við grípum niður í stuttan kafla 
um hráefni: „Í hrærðu deigi er 
yfirleitt byrjað á að hræra sykur 
og feiti vel saman þar til bland-
an er ljós og slétt og bæta síðan 
eggjunum út í, séu þau notuð, 
og svo öðrum vökva og þurrefn-
unum. Hrært deig vill stundum 
mærna (skiljast að) þegar eggin 
hafa verið sett út í, einkum ef 
þau eru ísköld, en það jafnar sig 
aftur þegar búið er að setja svolít-
ið hveiti út í og hræra vel. Þó verð-
ur kakan ekki alveg eins létt og ef 
deigið hefði ekki mærnað. Hveiti 
og önnur þurrefni eru síðan oftast 
sett saman við hræruna í þrennu 
lagi og annar vökvi sömuleiðis og 
deigið hrært slétt á milli. Ef hræri-
vél er notuð má raunar í mörgum 
tilvikum setja allt sem á að fara 
í hrærða deigið saman í skál og 
hræra það saman á svipstundu.“

Fróðleikur 
um bakstur

Kökur eru ljúffengar.
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Yfir 220 spennandi uppskriftir

HAGKAUPS

BRAUÐ
KÖKUBÓK

OG

Höfundur uppskriftaJói Fel

Pressuger eða ferskt ger er lifandi og því þarf 
að fara að því með alúð. Pressuger er kælivara og 
það hefur ekki langan líftíma. Þegar nota á pressu-
ger er best að kaupa það rétt áður. Það á að vera 
góð „ger“-lykt af gerinu. Ef gerið er farið að þorna, 
springa eða komnar eru hvítar eða brúnar skellur 
á gerið er það farið að eldast, það er ekki ónýtt en 
það gæti orðið aðeins veikara. 
Bakarar setja pressugerið beint í mjölið, en það 
leysist vel upp í vinnslunni. Þegar verið er að gera 
deig heima þá er nóg að mylja gerið á milli fi ngra 
sér og setja það saman við mjölið, og eru fl estallar 
uppskriftirnar miðaðar við það. Stundum er pressu-

gerið leyst upp í vatni sem er svo 
blandað saman við mjölið, en það á 
ekki að þurfa að gera þetta ef gerið 
er ferskt og gott. En þeir sem hnoða 

brauðdeig í höndunum, ekki í 
vél, skulu gæta þess að mjög 

gott er að leysa gerið upp í vatni á undan svo það 
blandist strax vel við mjölið. Ger lifi r á sykri, en það 
myndast náttúrulegur sykur (sykrur) þegar 
deigið er hnoðað, þá myndast koltvísýringur sem 
gerið það að verkum að deigið lyftir sér.

Þurrger er eins og nafnið segir til þurrkað ger. 
Þurrger er ekki eins kraftmikið og pressugerið og er 
því ekki eins gott í brauð og ferskt ger. Best er að 
setja þurrger í vatn (ca. 1 msk þurrger á móti 5 msk 
af vatni), hrærið þurrgerið saman við vatnið með 
gaffl i og látið standa í um 5–10 mín., þá ætti þurr-
gerið að vera komið aðeins af stað. Blandið því þá 
saman við þurrefnin. Ef þið viljið nota þurrger þá 
er þumalfi ngursreglan sú að setja ca. 35–45% 
umfram uppgefi ð pressuger í uppskriftinni. 
Þurrgerið er eins 
og áður segir 
ekki eins kraftmikið 
og gæti þurft að 
hefa deigið lengur 
en segir til í 
uppskriftinni.

GER

Meiri fróðleik og uppskriftir 
er hægt að fi nna í Brauð og kökubók Hagkaups!



BÍLAR &
FARATÆKI

LAND ROVER LR3 SE V6 . Árgerð 2006, 
ekinn 80 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Ásett verð 4590 þús. Tilboð 3990 þús 
uppl síma 517-1111 www.bilaborg.is

CAN-AM CAN-AM DS 450 NÝTT HJÓL 
. Árgerð 2009, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.390.000. Tilboð 
1190 þús Rnr.131955 uppl síma 517-
1111 Kostar nýtt 1700 þús . uppl síma 
517-1111 www.bilaborg.is

NISSAN PRIMERA SLX. Árgerð 1997, 
ekinn 181 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 390.000. Rnr.128046 uppl síma 
517-1111

VW TOUAREG V8. Árgerð 10/2003, 
ekinn 72 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 3.290.000. Rnr.114377 Umboðsbíll 
Uppl síma 517-1111 www.bilaborg.is

BMW 3 320I S/D E90. Árgerð 5/2006, 
ekinn 50 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 3.390.000. Rnr.114504 Umboðsbíll 
Uppl síma 517-1111

LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE 
3.6 DÍSEL . Árgerð 3/2007, ekinn 
79 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
9.900.000. Rnr.132357 Umboðsbill. 
Uppl síma 517-1111

HYUNDAI SANTA FE 4X4. Árgerð 
5/2004, ekinn 79 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.790.000. Rnr.128215 
Uppl síma 517-1111

Vegna góðrar sölu óskum við eftir 
öllum gerðum af bílum og ferða-
vögnum á skrá. Komdu og láttu 
skrá og mynda bílinn og jafnvel 
láta hann standa á plani það kostar 
ekki neitt. Uppl síma 517-1111 www.
bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

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

ALGJÖR MOLI
M.BENZ ML 230. Árgerð 1998, ekinn 
AÐEINS 102 Þ.KM, BENSÍN, 5 GÍRAR. 
EINN EIGANDI. Verð 1.680.000. 
Rnr.113307.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

Mazda 6 04/2008 ekinn aðeins 18 
þ.km sjálfskiptur, álfelgur, snirtilegt 
eintak. Bíllinn er á staðnum. Verð 
2.970.000.-

Toyota Auris Terra 05/2008 ekinn 
aðeins 18 þ.km 5 gíra, mjög gott eintak, 
ástandsskoðaður. Bíllinn er á staðnum 
Tilboðsverð 2.070.000.-

Toyota Land Cruiser 120 GX 33“ 
03/2003 ekinn 135 þ.km, sjálfskiptur, 
flottur í ferðalagið. Verð 3.890.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.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

RENAULT MEGANE RS-turbo 225hp . 
Árg 2009, ekinn 13 þ.km, BENSÍN, 6 
gírar, glerþak Verð 4.290þ áhvl 2.900þ 
afb. 44þ Rnr.128644 Óskum eftir BÍLUM 
- HJÓLUM - FERÐAVÖGNUM á söluskrá 
okkar WWW.HOFDABILAR.IS

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota Land Cruiser 100 VX dísel 
03.2006, ekinn 85 þús,7 manna, silfur-
grár, ljóst leður, sóllúga, krókur, motta 
í skotti. Engin skipti Verð: 7.000.000 
staðgreitt. Sími 843-5501

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Subaru Legacy Outback, árg. 5/2007, 
ek. 39þús.km, sjálfsk, Panorama, 
Bluetooth, dráttarbeisli, rafmagn,CD, 
omfl, Stórglæsilegur umboðsbíll! Ásett 
verð 3890þús.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

 Bílar til sölu

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

Audi A4 1.8 vél. Station. Árg. ‚97 ek. 153 
þús. beinsk. CD, filmur, 16“ felgur. V. 
250 þús. S. 845 3173.

VW Passat árg ‚00, 1.6. Ek. 173þ. 
Dökkar rúður, JBL hátalarar, mp3. Sk 
‚11. V. 500þ. S. 841 8139.

PALOMINO F-829 RK árg 2006 með 
öllum aukabúnaði eitt af þeim flottari 
fleiri myndir inná bilas.is Bráðvantar 
á sölu húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi og 
tjaldvagna inniaðstaða á meðan hús-
rúm leyfir.

Land Rover Discovery 3 SE DIESEL 
6/2007. Umboðsbíll í ábyrgð. Ek. 63 
þ.km. 7 manna, leður, 19“ álf., xenon. 
6.950.000 Skoða ýmis skipti 8676080 
tomas@logform.is

 0-250 þús.

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

 250-499 þús.

Toyota corolla árg‘99. Nýyfirfarin og 
nýskoðuð. Tilboð óskast. s. 6964350

 1-2 milljónir

Honda CR-V iVTec ‚04 Ssk. Ekinn 
72þ. Auka álfelgur. Verð 1.950stgr. 
Sími:8998276

 Bílar óskast

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

 Jeppar

Santa Fe Delux‘08 ek. 50 þ. Berjarauður. 
Einnig KIA Sportage Long‘02 ek. 98 þ. 
tvílitur, 5 manna en líka góður vinnubíll. 
S. 898-4433 & gegg54@gmail.com

 Fornbílar

Volvo 1983-H-152 ekin 215 þús. Aðeins 
2 eigendur. Tjónalaus nýskoðaður án 
athugasemda gildir til 2011. Vetrar og 
sumardekk. Tilboð óskast upplýsingar 
s. 862 6128 & gythor@isholf.is

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

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

HONDA GOLDWING „06 (07) mikið 
króm og aukahl, engin sk 3,8 milj uppl 
í GSM 6980700

 Vinnuvélar

Sláttutraktór óskast! Vel með farinn 
sláttutraktór óskast. Upplýsingar í síma 
863-6373

 Bátar

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

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

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

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

 Varahlutir

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

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

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

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

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Óskum eftir góðri konu til að þrífa og 
sjá um húsverk í Garðabæ tvisvar í viku. 
Uppl. í síma: 841 8311.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

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

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

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

 Bókhald

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir 

einstaklinga 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.

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

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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Steingæði ehf viðhalds-
þjónusta

 

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

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

að kostnaðarlausu.
 

Steingæði Uppl. í síma 899 
2924 

VISA - EURO - MASTER

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

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

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.

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

DEKA rafgeymar

Hátt kaldræsiþol



 23. apríl 2010  FÖSTUDAGUR20

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

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

 Tölvur

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

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

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

 Nudd

Fantastic whole body massage S. 692 
4599 Maria

Very good massage for men. Gsm. 
690 9182.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

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

Gott nudd - good massage. S. 844 
0329 & 857 4850.

Whole body massage. S. 849 5247.

 Spádómar

 Rafvirkjun

LOFTNET
UHF loftnet ódýrast fyrir allar 

íslenskar stafrænar rásir. 
Góð lausn eftir aftengingu 

„Breiðbands“.
Rafeindameistarinn ehf

898 4484

 Önnur þjónusta

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

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

STUBBASTANDAR
Íslensk framleiðsla. Standur ehf. S: 824 
2535 

Erlendur gjaldeyrir, USA dollarar og 
Evrur, uppl. í síma 659-4221

 Óskast keypt

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.

Kaupi gull !

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

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

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

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

 Verslun

 Ýmislegt

Kettler borðtennisborð með yfir-
breiðslu. Nýtt 70 þús. tilboð 29.900. 
S. 6991056

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Barnagæsla

Lúxemborg.
Óskum eftir Au pair til dvelja hjá okkur 
í sumar (mai-júli). Erum með tvö 
börn sem eru á leikskóla fyrir hádegi. 
Bílpróf/reyklaus. Vinsamlegast sendu á 
luxemborg2010@gmail.com

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Vorum beðinn um að selja 
Papillon. Sanngjarnt verð.

www.dalsmynni.is S. 566 8417 
Tökum visa/euro

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

824 4535.

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

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

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

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

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

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

3440.

Til leigu 2 herb. íbúð 80þ. & Stúdíóíbúð 
50þ. Hiti og rafm. innifalið. uppl. í s. 557 
8695 & 693 4889

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

 Húsnæði óskast

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

Herbergi óskast vestan Kringlubrautar. 
Aðgangur að WC, eldavél og þvottavél 
frá 3. maí. Er reglusamur og áreiðanleg-
ur. Uppl. á bergur56@gmail.com eða s. 
694 1237 eftir 3. maí.

Óska eftir 30-60 fm. iðnaðarhúsnæði 
undir létt hobby. S. 697 3832.

Ungt par, 25.ára leitar að íbúð eigum 
hund(doberman), reglusöm og skil-
vísum greiðslum lofar.Greiðslugeta 50-
100þ á mán. Trygging ekki vandamál ef 
þess er óskað. Uppl í S. 771 7502

ÓÉ:æfingarhúsnæði á höfuðborgarsv. 
Góðri umgengni og skilvirkum greiðsl-
um heitið.Stefnir-8650337

Ungt par leitar að 2 herb leiguíb. í Rvk/
Kópvav. Greiðslugeta 70-95þ, skilvís og 
reglusöm. s.8489477

 Húsnæði til sölu

Til sölu 117,7 fm timbur einingahús 
ásamt 32fm bílskúr á Patreksfirði.3 
svefnherbergi,sólskáli og innangengt í 
bílskúr. S:846-4404.Gísli.

