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Börn og náttúra
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Eldklerkurinn og hrunið
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LYKKJA Á LEIÐINA

Farþegar á leið til útlanda fengu óvænta framlengingu á ferðalagið í gær þegar Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli var
lokað fyrir millilandaflug. Brugðið var á það ráð að flytja mannskapinn í rútum frá BSÍ til Akureyrar þaðan sem flogið var til áfangastaða. sjá síðu 8

Brúðkaupið undirbúið
Brúðhjónum boðið í vínsmökkun fyrir stóra daginn.
vín&veisla 5

Rannsaka þarf sparisjóðina

4 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu

Rannsóknarnefnd Alþingis skoðaði ekki sparisjóðina. Ekkkert hefur verið ákveðið um framhaldsrannsókn.
Sparisjóðakerfinu var rústað með ákvörðun FME 2002 að sögn fyrrverandi stjórnarformanns SPRON.
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nefnd Alþingis telur að íslenska
sparisjóðakerfið verðskuldi
sérstaka athugun en að það sé
Alþingis að taka ákvörðun slíka
rannsókn. Ríkið tók yfir rekstur
Byrs og Sparisjóðs Keflavíkur í
fyrrakvöld.
„Þótt allar íslenskar fjármálastofnanir hafi orðið fyrir einhverjum skakkaföllum samhliða þeim áföllum sem gengu
yfir fjármálamarkaði heimsins
haustið 2008 eru vandamál spari-
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sjóðakerfisins um margt sérstök,“ segir í skýrslunni. Vegna
umfangs verkefnis nefndarinnar hafi ekki unnist tími til að
taka þau vandamál til sérstakrar
skoðunar.
Atli Gíslason, formaður þingnefndar sem fjallar um skýrsluna, segir nefndina hafa heimild
til að ákveða framhaldsrannsókn. Engar ákvarðanir hafi þó
verið teknar. Að sögn Atla standa
vonir til að niðurstöður liggi fyrir
í september.

Vilhjálmur Bjarnason, lektor
og framkvæmdastjóri Félags
fjárfesta, segir gefa auga leið að
frekari rannsókna sé þörf. „Allir
sparisjóðirnir eru í rúst. Eitthvað
gerðist og auðvitað er ástæða til
að rannsaka það,“ segir hann.
Jón G. Tómasson, stjórnarformaður SPRON á árunum 1976 til
2004, segist ekki geta tjáð sig um
hvort eitthvað kunni að hafa farið
aflaga hjá sjóðunum eftir hans
formannssetu. Um það hafi hann
enga vitneskju.

Jón segir ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að heimila frjálsa
sölu stofnfjárbréfa árið 2002 hins
vegar hafa verið „arfavitlausa“. Í
framhaldinu gengu bréfin kaupum og sölum á margföldu nafnverði. „Eftir að Fjármálaeftirlitið
úrskurðaði að það mætti selja þessi
bréf og lagaákvæði sem verið höfðu
í gildi í meira en hundrað ár stæðust ekki stjórnarskrá, þá var fótunum kippt undan kerfinu. Þar tel ég
hafa verið upphafið að endalokum
sparisjóðanna.“
- sh, óká / sjá síðu 6

Persónuleg jógastöð
Hotjóga • Hathajóga
Heitt Kraftjóga • Krakkajóga
• Byrjendanámskeið
Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)
Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.org
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Kostnaður af framkvæmdum vegna flugmála leggst í auknum mæli á notendur:

Áform um hækkun gjalda á flugið
SAMGÖNGUR Kostnaði vegna flugmála verður

Sunna, eru þetta ekki bara
einhverjar kerlingabækur?
„Það er allavega ekki karlalátunum
fyrir að fara.“
Sunna Dís Másdóttir safnar reynslusögum
mæðgna fyrir meistaraverkefni sitt í
Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla
Íslands.