 Fasteignir

Hvaleyrarbraut 22 - opið 
hús í dag

Lægsta fm-verð í bænum. 
Geymsluhúsnæði eða verkstæðispláss. 
Til sölu í þessu húsi nokkrar einingar 
á lægsta verði sem þekkist á mark-
aðnum í dag. Dæmi 78 og 87 fm á 
götuhæð með innkeyrsluhurð. 77 fm 
og 286 fm á 2.hæð. ( fm verð frá 35-90 
þús). Opið hús í dag kl. 16.-16.30. s: 
7719432. ( ekið út Hvaleyrarbraut og 
upp Lónsbraut)

 Sumarbústaðir

Gestahús frá 9m² til 25m² verð Samsett 
95þm² Ósamsett 75m² liba.is sími 
8921897

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

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

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

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr til leigu helst í 
Breiðholti. Uppl. í S. 896 1607.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vélstjóra, netamann og kokk vantar á 
rækjuskip uppl: 773-8811

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.

 Atvinna óskast

21 árs stelpa óskar eftir vinnu, er með 
góð meðmæli. Hafið samband í s. 
445 4989.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Ýmislegt

Gísli Benóný Kristjánsson Gullsmára 
9 í Kópavogi 90 ára Gísli er fæddur á 
Ísafirði 24.apríl 1920. Gísli var skrifstofu-
stjóri hjá Prentsmiðjunni Eddu allan 
sinn starfsaldur. Gísli tekur ásamt eig-
inkonu sinni Sigurbjörgu J Þórðardóttur 
á móti gestum í samkomusalnum að 
Gullsmára 13 laugardaginn 24 apríl 
milli kl 15. og 18

Hef til sölu 2 stk. DNG handfærarúllur. 
Upplýsingar í síma 481-1794 eða 481-
1523 Bragi.

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið frá kl. 13:00 og frameftir á 
virkum dögum. Opið allan sóla-

hringin um helgar.

908 1616.

34 ára karlmaður með aðstöðu, leit-
ar tilbreytingar með karlmanni. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8486.

Metnaðarfull kona rétt ríflega fertug vill 
heyra í skemmtilegum, metnaðarfull-
um, viðræðugóðum karlmanni. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8526.

Stangarhylur  3  –  110 Reykjavík
Opið  a l la  daga kl . 13  –  18 nema laugardaga og sunnudaga

VILTU GEFA OKKUR?
Vantar föt, bækur, húsgögn eða annað sem þú 

getur séð af
Sækjum ef óskað er / símar: 561 1000 - 661 1720

Allt
milli

   himins og jarðar



Ávísun á lestur
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Nú hafa allir landsmenn fengið senda heim Ávísun á lestur. Með hana í höndum geta allir fengið afslátt
í bókabúðum ef keyptar eru bækur gefnar út á Íslandi fyrir 3.500 krónur að lágmarki.

 
Þú gerir góð kaup ... En ekki bara það.

 
Þú tekur líka þátt í að styðja við lestur barna og unglinga á Íslandi.

Bókasöfn grunnskólanna hafa orðið illa fyrir barðinu á kreppunni. Til að styðja við bókakaup þeirra 
hefur Félag íslenskra bókaútgefenda stofnað sérstakan sjóð, Skólasafnasjóð.

 
Í hvert sinn sem þú notar Ávísun á lestur renna 100 krónur í sjóðinn. Þú getur haft áhrif á hvaða skóli 

fær úthlutun úr sjóðnum með því að skrifa nafn þíns skóla á ávísunina þegar þú notar hana.
 

Lestur er undirstaða alls námsárangurs. Við viljum öll að námsmenn á Íslandi séu í fremstu röð.

Í dag er
Dagur bókarinnar.Við óskum bókaþjóðinnitil hamingju.
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BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar

Góðar fréttir, kviðdóms-
setan er búin!

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við leggjum 
fyrir þig

Zalo!

Flott, þá hef 
ég ekki sótt 
vitlausan 

hund!

Nú hef 
ég klárað 

minn hluta 
samkomu-

lagsins.

Það hefur 
þú gert og 
nú skal ég 
klára minn 
hluta, Fríða.

Þú ert 
frjáls, 

bangsi! 
Þú mátt 

fara!

Þetta er 
leikfanga-
bangsi... 
hann fer 
ekkert 
sjálfur!

Ah, rétt 
er það!

Mamma, þessir 
gömlu tónleikabolir 

eru ótrúlegir!

Ótrúlega vel 
farnir... ótrúlega 

margir...

í ótrúlegum 
stærðum...

Stærðum? Það er ótrúlegt 
að pabbi hafi 

einhvern tímann 
gengið í einhverju 

„Medium“.

Ég 
heyrði 
þetta!

Strax?

Hvernig kom-
ust þið svona 

fljótt að 
niðurstöðu?

Við þurftum 
þess ekki, máls-
aðilar komust að 

samkomulagi.

Málsaðilar? Ég er viss um 
að þeir hafi 
fengið köku!

Mig 
langar 

að sitja í 
kvið-
dómi!

10. HVER

VINNUR!

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 149 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

SENDU  SMS SKEYTIÐ 
ESL SHE

Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ 
MIÐA Á MYNDINA!

ÞÚ FÆRÐ BARA EITT ,,DEIT" ÞEGAR 

DAMAN ER SVONA HEIT.

BRÁÐSKEMMTILEG GAMANMYND 

Í ANDA AMERICAN PIE!

FRUMSÝND 21. APRÍL

FULLT AF  GLÆSILEGUM VINNINGUM:
BÍÓMIÐAR - TÖLVULEIKIR

DVD MYNDIR, 
GOS OG MARGT FLEIRA

BOÐSMIÐI
OOBOOOOOÐSMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISMIMIIMISMIMSMIMSMISMMSMISMSMS ÐIÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
OOOÐSMIÐI

BOÐSMIÐI

VILTU
MIÐA?

Ísland er dásamlegt land. Þar er nátt-
úran með fegursta móti. Hún er hrjúf, 

köld, eldheit og taumlaus, rétt eins og lit-
ríkt mannfólkið sem er fjörugt til orðs og 
æðis. Þótt aðrar þjóðir eigi sér lengri sögu 
getum við mætavel verið stoltir af okkar. 
Fjöldinn allur hefur menntað sig víða um 
heim og landinn er vel upplýstur. 

EN þrátt fyrir það vöknum við vonsvik-
in einn daginn. Ekki vegna þess að okkur 

hélst ekki á peningunum sem reyndust 
hillingar einar heldur vegna þess að 
okkur finnst þjóðfélagið rotið. Jafnvel 
ógeðslegt eins og Styrmir segir. Hvað 
er það sem skortir?

ÉG var að velta þessu fyrir mér á 
kránni Ake Carlos hér í spænska 
þorpinu Zújar en þar grípum við oft 

í ölkrús eftir dagsverk á akrinum. 
Jarðeigandi einn var með okkur 
í för en hann lét gaminn geisa 

enda fróður um marga hluti og 
upplýstari en flestir sveit ung-

ar. Þó á hann það til að fara 
offari enda kann hann 

sér ekki hófs þegar 
áfengi er annars 
vegar.

ÞEGAR hann heyrði 
vinnumann nokkurn játa 

að hann væri trúaður mjög tókst jarðeig-
andinn á loft. Hafði hann kynnt sér trú-
málin vel og gat nú stungið upp í trúaða 
vinnumanninn með öllum þeim vankönt-
um sem fróðir menn finna á hinni helgu 
bók.

„ÞÚ þekkir eflaust biblíuna betur en ég,“ 
svaraði vinnumaðurinn hæversklega. 
„Hitt er annað mál að ég var fylliraft-
ur. Konan kveið fyrir heimkomu minni á 
kvöldin og krakkarnir mínir skömmuðust 
sín fyrir mig. Eftir að Jesús kom inn í líf 
mitt hefur hins vegar orðið sú breyting á 
að ég bý við fullkomið ástríki og börnin 
hafa endurheimt þann föður sem þau eiga 
skilið.“

JARÐEIGANDINN svaraði engu en 
dreypti á ölinu. Fannst mér nokkur skila-
boð liggja í þessu samtali.

EFLAUST þurfum við ekki fleiri sérfræð-
inga, besservissera, lög, reglur, dómara 
né þjóðfundi um þau gildi sem við viljum 
halda í heiðri. Við þurfum trú. Ekki svo að 
við þurfum að halda til kirkju á sunnudög-
um og stinga nefinu ofan í biblíuna í stað 
þess að arka með kröfuspjöld og krepptan 
hnefa um Austurvöll. Heldur mættum við 
eflaust tileinka okkur, í staðinn fyrir allt 
gáfumannatalið, trú á eitthvað annað og 
meira en peninga, völd og eigið ágæti.

Skortur hins ríka
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Gildistími 23.-25 April. Með fyrirvara um prentvillur,myndbrengl og uppseldar vörur. Tilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum.

ZTK123

Full Screen LED baklýsing
Ultra Bright White LEDs
Full HD 1080p
X-GEN panell
MEGA CONTRAST

SCOTT SCOTT SAMSUNG
DVD SPILARI HEIMABÍÓ BLURAY SPILARI

MYNDAVÉLA-

Barkalaus
þurrkari með
rakaskynjara
Þvottamagn 7kg
Kerfi fyrir 
viðkvæman þvott

1200 snúninga
þvottavél
Þvottamagn 7kg
Orkunýtni A/A/B
Fjöldi þvottakerfa

ZWH6125

79.999 89.999

NOR6934

259.999
999339.

40”

NORDICA

NIKON D3000
54.499

99959.

50%
afsláttur

50%
afsláttur

LC40LE600

Nýjasta tæknin

LED baklýsing

80.000kr

verðlækkun

Nettengi 10/100
1080i stuðningur við FullHD
Digital audio 5.1 
Hægt er að læsa möppum með lykilorði
Spilar eftirtaldar skráargerðir:
MPEG 1,2,3 (MPG, MPEG, AVI, M2V, 
DAT, VOB) / XviD,MP3, WMA, 
OGG Vorbis,JPG

500GB

ýsýýýs

SHARP LED 40”
ýý
DDDD ba ýýýý

VERBATIM
NýNýýýý
EEEDDED
N
ELLLEEELE

SJÓNVARPSFLAKKARI

NORDICA

10.2 MP myndflaga - Nikon EXPEED
Mjög breytt ljósnæmissvið ISO 100-1600
Stjór og bjartur 3” LCD skjár (230.000 dílar)
Skarpur 11 svæða sjálfvirkur fókus
Tvöfalt rykhreinsikerfi
18-55mm linsa fylgir
Vegur 485 gr 

 114.999
999139.

Ótrúlegt
verð

700W. 17L.
Afþýðingarkerfi
6 orkustillingar
Snúningsdiskur
Utanmál ofns: 
Hxbxd:26,2x45,2x33,5

700 wött

Ótrúlegt verð

 11.999
99914.

 9.999
99912.

                         3.999
9994.

24.999
99929.

SINBO
verðererðerrðrðÖRBYLGJUOFN

Xvid MPEG4
DVD/VCD/SVCD
DVD+R/RW / DVD-R/RW
CD-R/RW /MP3-CD /CD audio
JPEG
Dolby Digital
Progressive scan
USB

DVX605HD

 12.999

Spilar flestar gerðir diska
FM/AM ÚTVARP
Dolby digital
USB og HDMI
120W

Full HD (Blu-ray) DVD spilari
1920x1080 pixlar
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD
Gefur möguleikann á 5.1 surround 
hljóðkerfi

MDX100SW

 34.999

ZANUSSI

SANDISK

KORTALESARI

Geggjað verð

NOR2232

NORDICA

BRA
UÐRIST

SAMLOKUGRILL

POPPVÉL

                         299

TÖSKUR

FRÁ

SANDISK

COMPACT

afsláttura urur
%%%%

FLA
SH KORT

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI tt
ðrððeerrð

18-55mm VR

                         4.999
9995.

ýjjaýjýjýjajaNýýýý

3ja DAGA SPRENGJUT

99939.
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Snakk og gosfylgir Bluray

47.999

FILM2SD

Fullkomin USB DJ græja
Crossfader
Bass og treble
Hugbúnaður fylgir

 24.999
99929.

”

Flottur USB plötuspilari
Innbyggðir hátalarar
RCA tengist við græjurnar
Hugbúnaður fylgir

Ion ptusb

19.999
99929.

Ljósmynda og filmuskanni
Skannar ljósmyndir, 35mm og 110mm 
negatívur og 35mm slides myndir
Einfaldur hugbúnaður fylgir

Sjálfstæður ljósmynda og filmuskanni 
sem þarf ekki tölvu
Skannar ljósmyndir, 35mm og 
110mm negatívur og 35mm slides myndir
Einfaldur hugbúnaður fylgir

Videóklippikort
RCA og S-Video inngangur
USB tengi við tölvu
Hugbúnaður fylgir

Videobreytir

Komin aftur

DRUM ROCKERPRO SESSION

NINTENDO WII

PACKARD BELL

13.999

ION VIDEO2 PC

ION

VGA upplausn
innbyggður míkrafónn
skype,msn o.s.frv.

2.499
9993.

1 stk
á mann

MICROSOFT

t1111 tktkkk

LIFE
CAM VX800

ION ION

59.999
59.999

Ný vara
í BT

Ný vara
í BT

500GB diskur
USD 2.0
Vegur aðeins 150GR
Fáanlegur í mörgum
litum

VERBATIM
500GB

TROMMUSETT
TROMMUSETT

LACINEMA HD

 19.999
99925.

12.999
99914.

Skannar filmur og slides
Beint á tölvu eða á SD kort
5.0 MP upplausn
Hugbúnaður fylgir

24.999

34.999 27.999

Intel Dual Core T4400 2.2GHz
4GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
500GB SATA 5400RPM diskur
8xDVD SuperMulti DL skrifari
15.6’’ HD LED CrystalBrite 1366x768
512MB Intel X4500HD skjástýring
300Mbps þráðlaust Draft-N net
0.3MP innbyggð vefmyndavél
Windows 7 Home Premium 64-BIT

TJ65

129.999

1080P HD afspilun,
Spilar beint yfir net, 
Spilar beint í gegnum USB,
HDMI,RCA,OPTICAL,USB OG 
LAN 54.999

  59. 999

69.999
120GB

79.999
250GB

SONY PLAYSTATION 3

Hágæða rafmagnstrommusett
Input fyrir iPod eða MP3
Upptaka í gegnum tölvu
Heyrnatól fylgja
Hægt að tengja við hátalara

Drum Rocker Premium
Hágæða trommusett fyrir Rock Band 2
Virkar með PS2 og PS3
Mjög sterkbyggt
Playstation stýripinni fylgir

Stýripinni fyrir PC
4 hnappar
USB tengi 

Hleðslustöð fyrir
2 PS3 fjarstýringar
USB tengi 

ION

LOGIC 3STARFIGHTERPS3

LEIKJASTÝRISTÝRIPINNIDUAL CHARGE

2.999
4993.

3.999
4994.

LJÓSMYNDA- OG FILMUSKANNIFILMUSKANNI PLÖTUSPILARI USB DJ GRÆJA

CLASSIC 1TB2.5”
FLAKKARI

EASYNOTE

TILBOÐ !
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folk@frettabladid.is

> ÁSTFANGIN

Söngkonan Mariah Carrey og eig-
inmaður hennar til tveggja ára 
hafa ákveðið að ganga í hið heil-
aga í þriðja sinn. Parið hefur 
gert það að venju að endur-
nýja hjúskaparheitin árlega 
á brúðkaupsafmæli sínu. 

Hasarleikarinn Steven Seagal 
hefur verið kærður fyrir kynferð-
islegt áreiti á vinnustað af fyrr-
um aðstoðarkonu sinni. Nú hafa 
tvær aðrar stúlkur bæst í hópinn 
og segja þær hafa orðið fyrir kyn-
ferðislegu áreiti á meðan þær unnu 
fyrir leikarann. Seagal á meðal 
annars að hafa gripið um brjóst 
annarrar og sagst vera að þreifa á 
þeim líkt og læknir auk þess sem 
hann á að hafa boðið hinni að gista 
upp í hjá sér. 

Lögfræðingur Seagal segir 
stúlkurnar aldrei hafa unnið hjá 
leikaranum og að fyrrnefnd atvik 
hafi aldrei átt sér stað. 

Kæra Seagal

FJÖLÞREIFINN
Steven Seagal er kærður fyrir kynferðis-

legt áreiti af þremur konum. 

Þorgeir Óðinsson, tónlistarmaður og 
grafískur hönnuður, stendur fyrir nám-
skeiði í stenslagerð sem fram fer í byrj-
un júní. Námskeiðið er á vegum Skóla 
fólksins, en Þorgeir stendur einnig á 
bak við hann ásamt unnustu sinni, Sig-
rúnu Lýðsdóttur. Að sögn Þorgeirs er 
hugmyndin að baki skólanum sú að fá 
fólk til að kenna skemmtileg námskeið 
og mun skólinn leggja til húsnæði 
undir kennsluna. Hann segir fólk 
hafa tekið vel í hugmyndina og að nú 
þegar hafi margir lýst yfir áhuga á 
að kenna ýmiss konar námskeið. 

Þorgeir vann mikið með stensla 
áður fyrr og segist hafa ákveðið að 

kenna slíkt námskeið til að koma af 

stað Skóla fólksins. „Stensill er mynd 
sem búið er að skera út og svo málar 
maður í gegnum myndina. Þó þetta 
sé mikið notað í götulist þá er einn-
ig hægt að nota stensla á föt, veggina 
heima hjá þér, húsgögn eða jafnvel á 
bílinn þinn þannig að það má nota þetta 
í ýmislegt. Námskeiðið tekur tvo daga, 
fyrri daginn verður farið í grunninn á 
stenslagerð og í seinni tímanum verður 
farið í flóknari útfærslur, svo sem að 
setja saman nokkra stensla eða vinna 
í nokkrum litum. Það getur hver sem 
er lært þetta, en það eru notaðir hnífar 
til að skera út svo þetta hentar kannski 
ekki ungum börnum eða skjálfhentum,“ 
segir Þorgeir. 

Nánari upplýsingar má fá á Face-
booksíðu Skóla fólksins.  - sm

Skóli fólksins lítur dagsins ljós

KENNIR STENSLAGERÐ Þorgeir Óðinsson, graf-
ískur hönnuður og tónlistarmaður, stendur fyrir 
Skóla fólksins ásamt unnustu sinni, Sigrúnu 
Lýðsdóttur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eldgosið í Eyjafjallajökli er 
að öllum líkindum eitt fræg-
asta eldgos seinni tíma. 
Enda hefur röskun á flug-
samgöngum lamað alla Evr-
ópu í sex daga. Samsæris-
kenningasmiðir þrífast á 
svona viðburðum og enska 
útgáfan af þýska blaðinu 
Der Bild tók saman þær 
bestu sem hafa fengið að 
blómstra á netinu. 

Fyrsta ber að nefna kenningu 
sem Dieter Broers varpaði fram 
en hann heldur því fram að sólin 
sé að hruni komin og að stærsta 
sólgosið í fimmtán ár hafi kveikt 
í Eyjafjallajökli. „Sólin mun síðan 
tortímast árið 2012,“ skrifar 
Dieter Broers á heimasíðu sinni. 
Samsæriskenningasmiðurinn 
Hartwif Husdorf heldur því fram 
fullum fetum að eldgosið stafi af 
stöðugum tilraunum bandaríska 
hersins á flekamótum og Walter 
Jörg Lanbein er handviss um að 
Eyjafjallajöklagosið sé upphaf-
ið að heimsendi líkt og tímatal 
Maya-kynstofnsins gefi til kynna 
að verði 2012. Geimverufræðing-
ar telja sig hafa náð geimskipum 
á mynd, sveimandi yfir jöklinum 
og hefur myndband þess efnis 
verið á kreiki á Youtube-vefnum 
síðan í mars. Edgar L. Gartner, 
sem er umhverfisverndarsinni, 
telur sig vita það fyrir víst að eld-
gosið hafi aldrei framleitt neina 
ösku, allt þetta havarí á flugvöll-
um Evrópu hafi verið viðbragðs-
æfing vegna yfirvofandi hryðju-
verkaárásar. Þá eru þeir til sem 
halda því fram að jörðin sé bara 
að lækna sjálfa sig enda hafi 
loftmengun frá flugvélum sjald-

an eða aldrei verið minni síðan 
reglulegar flugferðir hófust og 
ekki má gleyma þeim sem telja 
að Nostradamus hafi séð þetta 
eldgos fyrir. Hans spá gekk út á 
að tveir þriðju Evrópubúa myndu 
deyja vegna eitraðs skýs frá stóru 
eldgosi.

Rithöfundurinn Maarten Keul-
emans gengur skrefinu lengra og 
segir nýtt ofureldgosaskeið vera 
í nánd og það muni verða níutíu 
prósent allra lífvera að aldurtila 
og einhverjir vilja halda því fram 

að jörðin sé hreinlega að hrynja 
í sundur. Þá hafa einhverjir bent 
á að eldgosið sé eins og snýtt út 
úr nösunum á Eddu-kvæðunum 
og þá sérstaklega þegar þrumu-
goðið Þór fer í sinn hinsta bar-
daga gegn risunum. Því hefur svo 
verið haldið fram, meira í gríni 
en alvöru, að þeir sem leika aðal-
hlutverkin í rannsóknarskýrsl-
unni frægu hafi komið eldgosinu 
af stað til að draga athyglina frá 
sér í nokkra daga.

 freyrgigja@frettabladid.is

Eldgosið endalaus upp-
spretta samsæriskenninga

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 23. apríl 2010 

➜ Barnamenningarhátíð
Barnamenningarhátíð í Reykjavík stend-
ur til 25. apríl. Nánari upplýsingar og 
dagskrá á www.barnamenningarhatid.
is.

➜ Tónleikar
19.30 Elfa Rún Kristinsdóttir fiðluleikari 
ásamt hljómsveit flytja Árstíðirnar eftir 
A. Vivaldi á tónleikum í Langholtskirkju 
við Sólheima.
20.30 Bubbi Morthens heldur tón-
leika í Valaskjálf á Egilsstöðum. Enginn 
aðgangseyrir. Nánari upplýsingar www.
bubbi.is.
22.00 Berndsen & the young Boys, 
Bloodgroup og Ultra Mega Tecno-
bandið Stefán koma fram á tónleikum 
í Sódómu Reykjavík við Tryggvagötu. 
Húsið verður opnað kl. 22.
22.00 Hljómsveitin Dúndurfréttir held-
ur tónleika á Græna hattinum við Hafn-
arstræti á Akureyri. Á þessum tónleikum 
taka þeir fyrir helstu stórvirki Deep Pur-
ple, Led Zeppelin, Uriah Heap og Pink 
Floyd. Húsið verður opnað kl. 21.

➜ Sýningar
Hjá Gallerí Fold við Rauðarárstíg hefur 
verið opnuð sýning á málverkum Elínar 
G. Jóhannesdóttur og Wolfgang Tiem-
ann. Opið mán.-fös. kl. 10-18, lau. kl. 
11-16 og sun. kl. 14-16.

➜ Síðustu forvöð
Síðustu forvöð eru að heimsækja 
sýningu á höggmyndum Þorbjargar 
Pálsdóttur að Sjafnargötu 14, sem var 
heimili og vinnustofa listakonunnar til 
margra ára. Opið virka daga kl. 15-18 
og um helgar kl. 12-18. Sýningu lýkur á 
sunnudag. Enginn aðgangseyrir.

➜ Tískusýning
20.00 Útskriftarnemar í fatahönnunar- 
og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands 
halda tískusýningu í Gamla Byko-húsinu 
við Hringbraut.

➜ Bókmenntir
20.00 Rithöfundasam-
band Íslands stendur 
fyrir dagskrá í Iðnó við 
Vonarstræti helgaðri 
skáldunum Vilborgu Dag-
bjartsdóttur og Matthíasi 
Johannessen. Allir vel-
komnir.

➜ Dansleikir
Siggi Hlö verður á 
Skemmtistaðnum 
Spot við Bæjarlind í 
Kópavogi.

➜ Leikrit
20.00 Brynhildur Guðjónsdóttir flytur 
einleikinn Brák á Sögulofti Landnáms-
setursins, Brákarbraut í Borgarnesi.
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.
20.00 Leikfélag Borgarholtsskóla sýnir 
Rokksöngleik um Lísu Undralandi. Sýn-
ingar fara fram í Bæjarleikhúsinu við 
Þverholt í Mosfellsbæ. Nánari upplýs-
ingar á www.midi.is.

➜ Biódagar
Græna ljósið stendur fyrir Bíódögum 
í Regnboganum við Hverfisgötu, 16. 
apríl-6. maí. Nánari upplýsingar á midi.
is og www.graenaljosid.is.

GEIMVERUR, HEIMSENDIR 
OG HRYÐJUVERK
Samsæriskenningasmiðir hafa fengið 

mikið út úr gosinu í Eyjafjallajökli enda 
hefur askan lamað samgöngur í Evr-
ópu í sex daga. Sumir telja geimverur 

hafa komið gosinu af stað, aðrir telja 
gosið að finna í spádómum Nostradam-

usar og enn aðrir eru handvissir um að 
það hafi aldrei verið nein aska, allt þetta 

sé bara blekking því Vesturlöndin væru 
bara að undirbúa sig fyrir yfirvofandi 

hryðjuverkaárás. 