Fundað í Ísrael á morgun:

Reyna að blása
lífi í viðræður
ÍSRAEL, AP Sendifulltrúi Banda-

ríkjaforseta reynir nú að blása lífi
í friðarviðræður Ísraels og Palestínu sem hafa
verið stopp í
meira en ár. Um
leið eru stirðleikar í samskiptum Bandaríkjanna og
Ísraels.
ÖldungadeildarþingmaðurBENJAMIN
inn og samnNETANYAHU
ingamaðurinn
George Mitchell
frá Bandaríkjunum fundaði í gær
með Benjamin Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels.
Netanjahú hefur hafnað kröfum
Bandaríkjamanna um að stöðva
uppbyggingu landtökubyggða í
austurhluta Jerúsalem. Upplýsingar frá skrifstofu Netanjahú herma
þó að fundurinn hafi gengið vel
og hann setjist á ný niður með
Mitchell á morgun.
- óká

STJÓRNMÁL
Helga leiðir Frjálslynda
Helga Þórðardóttir kennari skipar
1. sætið á framboðslista Frjálslynda
flokksins í borgarstjórnarkosningunum í maí. Haraldur Baldursson
tæknifræðingur skipar 2. sætið.
Listinn var kynntur í gær. Framboð
Frjálslynda flokksins og óháðra fékk
einn mann kjörinn í borgarstjórn fyrir
fjórum árum.

SAMGÖNGUR
Lokað við eldstöðina
Öll almenn umferð er bönnuð nærri
eldstöðinni á Eyjafjallajökli. Bannsvæðið nær yfir jökulinn og hlíðar
hans, Fimmvörðuháls og Mýrdalsjökul. Einnig er vegurinn í Þórsmörk
lokaður allri umferð. Fólk er beðið
um að virða þessar lokanir.

mætt í auknum mæli með notendagjöldum á
næstu árum.
Á það meðal annars við um rekstur leiðsögukerfis innanlandsflugsins, viðhaldsverkefni á
Keflavíkurflugvelli, byggingu samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll og stækkun
flugstöðvarinnar á Akureyri. Bæði stendur til
að hækka gjaldskrár og leggja á ný gjöld.
Fjallað er um þessi áform í nýrri samgönguáætlun en ekki er gerð nákvæm grein fyrir
þeim.
Fram kemur þó að á næstu árum þurfi að
ráðast í umfangsmikil og kostnaðarsöm viðhaldsverkefni á innviðum Keflavíkurflugvallar en litlu fé hefur verið varið til fram-

kvæmda frá því íslenska ríkið tók við rekstri
vallarins af Bandaríkjamönnum haustið 2006.
Kostnaðurinn verður greiddur af viðskiptavinum flugvallarins í formi þjónustugjalda.
Bygging samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll og stækkun flugstöðvarinnar á
Akureyri verða kostaðar með lánum frá lífeyrissjóðunum. Þau verða endurgreidd með sérstakri gjaldtöku, innritunargjöldum og öðrum
tekjum, að því er fram kemur í samgönguáætluninni. Ekki liggur fyrir hve há gjaldtakan á
notendur þarf að vera.
Þá er upplýst að þegar hafi verið lagðar
fram tillögur um upptöku þjónustugjalds og
hækkun á gjaldskrá vegna reksturs flugleiðsögu innanlands.
- bþs

LENT Ráðast þarf í umfangsmikil og kostnaðarsöm
viðhaldsverkefni á innviðum Keflavíkurflugvallar.

Öllu vanur eftir þrjú
eldgos um ævina
Kristján Guðmundsson kippir sér ekki mikið upp við eldgosið í Eyjafjallajökli
þótt hann búi í næsta nágrenni. Þetta er þriðja gosið sem hann upplifir og segist sofa rólegur. Hann lenti í svaðilför í Surtsey og flúði Heimaey vegna goss.
ELDGOS Kristján Guðmundsson býr að

Steinum undir Eyjafjöllum og er því í
nágrenni eldgossins í jöklinum. Hann
kippir sér ekkert upp við eldsumbrotin, enda öllu vanur þar sem þetta er
þriðja gosið sem hann sér í návígi.
Kristján bjó í Vestmannaeyjum og
var í svaðilför sem margir muna eftir,
þegar nokkrir Eyjamenn brutu bát í
lendingu í Surtsey, árið 1963. Þá var
hann í hópi íbúa sem flúðu upp á land
þegar eldgos braust út í Heimaey árið
1973.
Hann segir allt aðra stemningu
varðandi gosið nú en í Heimaey. „Þá
varð maður bara að forða sér um nóttina. Menn áttu fótum sínum fjör að
launa.“
Gosið nú hefur ekki mikil áhrif á
Kristján, hann segist að mestu hættur búskap og vera með um 30 kindur
og nokkur hross. Honum dettur ekki
í hug að flytja búferlum til að fá frið
fyrir þessum eldgosum, enda væri
eins víst að það færi að gjósa hvar
sem hann væri. „Ég er öllu vanur og
kippi mér ekkert upp við þetta. Ég sef
alveg rólegur.“
Kristján gerir þó ekki mikið úr
því að hafa upplifað öll þessi eldgos.
„Þetta er bara svona,“ segir hann.
kolbeinn@frettabladid.is

FRÁ MEXÍKÓFLÓA Pallurinn logaði í tvo

sólarhringa og sökk þá til botns.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Óttast mikið umhverfisslys:

Ellefu manna
er enn leitað
BANDARÍKIN/AP Ellefu manna af

KOMNIR Í BÁTINN Félagarnir voru fegnir að komast í bátinn eftir hrakninga í sjónum. Kristján er lengst til vinstri, en við hlið hans sitja bræðurnir Kristján og Egill
Egilssynir.
MYND/SIGURGEIR

olíuborpallinum sem sprakk á
Mexíkóflóa í vikunni er enn leitað. Hrint hefur verið af stokkunum umfangsmikilli aðgerð til
að koma í veg fyrir meiri háttar
umhverfisslys.
Olíuborpallurinn brann í tvo
daga eftir mikla sprengingu áður
en hann sökk til botns á Mexíkóflóa 80 kílómetra undan strönd
Bandaríkjanna. Ekki er vitað
hvað olli sprengingunni.
Allt kapp er lagt á að koma í
veg fyrir að olía, sem þegar hefur
lekið í sjóinn, nái landi. Stjórnvöld óttast að í uppsiglingu sé
mesta mengunarslys Bandaríkjanna síðan Exxon Valdez
strandaði í Prins Williamssundi í
Alaska árið 1989. Þá láku milljónir lítra af olíu úr skipinu og þakti
1.300 kílómetra strandlengju með
skelfilegum áhrifum á lífríkið.
- shá

Vildu að hún héti Vesturey
Gosið við Surtsey var mánaðargamalt þegar hópur
Vestmannaeyinga, allt þátttakendur á skipstjóra- og stýrimannanámskeiði, sigldi að hinni nýju eyju. Tilgangurinn
var tvíþættur: að vera fyrstu Íslendingarnir í land og að
mótmæla nafngiftinni. Vesturey vildu Vestmannaeyingar
að eyjan héti, ekki Surtsey.
Lítilli jullu var skotið út, en rétt áður en hún kom að
eynni hvolfdi henni. Kristján var um borð í hraðbátnum
og skömmu áður en fimmmenningarnir kröfluðu sig
í land skaust hann af bátnum og synti í land á eynni.

Hann steig því fyrstur Íslendinga í land á hinni nýju eyju.
Þar flaggaði hann íslenskum fána. Með í för var skjaldarmerki Vestmannaeyja og nafnspjald merkt Vesturey.
Þetta týndist þegar jullunni hvolfdi.
„Þetta var bara ævintýraþrá,“ segir Kristján um svaðilförina. Hann segir að það hafi verið merkilegt að stíga
fæti á eyjuna nýju. Innan við fimm mínútum eftir að
félagarnir yfirgáfu eyna kom mikið öskugos yfir alla eyna,
með stórgerðum vikurmolum. Enginn slasaðist alvarlega,
en þó brann einn mannanna á fæti.

KÝPUR
Viðræður halda áfram
Ahmet Davutoglu, utanríkisráðherra
Tyrklands, segir að Dervis Eroglu,
nýkjörinn forseti tyrkneska hluta
eyjunnar Kýpur, muni halda áfram
sameiningarviðræðum við gríska
hluta eyjunnar, þrátt fyrir harða
aðskilnaðarstefnu.

Nick Clegg og David Cameron hafa forskot á Gordon Brown í Bretlandi:

Spennan vex fyrir kosningarnar
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BRETLAND Nick Clegg, leiðtoga Frjálslyndra demókrata, tókst að standa uppi í hárinu á David Cameron og Gordon Brown aðra vikuna í röð í sjónvarpskappræðum flokksleiðtoganna á fimmtudag.
Aðeins tæpar tvær vikur eru til þingkosninga í
Bretlandi og frjálslyndir standa nú jafnfætis íhaldsmönnum, en Verkamannaflokkurinn mælist með
einna minnst fylgi.
Með óvæntri velgengni Cleggs er kosningabaráttan orðin mun meira spennandi en útlit var fyrir,
þegar íhaldsmenn virtust ætla að gjörsigra Verkamannaflokkinn án afgerandi aðkomu frjálslyndra.
„Ég er hrifinn af því hve jákvæður Clegg er,“
sagði Andrew Pring, 44 ára kjósandi, sem sat í
sjónvarpssalnum á fimmtudagskvöld og fylgdist
með leiðtogunum þremur takast á. „Gordon Brown
talar af skynsemi um efnahagsmál en hann var á
vaktinni þegar allt fór úrskeiðis.“
Engu að síður gæti hæglega farið svo að Verkamannaflokkurinn fái á endanum flest þingsæti jafnvel þótt hann fái minnst fylgi kjósenda í prósentum
talið.
Það stafar af því að kosið er í einmennings-