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.



Óvænt og ögrandi saga þar sem Guðbergur 

fjallar á meistaralegan hátt um uppgjör 

einmana manns við tilveru sína, ástina eða 

ástleysið sem nær yfir mörk lífs og dauða 

– og ellina, hið óhjákvæmilega hlutskipti 

okkar allra.

Stuttsagan Missir eftir Guðberg Bergsson kemur út í dag

guðbergur bergsson hefur skrifað 

skáldsögur og ljóð og þýtt fjölda verka. 

Hann hefur hlotið ýmis verðlaun og 

viðurkenningar fyrir störf sín.

NÍSTANDI FÖGUR 
OG SÖNN

„Ég get vel farið á elliheimili, ég er engin manneskja 
til neins lengur, ég vil hvorki vera baggi á þér né börnunum, 
ég hef borgað mína skatta og gegnt mínum skyldum 
við samfélagið …“

FRUMÚTGÁFA

Í KILJU

M I N N U M  Á  ÁV Í S U N I N A  Í  V I K U  B Ó K A R I N N A Rwww.forlagid.is
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SÍMI 564 0000

12
12
L
10
12
L
10
7

SÍMI 462 3500

10
12
L

DATE NIGHT   kl. 10
SHE´S OUT OF MY LEAGUE LÚX kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SPY NEXT DOOR  kl. 4 - 6 - 8  

SÍMI 530 1919

12
16
L
16
12
L
L
L
12
14

IMAGINARIUM OF DR. P.. kl. 8   íslenskur texti 
BLACK DYNAMITE kl. 8  íslenskur texti
CRAZY HEART        kl. 8 - 10.15  íslenskur texti
UN PROPHÉTE        kl. 6 - 9  enskur texti
HATCHIKO: A DOGS STORY kl. 10.15  íslenskur texti
FOOD INC.  kl. 6   íslenskur texti
THE LAST STATION kl. 10  íslenskur texti
THE COVE        kl. 6  íslenskur texti
RUDO Y CURSI        kl. 6 íslenskur texti
UNTIL THE LIGHT TAKES US kl. 00.00 íslenskur texti

SÝNINGARTÍMA BÍÓDAGA ER AÐ FINNA Á MIDI.IS

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

14
16
12
L
10
14

DAS WEISSE BAND kl. 5.20 - 8
THE CRAZIES kl. 10.20 
CLASH OF THE TITANS 3D kl. 10.30
DEAR JOHN kl. 5.40 - 8
KÓNGAVEGUR  kl. 5.45 - 8 - 10.15
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 6 - 9

DAS WEISSE BAND ER Á BÍÓDÖGUM GRÆNA LJÓSSINS

650kr.

SHE´S OUT OF MY LEAGUE kl. 5.40 - 8 - 10.20
SHE´S OUT OF MY LEAGUE LÚX kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE SPY NEXT DOOR kl.3.40 - 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.3.40
NANNY MCPHEE kl.3.40
BOUNTY HUNTER  kl. 10.15 

ÍSÍMISÍMISÍMI 564564 564 000000 000000

SHE´SOUT OFMY LEAGUE kl 540

NÝTT Í BÍÓ!

16. APRÍL - 6. MAÍ Í REGNBOGANUM
24 GÆÐAMYNDIR FRÁ ÖLLUM HEIMSHORNUM

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓISÝND Í HÁSKÓLABÍÓISÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

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 kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
KICK ASS kl. 5:40 - 8 - 10:30
KICK ASS kl. 5:40 - 8 - 10:30
CLASH OF THE TITANS kl. 5:40 - 8 - 10:30
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 3:40(3D)

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 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

KICK ASS                     kl. 5:50 - 8:10D - 10:40D

OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 3:50 - 6
CLASH OF THE TITANS 3D kl. 8:10(3D) - 10:30(3D)

HOT TUB TIME MACHINE kl. 8:10 - 10:30
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali  kl. 3:50(3D)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ensku. Tali kl. 6(3D)

ALICE IN WONDERLAND kl. 3:40

DATE NIGHT kl. 8 - 10
HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 6
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 6

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ísl. kl. 6
CLASH OF THE TITANS - 3D kl. 8
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 6
KICK ASS kl. 8 - 10:20
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:20

SVALASTA MYND ÁRSINS ER KOMIN!

�����
EMPIRE - Chris Hewitt

Frábær ný teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

Með Íslensku tali

- 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 4 L

DATE NIGHT 6 og 8 10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS 10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D 4 og 6 - 3D L

NANNY MCPHEE THE BIG BANG 3.40 L

ÍSLENSKT TAL

H.G. -MBL

Kvikmyndir  ★★★

The Cove
Víkin

Heimildarmynd eftir Louie Psi-
hoyos. Sýnd á Bíódögum Græna 
ljóssins.

Samkvæmt þessari mjög svo áhuga-
verðu heimildarmynd drepa Japan-
ir 23.000 höfrunga á ári hverju og 
reyna svo að troða kvikailfursmeng-
uðu kjötinu ofan í skólabörn og ég 
veit ekki hvað og hvað.

Þessi annars snjalla þjóð í landi 
hinnar rísandi sólar er semsagt 
aðalskúrkurinn í The Cove en aðal-
hetjan er höfrungaþjálfarinn fyrr-
verandi Richard O’Barry. Á árum 
áður auðgaðist hann á því að veiða 
og þjálfa þessar undurfögru skepn-
ur til þess að skemmta mannfólkinu. 
Hann þjálfaði meðal annars fimm 
höfrunga sem léku krúttið Flipper í 
samnefndri kvikmynd en þegar einn 
aðalleikarinn dó í örmum hans má 
segja að Richard hafi fengið vitrun 
og síðan þá hefur hann helgað líf sitt 
björgun höfrunga.

Hann hefur ekki tölu á hversu oft 
hann hefur verið handtekinn við að 
leysa höfrunga úr prísund og hér er 
sagt frá tilraunum hans til þess að 
vekja athygli á og stöðva villimanns-
leg höfrungadráp í Taiji í Japan.

Þar er dýrunum smalað saman 
inn í vík þar sem fulltrúar sædýra-
garða koma og kaupa flottustu 
dýrin. Hinum er ruslað yfir í leyni-
vík þar sem þeim er slátrað þar til 

sjórinn verður rauður af blóði.
Vondu veiðimennirnir hafa nú 

ekki viljað gangast við því að þeir 
séu að gera eitthvað rangt í vík-
inni og þeir gæta þess því vel að 
óviðkomandi séu ekki að þvælast í 
kringum blóðpollinn.

Richard lifir í þeirri trú að óhæfu-
verkin verði ekki stöðvuð nema 
athygli umheimsins verði vakin á 
þeim og þessi kvikmynd er gerð í 
þeim tilgangi.

Hér er fylgst með honum og ein-
vala liði kafara og kvikmyndagerð-
arfólks sem kemur fyrir földum 
myndavélum í vík dauðans og fest-
ir þannig slátrunina á filmu.

Myndin breytist á köflum í 
spennumynd á meðan góða fólkið 
kemur búnaði sínum fyrir í skjóli 
myrkurs, alveg á tánum þar sem 
vondir Japanir leynast við hvert 
fótmál. Hápunkturinn er svo vita-

skuld þegar afraksturinn er sýndur. 
Þá getur fólk tárast, kúgast og fyllst 
heilagri reiði yfir djöfulganginum í 
blóðrauðum sjónum.

Þessir áhrifamestu hlutar mynd-
arinnar eru þó ansi stuttir og miklu 
púðri er eytt í viðtöl og innslög sem 
undirbyggja illsku Japananna og 
afhjúpa mafíutakta þeirra í höfr-
ungaiðnaðinum. Þetta dregur aðeins 
úr slagkrafti annars mjög svo dram-
atískrar og tímabærrar hugvekju 
um hvernig kóróna sköpunarverks-
ins leyfir sér að koma fram við þessi 
bráðgáfuðu og brosmildu sjávar-
dýr.

Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Blóðug og spennandi 
heimildarmynd þar sem nýjasta kvik-
myndatökutækni er notuð til þess að 
afhjúpa ógeðslega og að því er virðist 
tilgangslausa höfrungaslátrun í Japan.

Rauða lónið

ÁHRIFAMIKIL Heimildarmyndin The Cove þykir áhrifamikil sýn á höfrungadráp 
Japana.

Tónlistarhátíðin Villta vestrið verð-
ur haldin á Akranesi 12. júní í Bíó-
höllinni og Gamla kaupfélaginu. 
Hljómsveitirnar Weapons og Cos-
mic Call frá Akranesi sjá um skipu-
lagninguna og á hátíðin að verða 
með svipuðu sniði og hinar vinsælu 
Réttir og Aldrei fór ég suður. 

„Við vildum fá almennilega tón-
listarhátíð á Akranes. Gefa fólki 
á Skaganum tækifæri á að kynn-
ast nýjum tónum,“ segir skipu-
leggjandinn, Sigurmon Sigurðsson. 
Lögð verður áhersla á grasrótina, 
þ.e. efnilegar hljómsveitir sem eiga 
kannski enn eftir að slá í gegn. Bæði 
hljómsveitir og sjálfboðaliðar geta 

sótt um þátttöku á netfanginu villt-
avestrid@gmail.com. 

Hljómsveitin Bolywooll frá Sví-
þjóð hefur þegar skráð sig til leiks 
og munu væntanlega margar fylgja í 
kjölfarið á næstunni. Hugmyndin er 
síðan að gera stutta heimildarmynd 
um tónleikaröðina sem verður notuð 
í kynningarskyni fyrir verkefnið á 
næsta ári. 

Miðasalan á hátíðina fer fram 
á netinu og hægt verður að kaupa 
stakan miða inn á staðinn eða arm-
band á allan viðburðinn. Að sögn 
Sigurmons er markmiðið að koma 
Akranesi á kortið fyrir eitthvað 
annað en knattspyrnu  - fb

Villta vestrið á Akranesi í júní

WEAPONS Rokkararnir í Weapons skipu-
leggja Villta vestrið ásamt hljómsveitinni 
Cosmic Call.

EFTIR SKÝRSLUNA 
NÆSTU SKREF

Rannsóknarnefnd Alþingis  

Aðdragandi og orsakir 

falls íslensku bankanna 2008 

og tengdir atburðir
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Rannsóknarnefnd Alþingis  

Aðdragandi og orsakir 
falls íslensku bankanna 2008 
og tengdir atburðir
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RÁÐSTEFNA HÁSKÓLANNA Á AKUREYRI, 
BIFRÖST OG Í REYKJAVÍK

www.hr.is | www.bifrost.is | www.unak.is

Laugardaginn 24. apríl í Háskólanum í Reykjavík við Nauthólsvík, Antares, frá kl. 10:00 – 17:30. 
Sunnudaginn 25. apríl í Háskólanum á Akureyri, í stofu L201, frá kl. 10:00 – 17:30.

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis breytir öllum forsendum opinberrar umræðu um bankahrunið 2008. 
Í skýrslunni er ítarleg frásögn af aðdraganda hrunsins ásamt mati á því hvernig ákvarðanir voru teknar og 
stefna mótuð í stjórnsýslu og í viðskiptalífi. Skýrslan stuðlar að upplýstri og uppbyggilegri umræðu um 
íslenskt samfélag og er tilgangur ráðstefnunnar að halda þeirri umræðu áfram.

Átján fræðimenn við háskólana þrjá flytja stutt erindi á sex málstofum þar sem leitast verður við að draga 
lærdóm af hruninu.

10:00 – 10:55 Bankarnir: Guðrún Johnsen, Svanborg Sigmarsdóttir og Stefán Kalmansson.
11:00 – 11:55 Hagstjórn: Helgi Bergs, Friðrik Már Baldursson og Hanna Katrín Friðriksson.
13:00 – 13:55 Ákvarðanir: Jón Ólafsson, Ágúst Þór Árnason og Eiríkur Bergmann Einarsson.
14:00 – 14:55 Fagstéttir: Sigurður Kristinsson, Njörður Sigurjónsson og Birgir Guðmundsson.
15:30 – 16:25 Hið opinbera: Páll Þórhallsson, Margrét Vala Kristjánsdóttir og Ingibjörg Þorsteinsdóttir.
16:30 – 17:30 Uppgjör: Sigurður Tómas Magnússon, Guðmundur Sigurðsson og Guðmundur Heiðar Frímannsson.

Málstofunum verður stýrt af þeim: Ágústi Einarssyni, rektor Háskólans á Bifröst, Bryndísi 
Hlöðversdóttur, aðstoðarrektor Háskólans á Bifröst, Hans Kristjáni Guðmundssyni, deildarforseta 
viðskipta- og raunvísindasviðs HA og Ragnhildi Helgadóttur, prófessor við lagadeild HR.
Allir velkomnir!



Fyrsta ævintýrið
á aðeins               krónur!

Bókaklúbbur barnanna sendir félögum vönduð sígild 
ævintýri sem sniðin eru að þroska og áhugasviði tveggja 

til sex ára barna.

Bækurnar eru ríkulega myndskreyttar og á hverri opnu
eru flipar sem ótrúlega spennandi er að kíkja undir.

Bókunum fylgir geisladiskur þar sem leikararnir Felix 
Bergsson og Unnur Ösp Stefánsdóttir lesa ævintýrið.

Þannig er klúbburinn
Í hverjum mánuði fá félagar sígilt ævintýri 
ásamt geisladiski með vönduðum upplestri.

 Nýir félagar fá fyrstu sendinguna
 á hálfvirði, eða á aðeins 945 kr. Eftir
 það kostar hver mánaðarsending
 aðeins 1.890 kr. með sendingargjaldi.

 Fyrstu fjögur ævintýrin eru Tumi þumall, 
Stígvélaði kötturinn, Litla rauða

 hænan og Hans og Gréta.

 Ef þér líst ekki á fyrstu bókina geturðu
 skilað henni aftur innan 10 daga.

Nöfn 30 heppinna klúbb-
félaga verða dregin út

á næstu vikum og fá þeir 
glæsilegan geislaspilara

frá PHILIPS að gjöf!

Skráðu þig á:

klubbhusid.is

eða í síma 528-2000

Klúbbhúsið   |   Skipholti 50b   |   105 Reykjavík
klubbhusid@klubbhusid.is

30 heppnir fá
geislaspilara!

Boðsmiði
ef þú skráir þig í

Viku bókarinnar

Allir sem skrá sig í klúbbinn 

fyrir 27. apríl nk. fá boðsmiða 

fyrir tvo í Fjölskyldu-

og húsdýragarðinn.

Nýr bókaklúbbur hefur göngu sínaá Degi bókarinnar

Flipar á hverri opnu!

Geisladiskur fylgirhverri bók!
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N1 Deildin
2009 - 2010

KONUR Föstudagur 

Vodafonehöll Valur - Fram 20:00

KARLAR Föstudagur 

Seltjarnarnes
Varmá

Grótta - Víkingur
Afturelding - ÍBV

19:30
20:00

LEIKUR 3

UMSPIL - LEIKUR 1

HANDBOLTI „Þegar við vorum orðnir 
heitir small þetta allt saman, vörn-
in komst í lag og sóknarleikurinn 
gekk miklu betur,“ sagði Hörð-
ur Fannar Sigþórsson, leikmaður 
Akureyrar, eftir glæsilegan sigur 
norðanmanna gegn Val á Hlíðar-
enda í gær.

„Það var meiri barátta í okkur. 
Þetta eru tvö jöfn lið á velli en 
þetta er bara spurningin um hvort 
liðið langar meira að vinna,“ sagði 
Hörður.

Frammistaða Vals í gær var 
ekki burðug fyrir framan fremur 
fáa áhorfendur á Hlíðarenda. Liðið 
byrjaði mun betur og náði snemma 
fimm marka forskoti. Svo hrundi 
leikur þess, ákvarðanatakan í 
sóknarleiknum var oft furðuleg á 
meðan varnarleikur Akureyringa 
small saman og þeir náðu að saxa 
á forskotið.

Valur var með eins marks for-
ystu í hálfleik en þrjú fyrstu mörk 
seinni hálfleiks komu frá gestun-
um sem komust í fyrsta sinn yfir í 
leiknum. Forystuna létu þeir ekki 
af hendi. Markvörðurinn Hafþór 
Einarsson byrjaði á bekknum en 
átti margar mikilvægar vörslur á 
lokasprettinum þegar spennan var 
sem mest.

Mótlætið fór augljóslega í taug-
arnar á nokkrum af lykilmönnum 

Valsliðsins. Akureyri vann á end-
anum með þriggja marka mun og 
getur á morgun tryggt sér sæti í 
úrslitum með því að leggja Val á 
heimavelli sínum.

„Það er bara hálfleikur eftir 
þennan leik. Við þurfum á öllu 
okkar að halda til að vinna Val, 
hvort sem það er heima eða úti. 
Við biðlum til okkar bæjarbúa að 
koma því þetta verður mjög erfitt 
á laugardaginn. Við þurfum allan 
þann stuðning sem til er í bænum,“ 
sagði Rúnar Sigtryggsson, þjálfari 
Akureyringa, eftir leikinn.  - egm

Norðanmenn í góðri stöðu til að komast í úrslitin:

Akureyri skyggði á 
sólina á Hlíðarenda

HÖRÐUR Skoraði sex mörk í gær og 
fiskaði fimm víti. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Iceland Express karla
2. leikur í lokaúrslitum
Snæfell-Keflavík  91-69 (54-35)
Stig Snæfells: Sigurður Þorvaldsson 29 (4 
fráköst), Martins Berkis 16, Hlynur Bæringsson 
13 (16 fráköst), Jeb Ivey 13, Jón Ólafur Jónsson 
8 (5 fráköst), Páll Fannar Helgason 5, Emil 
Þór Jóhannsson 4 (4 fráköst), Sveinn Arnar 
Davíðsson 2, Gunnlaugur Smárason 1.

Stig Keflavíkur: Uruele Igbavboa 15 (6 fráköst), 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson 14, Gunnar 
Einarsson 14, Hörður Axel Vilhjálmsson 11 (4 
fráköst), Draelon Burns 8, Davíð Þór Jónsson 2, 
Gunnar H. Stefánsson 2, Sverrir Þór Sverrisson 2, 
Jón Nordal Hafsteinsson 1 (6 fráköst)

Staðan í einvíginu er jöfn 1-1. Þriðja viðureignin 
verður í Keflavík á laugardag en það lið sem fyrr 
vinnur þrjá leiki verður Íslandsmeistari

N1-deild karla í handbolta
Undanúrslit 1. leikir
Valur - Akureyri 24-27 (14-13)
Mörk Vals (skot): Arnór Þór Gunnarsson 10/6 
(12/6), Fannar Þór Friðgeirsson 7 (12), Baldvin 
Þorsteinsson 3 (4), Elvar Friðriksson 2 (3), Ingvar 
Árnason 1 (1), Sigurður Eggertsson 1 (6).
Varin skot: Hlynur Morthens 22/1
Hraðaupphlaup: 3 (Baldvin 3)
Fiskuð víti: 6 (Elvar 2, Sigfús Sigurðsson, Orri 
Gíslason, Baldvin, Sigurður)
Utan vallar: 2 mín.

Mörk Akureyrar (skot): Oddur Grétarsson 11/6 
(14/7), Hörður Fannar Sigþórsson 6 (7), Geir 
Guðmundsson 3 (7), Jónatan Þór Magnússon 3 
(10), Hreinn Þór Hauksson 2 (2), Guðmundur 
Hólmar Helgason 1 (2), Árni Sigtryggsson 1 (5).
Varin skot: Hafþór Einarsson 14, Hörður Flóki 
Ólafsson 3.
Hraðaupphlaup: 2 (Oddur 2)
Fiskuð víti: 7 (Hörður 5, Jónatan, Heimir)
Utan vallar: 6 mín.

Dómarar: Magnús Kári Jónsson og Kári 
Garðarsson, ágætir.

Haukar - HK 22-20 (10-8)
Mörk Hauka (skot): Sigurbergur Sveinsson 7/1 
(16/2), Björgvin Hólmgeirsson 4 (10), Pétur 
Pálsson 3 (5), Freyr Brynjarsson 3 (5), Elías 
Már Halldórsson 3 (4), Einar Örn Jónsson 1 (2), 
Gunnar Berg Viktorsson 1/1 (3/3), Guðmundur 
Árni Ólafsson (1/1), Gísli Jón Þórisson (4).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 20/5 (39/8, 
51%), Aron Rafn Eðvarðsson 0 (1/1).
Hraðaupphlaup: 2 (Freyr 1, Sigurbergur 1).
Fiskuð víti: 6 (Freyr 3, Pétur 2, Björgvin 1).
Utan vallar: 4 mínútur.

Mörk HK (skot): Bjarki Már Elísson (2/1), 
Ragnar Hjaltested (1/1), Valdimar Þórsson 5/3 
(10/5), Atli Ævar Ingólfsson 3 (6/1), Sverrir 
Hermannsson 3 (5), Hákon Bridde 3 (4), Bjarki 
Már Gunnarsson 3 (3), Ólafur Víðir Ólafsson 1/1 
(5/2), Vilhelm Gauti Bergsveinsson 1 (3), Atli 
Karl Bachmann 1 (1).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 21/3 (42/5, 
50%).
Hraðaupphlaup: 6 (Bjarki Már 2, Valdimar 2, 
Hákon 1, Vilhelm Gauti 1).
Fiskuð víti: 10 (Atli Ævar 3, Ragnar 2, Sverrir 2, 
Bjarki Már 1, Hákon 1, Atli Karl 1).
Utan vallar: 4 mínútur.

Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson. 
Höfðu góð tök á leiknum.

Næstu leikir verða á laugardag.

Evrópudeildin í fótbolta:
Undanúrslit - fyrri leikir
Atlético Madrid-Liverpool 1-0
1-0 Diego Forlan (9.)
Hamburger SV-Fulham 0-0

ÚRSLITIN Í GÆR

> Verða Valskonur meistarar í kvöld?

Valskonur geta í kvöld tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn 
í N1-deild kvenna í handbolta með sigri á Fram á 
heimavelli sínum í Vodafone-höllinni á Hlíðarenda. Valur 
hefur unnið tvo fyrstu leiki úrslitaeinvígisins og vantar bara 
einn sigur til viðbótar til þess að tryggja sér sinn fyrsta 
Íslandsmeistaratitil kvennaliðs félagsins síðan 
árið 1983. Valur vann fyrsta leikinn 20-19 
en síðasta leik með sjö marka mun, 
31-24. Leikurinn í kvöld hefst 
klukkan 20.00 en vinni Fram 
fer fjórði leikur liðanna fram í 
Safamýrinni á 
sunnudaginn.

FÓTBOLTI Aðeins eitt mark var 
skorað í Evrópudeildinni í gær en 
þá fóru fram fyrri viðureignirn-
ar í undanúrslitum. Hamburger 
SV og Fulham gerðu markalaust 
jafntefli en á Spáni vann Atletico 
Madrid sigur á Liverpool 1-0.

Úrúgvæinn Diego Forlan 
skoraði fyndið mark fyrir 
heimamenn strax á níundu 
mínútu. Hann átti þá gjörsamlega 
misheppnaðan skalla en hafði 
heppnina með sér, knötturinn 
féll aftur fyrir framan hann og 
endaði í netinu.

Skömmu síðar náði Yossi 
Benayoun að koma boltanum í 
netið hinum megin en það mark 
stóð ekki þar sem ranglega var 
dæmd rangstaða.

Liverpool gekk illa að ógna 
marki heimamanna í gær en 
seinni viðureignirnar verða 
næsta fimmtudag.  - egm

Atletico vann Liverpool 1-0:

Eitt mark með í 
nesti á Anfield

FORLAN Hefur skorað fallegri mörk en 
það sem hann gerði í gær. NORDICPH/GETTY

Snæfellingar jöfnuðu úrslitaeinvígið um Íslandsmeistaratitilinn á móti 
Keflavík með sannfærandi 22 stiga sigri, 91-60, í öðrum leik 
liðanna í Hólminum í gær.

Snæfellingar flugu með Jeb Ivey frá Reykjavík til Stykk-
ishólms og hann náði því í Hólminn í tæka tíð fyrir leikinn 
og Ivey átti fínan leik og var með 13 stig og 4 stoðsending-
ar en bestu menn liðsins voru þó Sigurður Þorvaldsson 
(29 stig) og Hlynur Bæringsson (13 stig, 16 fráköst og 6 
stoðsendingar).

„Við vorum miklu betra liðið allar 40 mínúturnar. 
Það var sama hvað þeir reyndu að svara því við vorum 
tilbúnir í allan fjandann,“ sagði Ingi Þór Steinþórsson, 
þjálfari Snæfells, í viðtali á Stöð 2 Sport eftir leikinn.

„Þetta er Snæfellsliðið sem lagði KR að velli en 
ekki liðið sem mætti í leikinn á mánudaginn. Ég er 
mjög stoltur af því hvernig hugarfarið var í þessum 
leik og hvernig stuðningurinn í húsinu var í kvöld,” sagði 

Ingi. „Ég byrjaði ekki með Jeb inn á í einhverri örvæntingu heldur 
sýndi mínum mönnum traust. Pálmi byrjaði í leikstjórnandastöðunni 
í sínum fyrsta leik síðan í nóvember og mér fannst hann leysa það 
gríðarlega vel,“ sagði Ingi. „Menn voru virkilega á tánum og tilbúnir 

að gera allt fyrir hver annan. Við sýndum það í dag að Jeb Ivey er 
ekki að koma til að vinna þetta einvígi fyrir okkur heldur ætlar 

liðið að vinna þetta saman,“ sagði Ingi.
„Þetta var bara skelfing hjá okkur og við vorum bara 
alveg glataðir. Við mættum ekki tilbúnir á meðan að þeir 

mættu brjálaðir og slógu okkur strax út af laginu. Við 
áttum aldrei möguleika á móti þeim í þessum leik en 
það verður öðruvísi í næsta leik,“ sagði Hörður Axel 
Vilhjálmsson í viðtali eftir leik. „Jeb Ivey var ekkert 
erfiðari en aðrir hjá þeim. Hann er svipaður spilari og 

Sean en við spiluðum bara ekki vörn á neinn í dag. 
Það skipti ekki máli hvort hann hét Jeb Ivey eða Jón. Við 
spiluðum bara ekki körfubolta,“ sagði Hörður Axel.

INGI ÞÓR STEINÞÓRSSON, ÞJÁLFARI SNÆFELLS:  JEB IVEY ÆVINTÝRIÐ GEKK UPP OG SNÆFELL JAFNAÐI EINVÍGIÐ

Þetta er Snæfellsliðið sem lagði KR að velli

HANDBOLTI Haukar eru komnir með 
forystuna í undanúrslitaeinvígi 
sínu gegn HK í úrslitakeppni N1-
deildar. Haukar unnu fyrsta leik 
liðanna í rimmunni í gær, 22-20.

Mestu munaði um frammistöðu 
Birkis Ívars Guðmundssonar sem 
átti stórleik í marki Hauka, rétt 
eins og Sveinbjörn Pétursson hjá 
HK. Alls varði hann fimm vítaköst 
HK-inga auk þess sem hann varði 
oft á mikilvægum augnablikum í 
leiknum.

„Maður lætur ekkert labba yfir 
sig á heimavelli,“ sagði Birkir 
Ívar í léttum tón. „En það skiptir 
ekki máli hvaða leikmenn standa 
sig vel – aðalmálið var að vinna 
leikinn.“ Haukar voru þó svolítið 
lengi í gang en náðu frumkvæðinu 
um miðjan fyrri hálfleikinn eftir 
að þeim tókst að ná betri stjórn á 
sóknarleik sínum. 

Aðeins sex af sextán vítum voru 
nýtt í leiknum en alls fóru sex víti 
HK-inga forgörðum. Haukar nýttu 
sér það og náðu mest fjögurra 
marka forystu í seinni hálfleik. 
En þrátt fyrir allt náðu gestirnir 
að jafna metin þegar skammt 
var til leiksloka. Mikil spenna 
var í leiknum á lokamínútunum 
og sýndu markverðir liðanna þá 
oft frábær tilþrif. En Haukarnir 
voru grimmari á síðustu tveimur 
mínútunum og tókst að klára 
leikinn.

„Þetta var gríðarlega svekkjandi 
því við vorum að spila góðan 
varnarleik og Bubbi [Sveinbjörn] 
var frábær í markinu. Við 
sköpuðum okkur nægilega mörg 
færi til að klára leikinn og með 
eðlilegri sóknarnýtingu hefðum 
við unnið þennan leik,“ sagði 
Gunnar Magnússon, þjálfari HK.

„En það verður ekki af Birki 
tekið að hann var mjög góður og 
gerði gæfumuninn í þessum leik.“ 
Hann var sáttur við frammistöðu 
sinna manna, þrátt fyrir úrslit-

in. „Það eina er að ég hefði viljað 
nýta færin betur og það er það sem 
við þurfum að laga fyrir leikinn á 
laugardaginn.“ Birkir Ívar á von á 
mjög erfiðum leik á morgun.

„Auðvitað ætlum við að reyna 
að klára þetta í næsta leik en það 
er ekkert gefið í þeim efnum. HK 
er með hörkulið og ég á því von 
á afar erfiðum leik. Hann verður 
sjálfsagt mjög spennandi því hvor-
ugt liðið mun koma til með að gefa 
neitt eftir.“  eirikur@frettabladid.is

Birkir Ívar kláraði HK-inga
Markverðirnir voru í aðalhlutverki þegar Haukar unnu HK í fyrsta leik liðanna 
í undanúrslitum N1-deildar karla. Í þetta sinn hafði Birkir Ívar betur.

STÓRLEIKUR  Birkir Ívar var magnaður í markinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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  Dagskrá allan sólarhringinn.
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Skiptu á sumardekkin í dag 
Sólning og Barðinn bjóða vönduð dekk í miklu úrvali frá

Continental, Hankook, Nakang og Mastercraft.

Afgreiðslutímar í Sólningu, Smiðjuvegi og Barðanum, Skútuvogi: Virka daga 8.00–18.00, laugardaga 9.00–13.00

15.55 Leiðarljós  (e)

16.35 Leiðarljós  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fyndin og furðuleg dýr  (8:26)

17.35 Gæludýr úr geimnum  (22:26)

18.00 Leó  (5:52)

18.05 Tóta trúður

18.30 Galdrakrakkar  (9:13) Bandarísk 
þáttaröð um göldrótt systkini í New York. 
Meðal leikenda eru Selena Gomez, David 
Henrie, Jake T. Austin, Maria Canals-Barrera, 
David DeLuise og Jennifer Stone.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Íslandsmótið í handbolta  Bein 
útsending frá leik í úrslitakeppni kvenna.

21.45 Þrír á báti  (Without a Paddle) 
Bandarísk bíómynd frá 2004. Eftir að vinur 
þeirra deyr láta þrír félagar æskudraum sinn 
rætast og fara í fjársjóðsleit en ýmislegt fer 
öðruvísi en til var ætlast. Aðalhlutverk: Anth-
ony Starr, Dax Shepard, Matthew Lillard og 
Seth Green. 

23.25 Gervigreind  (Artificial Intelligence) 
Bandarísk bíómynd frá 2001. Sagan ger-
ist í ekki ýkja fjarlægri framtíð og segir frá 11 
ára véldreng sem þráir að eignast móður 
sem elskar hann. Aðalhlutverk: Haley Joel 
Osment, Frances O’Connor, Jude Law og 
William Hurt. (e)

01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Mystery Men 

10.00 Roxanne

12.00 Draumalandið 

14.00 Mystery Men 

16.00 Roxanne 

18.00 Draumalandið 

20.00 Stakeout Gamanmyndin með Ri-
chard Dreyfuss og Emilio Esteves í aðalhlut-
verkum. 

22.00 American Pie Presents: Beta 
House 

00.00 Kin 

02.00 Goodfellas 

04.20 American Pie Presents: Beta 
House 

06.00 Collage Road Trip  

07.00 Atl. Madrid - Liverpool Útsend-
ing frá leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

17.05 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi.

17.30 Verizon Heritage Öll mót ársins á 
PGA mótaröðinni krufin til mergjar.

18.25 Snæfell - Keflavík Útsending frá 
leik í Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

20.05 Fréttaþáttur Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu þar sem skyggnst er á bak við 
tjöldin og viðtöl tekin við leikmenn og þjálf-
ara.

20.30 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. Helstu við-
ureignir umferðarinnar skoðaðar gaumgæfi-
lega í þessum flottu þáttum.

20.55 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt 
frá leiðinni í úrslitin í Ultimate Fighter en í 
þessari mögnuðu íþrótt eru mættir til leiks 
allir bestu bardagamenn heims í dag.

23.00 Miami - Boston Bein útsending 
frá leik í úrslitakeppni NBA-deildarinnar.

17.00 Stoke - Bolton Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Blackburn - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

20.50 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

21.20 Premier League Preview 
2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. 

21.50 PL Classic Matches: Man Utd - 
Liverpool, 1992 

22.20 PL Classic Matches: Tottenham 
- Liverpool, 1993 

22.50 Premier League Preview 
2009/10 

23.20 Sunderland - Burnley Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

„San Quentin I hate every inch of you,“ söng Johnny Cash í 
febrúarmánuði árið 1969. Þá stóð maðurinn í svörtu fötun-
um fyrir framan hundruð fanga í einu alræmdasta fangelsi 
Bandaríkjanna og kyrjaði níðsöng um þessa frægu byggingu 
sem reist var 1852. Rúmum fjörutíu árum síðar mætti 
sjónvarpsmaðurinn Louis Theroux og lét loka sig inni í 
fangelsinu í heila viku, ræddi við fangana á opinskáan 
og einlægan hátt og kynnti sér samband þeirra og 
fangavarðanna.

Það fyrsta sem sló mann í heimildarmynd Ther-
oux var þessi mikli hávaði sem umlykur líf fang-
anna. Stöðug hróp og köll yfirgnæfa mannsins 
mál, fangelsisgangarnir minntu eiginlega einna 
helst á fyrstu mínútur kennslustundar hjá óláta-
belgjabekk í grunnskóla. Og trúlega tókst Theroux 
ekki að koma öllum þessum látum til skila í sjónvarpið. 

Hins vegar vakti það hvað mestu athyglina hjá mér hversu 
ólíkir þessir fangar eru þeim sem maður er vanur að sjá í 
sjónvarpinu. Nánast allir með tölu voru ógeðfelldari, hræðilegri 
og ógnvænlegri en þeir glæponar sem maður hefur kynnst í 
gegnum amerískt sjónvarp. Glæpirnir þeirra voru líka margfalt 

verri en þeir sem yfirborðskenndir rannsóknarlögreglu-
þættir frá Bandaríkjunum fjalla um. Og myndin kenndi 
manni kannski helst tvennt; að forðast glæpi, hvað 
sem það kostar og að raunveruleikinn er yfirleitt 
miklu verri en sá sem afþreyingarefnið færir manni. 
Sama hversu lengi menn leggja höfuðið í bleyti. 

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON ER ÞAKKLÁTUR FYRIR FRELSIÐ

Á bakvið lás og slá með BBC

SUNGIÐ UM SAN QUENTIN Johnny Cash söng um 
San Quentin og sjónvarpsmaðurinn Louis Theroux 

færði okkur sannleikann um fangelsið.

20.00 Hrafnaþing  Heimstjórn ÍNN, Jón 
Kristinn Snæhólm, Hallur Hallsson og Guð-
laugur Þór Þórðarson ræða um það sem er 
efst á baugi í þjóðfélaginu í dag.   

21.00 Golf fyrir alla  Golfþáttur með 
Ólafi Má og Brynjari Geirssyni.

21.30 Grínland  Íslenskur gamanþáttur í 
umsjón nemenda Verzlunarskóla Íslands.   

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.  

> Seth Green
„Mistök halda okkur í tengsl-
um við raunveruleikann og 
minna okkur á að velgengnin er 
hverful.“  
Green fer með eitt aðalhlut-
verkanna í myndinni Þrír á 
báti sem Sjónvarpið sýnir 
í kvöld kl. 21.45.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone 
krakkarnir, Gulla og grænjaxlarnir, Elías, Kalli 
litli Kanína og vinir.

08.10 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors 

10.15 Amne$ia (5:8) 

11.00 Mercy (2:22) 

11.50 Chuck (10:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Wildfire 

13.45 La Fea Más Bella (158:300) 

14.30 La Fea Más Bella (159:300) 

15.25 Ríkið (7:10) 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo, 
Aðalkötturinn og Kalli litli Kanína og vinir.

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar Fylgjumst nú með lífinu 
í Ramsey-götu en þar þurfa íbúar að takast á 
við ýmis stór mál eins og ástina, nágranna- 
og fjölskylduerjur og mörg mörg fleiri.

17.58 The Simpsons (17:25) Áttunda 
þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Auddi og Sveppi Auddi og 
Sveppi eru mættir aftur hressari og uppá-
tækjasamari en nokkru sinni fyrr í gaman-
þætti þar sem allt er leyfilegt.

20.00 Wipeout USA  Bandaríska útgaf-
an af busluganginum botnlausa. Ómeng-
uð skemmtun sem ekki nokkur maður getur 
staðist. 

20.50 Road Trip Gamanmynd um Josh 
Parker sem leggur i erfitt ferðalag frá New 
York til Texas. 

22.25 Shooter Hörkuspennandi mynd um 
Bob Lee Swagger, fyrrum leyniskyttu í banda-
ríska hernum. Yfirvöld hafa fregnir að yfirvof-
andi tilræði við forseta Bandaríkjanna og fá 
Swagger til að komast að því hver stendur að 
baki ódæðinu en áður en langt um líður er 
hann dottinn inn í hringiðu svika og spillingar.

00.30 The Contractor 

02.20 Kissing Jessica Stein 

03.55 Auddi og Sveppi 

04.30 Wipeout USA 

05.15 The Simpsons (17:25) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Game Tíví  (13:17) (e)

07.40 Dr. Phil  (e)

08.25 Pepsi MAX tónlist

11.40 Game Tíví  (13:17) (e)

12.10 Pepsi MAX tónlist

16.25 Dr. Phil  

17.10 Með öngulinn í rassinum  (e)

17.40 One Tree Hill  (16:22) (e)

18.20 I´m A Celebrity... Get Me Out Of 
Here  (8:14) 

19.45 King of Queens  (21:25) (e)

20.10 Fyndnar fjölskyldumyndir 
 (12:14) Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru 
myndbrot, sem kitla hláturtaugarnar.

20.35 Rules of Engagement  (10:13) 
Bandarísk gamansería um skrautlegan vina-
hóp. Jeff og Audrey fara út að borða með 
Brad og Jackie en það pirrar Jeff að Jackie 
borðar matinn hans. Russell byrjar með sál-
fræðingi.

21.00 Djúpa laugin  (10:10) Stefnu-
mótaþáttur í beinni útsendingu. Ástargyðj-
urnar Ragnhildur Magnúsdóttir og Þorbjörg 
Marínósdóttir hjálpa einstæðum Íslending-
um að finna ástina í skemmtilegum leik. 

22.00 Parks & Recreation  (5:6) (e)

22.25 Leverage  (13:15) (e)

23.10 Life  (1:21) (e)

00.00 Saturday Night Live  (15:24) (e)

00.50 King of Queens  (21:25) (e)

01.15 Big Game  (1:8)

02.55 Girlfriends  (10:22) (e)

03.15 Jay Leno  (e)

04.00 Jay Leno (e)

04.45 Pepsi MAX tónlist

19.20 Auddi og Sveppi   STÖÐ 2

20.15 Valur – fram, beint 
  SJÓNVARPIÐ

21.00 Djúpa laugin   SKJÁR EINN

21.50 Simmi & Jói og Ham-
borgarafabrikkan   STÖÐ 2 EXTRA

23.00 Miami – Boston, beint 
  STÖÐ 2 SPORT
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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

12.20 My Family 12.50 The Weakest Link 13.35 
Hotel Babylon 14.30 Allo, ‚Allo! 15.05 Only Fools 
and Horses 15.35 Blackadder the Third 16.05 
Doctor Who 16.50 The Weakest Link 17.35 My 
Family 18.05 The Catherine Tate Show 18.35 No 
Heroics 19.00 The Smoking Room 19.30 Ruddy 
Hell! It‘s Harry and Paul 19.55 Little Britain 20.25 
The Jonathan Ross Show 21.15 Allo, ‚Allo! 21.45 
Allo, ‚Allo! 22.20 The Inspector Lynley Mysteries 
23.10 The Jonathan Ross Show 

12.00 Rabatten  12.30 Dyrehospitalet  13.00 DR 
Update - nyheder og vejr  13.10 Boogie  15.00 
Magnus og Myggen  15.15 Benjamin Bjorn  15.30 
Det kongelige spektakel  15.40 Timmy-tid  15.50 
Mægtige maskiner  16.00 Aftenshowet  16.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  
18.00 Robin Gibb på Ledreborg  19.00 TV Avisen  
19.30 Wedding Planner  21.10 Leaving Las Vegas  
23.00 Boogie Mix  

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 samisk 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Forkveld 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.40 Norge 
rundt 18.05 Lyngbo og Hærlands Big Bang 18.55 
Nytt på nytt 19.25 Detektimen. Lewis 21.00 
Kveldsnytt 21.15 En velutstyrt mann 21.45 En 
artisthimmel full av stjerner 22.50 Takk Gud, det 
er fredag! 23.10 Desken 23.40 Country jukeboks 
m/chat 

12.15 Landet runt 13.00 Mitt i naturen 13.30 
Landgång 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 
14.55 Dina frågor - om pengar 15.25 Plus 
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 Så ska det låta 
19.00 Den siste samurajen 21.30 Sverige! 22.00 
Luftslottet som sprängdes 23.35 Flight of the 
Conchords. Bakom kulisserna 

Notkun: Lóritín inniheldur virka efnið lóratadín 10 mg og er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi 
ofsakláða af óþekktum toga. Skömmtun: Fullorðnir og börn yfir 12 ára aldri: 1 tafla á dag. Börn 2 - 12 ára: Með líkamsþyngd 
meiri en 30 kg: 1 tafla (10 mg) á dag. Börn með líkamsþyngd undir 30 kg: 1/2 tafla (5 mg) á dag. Lyfið er ekki ætlað börnum 
yngri en 2 ára. Töfluna má taka hvenær sem er, án tillits til matmálstíma. Hefja ætti meðferð hjá sjúklingum með verulega 
skerta lifrarstarfsemi með minni skammti. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða hjálparefnum. Varúðarreglur: Gæta 
skal varúðar ef Lóritín er gefið sjúklingum með mikið skerta lifrarstarfsemi. Lyfið inniheldur laktósa. Langvarandi notkun 
getur leitt til aukinnar hættu á tannskemmdum vegna munnþurrks. Notkun Lóritíns á meðgöngu og við brjóstagjöf er ekki 
ráðlögð. Í einstaka tilfellum finnur fólk fyrir syfju sem getur haft áhrif á hæfni þeirra til aksturs eða notkunar véla. 
Aukaverkanir: Lóritín þolist almennt vel en algengustu aukaverkanirnar hjá börnum á aldrinum 2-12 ára eru höfuðverkur, 
taugaveiklun og þreyta. Algengustu aukaverkanirnar hjá 12 ára og eldri eru svefnhöfgi, höfuðverkur, aukin matarlyst og 
svefnleysi. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Sérlyfjaskrártexti samþykktur í desember 2005.

Gleðilegt sumar!

Þekkir þú helstu einkenni ofnæmiskvefs?

Lóritín®
– Kröftugt ofnæmislyf án lyfseðils

·  Kláði í augum og nefi
·  Síendurteknir hnerrar
·  Nefrennsli/stíflað nef
·  Rauð, fljótandi augu

Einkennin geta líkst venjulegu kvefi og margir þjást af “kvefi” á hverju 
sumri áður en þeir átta sig á að um ofnæmiskvef er að ræða.
Lóritín er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi 
ofsakláða af óþekktum toga.

�

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Á réttri hillu
14.03 Girni, grúsk og gloríur
15.03 Útvarpssagan: Borg
15.25 Þau völdu Ísland
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Söngfuglar
21.10 Hringsól
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

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

17.45 Lois and Clark: The New 
Adventure (9:21) Sígildir þættir um blaða-
manninn Clark Kent sem vinnur hjá Daily 
Planet milli þess sem hann bjargar málum 
sem Ofurmennið. Hann er ástanginn af sam-
starfskonu sinni, Lois Lane sem hefur ekki 
hugmynd um að hann leikur tveimur skjöld-
um.

18.30 Daily Show: Global Edit-
ion  Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem 
engum er hlíft. Ómissandi þáttur fyrir þá 
sem vilja vera með á nótunum og kunna 
að meta góðan og beinskeyttan húmor. 
19.00 The Doctors 

19.45 Lois and Clark. The New 
Adventure (9:21) 

20.30 Daily Show: Global Edition 
21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Simmi & Jói og Hamborg-
arafabrikkan Raunveruleikaþáttur með 
Simma og Jóa sem nú hafa söðlað um og 
ætla að opna veitingastaðinn Hamborgarafa-
brikkuna.

22.20 NCIS (5:25) Spennuþáttaröð sem 
er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkj-
unum og fjallar um sérsveit lögreglumanna 
sem starfa í Washington og rannsaka glæpi 
tengda hernum eða hermönnum á einn eða 
annan hátt. 

23.05 Southland (4:7) 

23.50 The Fixer (2:6)

00.35 Auddi og Sveppi 

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

01.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Gamanmynd frá árinu 2000 
með Breckin Meyer í aðal-
hlutverki. Josh Parker gerist 
fullnærgöngull við vinkonu sína 
og myndband af athæfinu er 
sent kærustu hans. Josh, sem 
er staddur í New York, ákveður 
að fara til Texas í von um að 
ná til kærustunnar áður en 
myndbandið berst henni. Hefst 
nú erfitt ferðalag sem á eftir að 
reyna verulega á þolrifin.    

STÖÐ 2 KL. 20.50

Road Trip
Vinsæll fjölskylduþáttur þar sem sýnd 
eru innlend og erlend myndbrot sem 
kitla hláturtaugarnar og koma öllum í 
gott skap. Þættinum hafa borist mörg 
hundruð íslensk myndbrot og 
eins og áður verða veitt 
vegleg verðlaun fyrir 
fyndnasta íslenska 
myndbrotið. Það er 
Þórhallur Sigurðsson 
(Laddi) sem 
er kynnir. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Fyndnar fjölskyldumyndir
Skjár einn kl. 20.10

▼



34  23. apríl 2010  FÖSTUDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Hugmyndin varð til, held ég, 
vegna þess að mamma mín hélt 
upp á fimmtugsafmæli sitt í mars 
og mér var mikið hugsað til henn-
ar og okkar sambands. Í kjölfar-
ið ákvað ég að verkefnið ætti að 
fjalla um mæðgur og þeirra magn-
aða samband,“ segir Sunna Dís 
Másdóttir um meistaraverkefni 
sitt í Hagnýtri menningarmiðl-
un, en verkefnið ber yfirskrift-
ina Augun mín í augum þínum – 
Mæðg ur tala saman. Sunna Dís 
stendur í ströngu við að safna 
reynslusögum kvenna af mæðgna-
sambandinu í eitt stórt fjölskyldu-
albúm.

Verkefnið samanstendur fyrst 
og fremst af myndbandsviðtöl-
um við mæðgur sem sýnd verða 
á sýningu sem opnuð verður á 
mæðradaginn sjálfan hinn 9. maí 
næstkomandi. Auk þess fær hún 
aðsendar skemmtilegar sögur og 
minningarbrot um sambönd mæð-
gna. „Ég setti síðuna upp um helg-
ina og sögurnar eru byrjaðar að 
detta inn. Ég ákvað að taka af 

skarið og skrifaði sjálf eina sögu 
um skiptið sem ég og mamma mín 
þrættum í heila viku um hvort þát-
íðin af sögninni skíta væri skítti 
eða skítaði. Taka skal fram að við 
vorum þá búnar að vera búsettar í 
Svíþjóð í um ár eða svo og íslensk-
an aðeins farin að ryðga.“

Aðspurð segir Sunna Dís íslensk-
ar mæðgur vera nokkuð viljug-
ar til að deila sögum sínum með 
fólki. „Mér þykir þetta lofa góðu 
og vil auðvitað bara hvetja fleiri 
til þess að senda inn sögur. Ég er 
hrikalega spennt að sjá útkomuna 
enda hefur þetta verkefni verið 
ótrúlega skemmtilegt og ég oft 
átt erfitt með að halda niðri í mér 
hlátrinum meðan á viðtölunum 
stóð,“ segir Sunna Dís sem mun að 
lokum afhenda Miðstöð munnlegr-
ar sögu verkefnið til vörslu.

Hafi mæðgur áhuga á að deila 
ævintýrum sínum er hægt að gera 
svo með því að senda póst á augun-
min@gmail.com. Þær birtast svo á 
síðunni www.maedgur.wordpress.
com.  - sm 

Mæðgur deila sögum sínum

SAFNAR MÆÐGNASÖGUM Meistaraverkefni Sunnu Dísar Másdóttur fjallar um 
mæðg ur og samband þeirra og ber yfirskriftina Augun mín í augum þínum 
– Mæðg ur tala saman. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÁRÉTT
2. hljóðfæri, 6. pot, 8. röð, 9. skora, 
11. tveir eins, 12. flækja, 14. húrra, 
16. forfaðir, 17. festing, 18. stykki, 20. 
tvíhljóði, 21. tif.

LÓÐRÉTT
1. grasþökur, 3. rún, 4. land í S-Amer-
íku, 5. kraftur, 7. agn, 10. sönghópur, 
13. óvild, 15. hljómur, 16. kærleikur, 
19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. túba, 6. ot, 8. róf, 9. rák, 
11. ll, 12. flóki, 14. bravó, 16. ái, 17. 
lím, 18. stk, 20. au, 21. tikk. 

LÓÐRÉTT: 1. torf, 3. úr, 4. bólivía, 5. 
afl, 7. tálbiti, 10. kór, 13. kal, 15. ómur, 
16. ást, 19. kk. 

MORGUNMATURINN

„Ég er svolítið sveitó hvað 
morgunmatinn varðar og fæ 
mér oftast bara hafragraut og 
kaffi með.“

Arndís Ey Eiríksdóttir klæðskeri. 

Parketlakk

Ný vara á
góðu verði

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Kynningarpartí fyrir íslenska tónlist verður 
haldið annað árið í röð á laugardaginn á heim-
ili Lanette Phillips, eins virtasta framleið-
anda tónlistarmyndbanda í heiminum, í Los 
Angeles.

Í fyrra var það Jónsi úr Sigur Rós sem 
var hálfgerður fulltrúi íslenskrar tónlistar í 
partíinu en í þetta sinn mun Emilíana Torrini 
sinna því hlutverki. Hún mun taka lagið fyrir 
gesti, sem margir eru miklir áhrifamenn 
innan bandaríska tónlistargeirans. „Þetta er 
framhald af verkefninu sem við byrjuðum á í 
fyrra. Við gerum safndisk með nýjum útgáf-
um frá Íslandi sem eru valin af Bandaríkja-
mönnum sem vinna við verkefnið og hann er 
sendur á fimm hundruð háskólaútvarpsstöðv-
ar,“ segir Anna Hildur Hildibrandsdóttir hjá 

Útón. „Við viljum minna á að það er alltaf eitt-
hvað nýtt að koma út á Íslandi.“

Með kokkteilboðinu heima hjá Lanette 
Phillips er vonast til að ná frekari tengslum 
við þá sem sjá um að koma tónlist að í kvik-
myndum, auglýsingum og sjónvarpsþáttum. 
Sambönd framleiðandans Sigurjóns Sighvats-
sonar, sem er maðurinn á bak við boðið, koma 
þar að góðum notum. Hann verður þó fjarri 
góðu gamni á laugardaginn því hann er stadd-
ur í Ástralíu að framleiða kvikmynd. Veig-
ar Margeirsson og Atli Örvarsson, sem hafa 
báðir samið tónlist fyrir  bandarískar kvik-
myndir, verða aftur á móti á meðal gesta, 
auk þess sem Svala Björgvinsdóttir tekur sér 
hugsanlega pásu frá upptökum með hljóm-
sveitinni Steed Lord og kíkir í heimsókn.  - fb

Emilíana Torrini syngur í kokkteilboði

EMILÍANA TORRINI Emilíana Torrini mun syngja í 
kokkteil boði hjá framleiðandanum Lanette Phillips í 
Los Angeles. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Hann er ákaflega viðkunnanleg-
ur og maður skilur núna af hverju 
hann er svona vinsæll. Hann er 
svo þægilegur í viðmóti að hann 
lætur öllum líða eins og þeir hafi 
þekkt hann alla ævi,“ segir söng-
konan Anna Mjöll Ólafsdóttir en 
hún hitti stórstjörnuna George 
Clooney á veitingastað á Honolulu 
á Hawaii. Clooney var þar ásamt 
unnustu sinni, ítölsku sjónvarps-
konunni Elizabettu Canalis, en 
sá orðrómur hafði gengið í slúð-
urpressunni að þau væru hætt 
saman. Svo virtist ekki vera, alla-
vega ekki þetta kvöld. Clooney 
er skærasta kvikmyndastjarna 
heims um þessar mundir en hann 
hlaut Óskarsverðlaun fyrir leik 
sinn í bandarísku kvikmyndinni 
Syriana.

Anna sat til borðs með manni 
að nafni Cal Wortington en sá er 
hálfgerð goðsögn í bandarískum 
skemmtanaiðnaði. „Cal þekkti þá 
Frank Sinatra, Dean Martin og 
Gary Grant persónulega en þetta 
eru þeir einstaklingar sem Cloon-
ey lítur hvað mest upp til. Hann 
spratt því á fætur þegar hann 
kom auga á Cal og greip í höndina 
á honum, ætlaði hreinlega ekki að 
sleppa af honum takinu,“ útskýrir 
Anna en hún var þarna í nokkurra 
daga fríi ásamt vinafólki sínu. 

Anna segir að frægðin stígi 
Clooney greinilega ekki til höfuðs 
því hann og Canalis voru klædd 
eins og hverjir aðrir túristar en 
leikarinn er staddur á Hawaii til 
að leika í kvikmyndinni The Des-
cendants. „Þau voru bara bæði 
voðalega sæt og Elizabetta tók 
myndina af okkur,“ útskýrir Anna. 
Clooney er hins vegar ekki fyrsti 
heimsfrægi einstaklingurinn sem 
Anna Mjöll rekst á því söngkon-

an varð þess heiðurs aðnjótandi 
að hitta látna poppgoðið Michael 
Jackson á búgarði hans Never-
land árið 1993. Þá keyrði söng-
konan um þennan fræga garð með 
Jackson í golfbíl og skoðaði þenn-
an skrýtna garð. „Hann virtist 

vera ofboðslega einmana. Manni 
fannst hann vera aleinn í heimin-
um,“ sagði Anna Mjöll um kynni 
sín af Jackson en hið sama virt-
ist ekki vera upp á teningnum hjá 
George Clooney.

 freyrgigja@frettabladid.is

ANNA MJÖLL:  CLOONEY ER VIÐKUNNANLEG STÓRSTJARNA

Anna Mjöll hitti George 
Clooney og frú á Honolulu
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ANNA MJÖLL 
OG FRÆGA 
FÓLKIÐ
Anna Mjöll segir frægðina 
augljóslega ekki stíga 
George Clooney til 
höfuðs en hann og 
kærastan hans, Elizabetta 
Canalis, voru bara eins og 
venjulegir túristar þegar 
hún hitti stórstjörnuna 
á veitingastað á Hawaii. 
Clooney er ekki fyrsta 
stórstjarnan sem Anna 
hittir fyrir tilviljun því hún 
keyrði um Neverland-
búgarðinn á golfbíl með 
Michael Jackson og 
rakst óvænt á stórleikara-
hjónin Warren Beatty og 
Annettu Benning fyrir 
skemstu.

Jónsi, oftast kenndur 
við Sigur Rós, er nú á 

ferðalagi um Banda-
ríkin til að kynna 
nýjustu plötuna 
sína, Go. Eins og 
svo oft áður eru 
svona tónleikaferðir 

fullar af ævintýraleg-
um uppákomum og sérkennileg-
um aðstæðum. Þannig má til að 
mynda nefna að eftir eina tónleika 
Jónsa og félaga hittu þeir Holly-
wood-stjörnuna Brendan Fraiser 
sem eflaust hefur kynnst íslenskri 
tónlist í gegnum Anitu Briem en 
þau léku saman í Journey-3 D.

Og eins og Fréttablaðið 
greindi frá í vikunni 
þá stóð her manna 
vaktina í Sundhöll 
Reykjavíkur þegar 
nýtt Eurovision-
myndband með 
Heru Björk og 
Valdimar Erni 
Flygerning var 
tekið upp. Það láðist kannski að 
nefna það að myndbandið var að 
mestu leyti unnið af nemendum 
Kvikmyndaskóla Íslands sem hafa 
sýnt einstakan áhuga á að gera 
myndband fyrir Heru. En söngkon-
an lýsti því yfir í Fréttablaðinu að 
þau hefðu ekki efni á slíkum lúxus. 
Þetta er því gjöf nemenda til Heru.

Og eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær þá hafa þeir Gunnar Hansson 
og Ragnar Hansson skipt yfir frá 
RÚV til Stöðvar 2 með nýjustu serí-
una um Frímann. Ef Spaugstofan 

hættir, eins og allt bendir 
til, fer að verða ansi fátt 
um fína drætti hvað 
leikið efni varðar 
hjá Ríkissjónvarpinu. 

Þó ber að halda því 
til haga að von er á 

spennuþáttaröð frá 
Friðriki Þór eftir 
bókum Árna Þórar-
inssonar. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI



Ástin blómstrar í maí 
Leikhúsáhugafólki býðst einstakt tækifæri

til að sjá tvær gjörólíkar uppsetningar
á rómuðustu ástarsögu allra tíma,

Rómeó og Júlíu eftir William Shakespeare

Ógleymanleg
uppsetning Vesturports

Sýningar hefjast
11. maí á Stóra sviðinu
Miðasala hefst
á mánudaginn kl. 10 

Aðeins tvær sýningar 14. og 15. maí
í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík
Miðasala í fullum gangi!

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Árið 2002 frumsýndi Vesturport 
Rómeó og Júlíu. Sýningin sló í 
gegn og markaði upphafið að 
glæstu gengi leikhópsins. 
Sýningin hefur ferðast víða um 
heim og hlotið mikla athygli, þar 
mætast sirkus og leikhús með 
nýjum hætti. Nú gefst einstakt 
tækifæri til að rifja upp kynnin 
við þessa skemmtilegu sýningu.

Magnaðasta ástarsaga allra tíma birtist hér í stórbrotinni 
uppsetningu Oskaras Koršunovas. Sýningin hefur ferðast um 
víða veröld og hlotið fjölda verðlauna. Sannkallaður hvalreki 
fyrir íslenskt leikhúsáhugafólk. Einstök leikhúsupplifum frá 
einum af fremsta leikstjóra Evrópu 

Græna ljósið mun sýna hin einstaka kvikmynd Baz Luhrmann 
Rómeó og Júlía eftir leikriti Shakespears tilefni hátíðarinnar. 
Hér gefst tækifæri til að sjá þau Leonardo DiCaprio og Claire 
Danes í hlutverkum þeirra Rómeó og Júlíu.
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Margverðlaunuð uppfærsla
Oskaras Koršunovas frá Litháen

oorttttsss

Viðskiptavinum
í Vildarklúbbi Íslandsbanka

býðst 35% afsláttur
á 6 fyrstu sýningar Vesturports

ef greitt er með greiðslukorti
frá Íslandsbanka í miðasölu

Borgarleikhússins
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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
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23,7%
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RingNet – ekki 
borga fyrir 
dauðan tíma.

Ring kynnir nýja netlyklaþjónustu, RingNet, þar sem ekki er borgað fyrir ónýttan nettíma. Með RingNeti 
greiðir þú fyrirfram fyrir þjónustuna eftir því hvernig þú notar hana hvort sem það er dagur, vika eða 
mánuður sem hentar. Þannig að RingNet er algjörlega málið ef þú ert skuldbindingafælin/n. RingNet 
nýtir 3G dreifikerfi Símans sem er stærsta 3G kerfið á Íslandi.

DagNet

1 dagur
Innif. gagnam. 0,25 GB
Verð 490 kr.

VikuNet

7 dagar
Innif. gagnam. 1 GB
Verð 990 kr.

MánaðarNet

31 dagur
Innif. gagnam. 4 GB
Verð 1.990 kr.

Allt að komast í lag
Svo virðist sem flug-
samgöngur í Evrópu 
séu að komast í 
samt lag eftir að 
hafa legið niðri í 
sex daga vegna 
eldgossins í Eyja-

fjallajökli. Þó eru einhverjir hnökrar. 
Þannig mun breski sjónvarps-
maðurinn Jonathan Ross eflaust 
neyðast til að svíkja aðdáendur sína 
því hann hafði lofað þeim að allir 
aðalleikararnir úr Iron Man 2 með 
Robert Downey kæmu í þáttinn 
til hans. En þeir eru jú allir fastir í 
Bandaríkjunum út af íslensku ösk-
unni þannig að af því verður ekki. 

Rokkhundar í rútu
Og eldgosið slökkti 
ekki í rokkhundunum í 
Metallicu sem lögðu á 
sig 28 tíma rútuferð frá 
Ósló til Ríga í Lettlandi. 
Þetta var einu sinni 
ferðamáti rokksveita 
sem í dag sætta sig hins 

vegar ekki við neitt annað en þægi-
legt flug. Þeir viðurkenndu hins 
vegar í þarlendum fjölmiðlum að 
þeim hefði ekki staðið á sama en 
hljómsveitin varð fyrir miklu áfalli 
árið 1986 þegar bassaleikari sveitar-
innar fórst í rútuslysi í Svíþjóð. Kirk 
Hammit, sem spilar á gítarinn í 
Metallicu, sagðist ekki hafa slakað á 
eitt augnablik alla ferðina. -fgg

Framsókn þarf naflaskoðun
Forysta Framsóknarflokksins fær 
óblíðar kveðjur frá fyrrverandi for-
manni flokksins, Jóni Sigurðssyni, 
í nýjum pistli hans á Pressunni. 
Þar segir Jón flokkinn bera fulla 
meðábyrgð á hruninu og hann 
sjálfur þar með. Nú þurfi Framsókn-
arflokkurinn hins vegar að hugsa 
málin upp á nýtt. Flokkinn skorti 
framtíðarstefnu en hafi dottið niður 

í vel meint en vanhugsað 
vinsældahlaup um ófæra 
flata skuldaniðurfellingu, 
þrákelkni í Icesave-mál-

inu og einangrunar-
stefnu gagnvart ESB.

1 Stjórnvöld í Evrópu undirbúi 
sig fyrir Kötlugos

2 Vill þingkosningar

3 Öskuský á leið til Danmerkur

4 Höfundum South Park hótað

5 Líkur á að ferðaáætlanir 
þúsunda manna raskist 
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