LEIÐTOGARNIR ÞRÍR Nick Clegg, leiðtogi frjálslyndra, Gordon

Brown forsætisráðherra og David Cameron, leiðtogi íhaldsmanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

kjördæmum, sem þýðir að sá frambjóðandi, sem
flest atkvæði fær í viðkomandi kjördæmi, hreppir
þingsætið.
- gb

GLEÐILEGT SUMAR
Geislasópur

Himalajaeinir

20% helgarafsláttur

20% helgarafsláttur

Fagursyprus

20% helgarafsláttur

Svalareitir í úrvali!
20% helgarafsláttur

Vermireitir í úrvali!
20% helgarafsláttur

Sækið sumarið í Garðheima
VORTILBOÐ
opið virka daga til kl.18.00, helgar til kl. 17.00

Tækjaleiga Garðheima
Gott úrval af tækjum - svo sem:

20% afsláttur

·
·
·
·

Laufhrífur &
Laufhrífur
Strákústar

Minigröfur
Kerrur
Beltavagnar
Keðjusagir

·
·
·
·

Hekkklippur
Mosatætarar
Laufsugur
Alls kyns garðvinnutæki

GÓÐ RÁÐ

GARÐHEIMA:

CASORON
Casoron fyrirbyggir illgresisvöxt og er
stráð á hreinan jarðveg: 1 kg. á ca 100
m2.

Mosi í grasflötinni?

CASORON

illgresiseyðir

2980kr

Ruslapokar

1. Raka grasflötina og fjarlægja mosa
2. Dreifa kalkkorni: 5 kg á 50-100m2
3. Blanda grasfræi í sand/mold og
dreifa eftir þörfum
4. Halda flötinni rakri meðan fræin spíra
5. Gefa blákorn eftir hálfan mánuð
og aftur mánuði seinna: 5 kg. á 250m2

allt í garðinn
á einum stað!

Bandaríkjadalur

128,23

128,85

Sterlingspund

197,07

198,03

Evra

170,62

171,58

Dönsk króna

22,924

23,058

Norsk króna

21,639

21,767

Sænsk króna

17,781

17,885

Japanskt jen

1,3717

1,3797

SDR

193,96

195,12

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
227,9324
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Anand og Topalov hefja leik:

Eldgos seinkaði
skákeinvíginu
SKÁK Heimsmeistarinn Viswanat-

han Anand og Búlgarinn Veselin
Topalov hefja einvígi um heimsmeistaratitilinn í skák í dag.
Einvígið átti að hefjast í gær
en vegna eldgossins í Eyjafjallajökli var því frestað um einn dag.
Anand var staddur í Frankfurt
þegar flugi var aflýst og þurfti
að ferðast 2.000 kílómetra í bíl til
Sofíu, höfuðborgar Búlgaríu, þar
sem einvígið er haldið. Hann fór
fram á að einvíginu yrði seinkað
um þrjá daga en einn dagur var
niðurstaðan.
Topalov er með hvítt í fyrstu
skákinni en tólf skákir verða
tefldar.
- pal

HÖRMULEG SJÓN Íbúar Bagdad leita í
rústunum eftir mannskæða sprengjuárás.

Al-Kaída sögð myrða sjía:

Um sextíu létust
í sprengingum
ÍRAK, AP Um sextíu manns létust
í nokkrum sprengingum í gær í
Írak. Hinir látnu eru flestir sjíar.
Yfirvöld í Írak tilkynntu um dráp
á tveimur yfirmönnum í Al-Kaída
fyrir stuttu og eru sprengingarnar í gær taldar tengjast því.
Tvær bílasprengjur grönduðu
25 manns og um 150 manns særðust. Annars staðar í landinu létust 33 í svipuðum sprengingum í
kringum moskur sjía.
- kóþ

Forsætisráðherra Grikkja fer formlega fram á fjárhagsaðstoð frá AGS og ESB:

Grímseyjarferjan Sæfari:

Grikkir þurfa að skera grimmt niður

Viðhald fyrir 13
milljónir króna

GRIKKLAND, AP George Papandreou,

forsætisráðherra Grikklands, fór
í gær formlega fram á aðstoð frá
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem á að
tryggja að ríkissjóður landsins lendi
ekki í greiðsluþroti á næstunni.
Á hinn bóginn þurfa Grikkir að
skera grimmt niður í ríkisrekstrinum og til lengri tíma er enn óvíst
um fjárhagsstöðu ríkisins.
Samkvæmt áætlun sjóðsins, sem
gerð var í samvinnu við ESB, eiga
Grikkir að fá aðstoð næstu þrjú árin,
þar af tíu milljarða evra frá sjóðnum
á þessu ári og 30 milljarða evra frá
aðildarríkjum evrusvæðis ESB.

ÁVARP TIL ÞJÓÐAR Fólk fylgdist með
ávarpi Papandreous í gærmorgun.

Áður en Grikkir fá peningana
þurfa þó bæði framkvæmdastjórn
ESB og evrópski seðlabankinn að
veita samþykki sitt, og sömuleiðis

þurfa fimmtán ríki evrusvæðisins
að samþykkja aðstoðina.
Papandreou, sem tók við í haust,
kennir fyrri stjórn hægrimanna um
kollsiglingu efnahagslífsins. „Við
fengum í arf skip sem var komið að
því að sökkva,“ sagði Papandreou
í gær.
Almenningur í Grikklandi
hefur harðlega mótmælt niðurskurði stjórnarinnar, sem bitnar á landsmönnum öllum. Grísk
verkalýðsfélög brugðust hart við
boðskap forsætisráðherrans í gær
og segjast ætla að herða verkfallsaðgerðir.
- gb

FRAMKVÆMDIR Viðhaldskostnaður

Grímseyjarferjunnar Sæfara
nemur minnst þrettán milljónum króna á þessu ári, samkvæmt
nýrri samgönguáætlun.
Kostnaður vegna ferjunnar var
93 milljónir á síðasta ári en verður 106 milljónir í ár. Almennt
lækka framlög til ferjusiglinga á
milli ára, í samræmi við niðurskurð í ríkisútgjöldum.
Sæfari fór sína fyrstu ferð
milli Grímseyjar og Dalvíkur í
apríl 2008 eftir umfangsmiklar
endurbætur.
- bþs

Skipan dómara var
saknæm og ólögleg
Héraðsdómur hefur gert Árna M. Mathiesen, fyrrverandi fjármálaráðherra,
að greiða 3,5 milljónir í miskabætur einum þeim umsækjanda sem gengið var
fram hjá þegar Þorsteinn Davíðsson var skipaður dómari í desember 2007.
DÓMUR Árni M. Mathiesen, fyrr-

verandi fjármálaráðherra, fór ekki
að lögum þegar hann, sem settur
dómsmálaráðherra, skipaði Þorstein Davíðsson dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra í desember
2007. Sú ákvörðun var tekin með
saknæmum og ólögmætum hætti,
segir Héraðsdómur Reykjavíkur.
Árni fór: „langt út fyrir heimildir
sínar með embættisveitingunni“.
Samkvæmt niðurstöðu dómsins eiga Árni og íslenska ríkið að
greiða umsækjanda sem gengið
var fram hjá 3,5 milljónir króna í
miskabætur. Guðmundur Kristjánsson hæstaréttarlögmaður höfðaði málið. Hann var einn fimm
umsækjenda um embættið og einn
þriggja sem taldir voru hæfastir
til að hljóta það, að mati sérstakrar matsnefndar. Þorsteinn Davíðsson var ekki meðal þeirra hæfustu
en þótti þó hæfur. Árni var settur dómsmálaráðherra til að skipa
í stöðuna. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra vék sæti þar sem Þorsteinn hafði verið aðstoðarmaður
hans um fjögurra ára skeið.
Í dómnum segir að þótt umsögn
dómnefndar hafi ekki verið bindandi fyrir Árna hafi ákvörðun hans
þó verið settar skorður. „Málefnaleg
sjónarmið verða að ráða ákvörðuninni og honum ber að fara að lögum,
þ.m.t. ákvæðum stjórnsýslulaga.
Þá ber honum að hafa að leiðarljósi
þann tilgang sem var með því að
setja á stofn dómnefndina,“ segir
Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari, „að styrkja sjálfstæði dómstólanna og auka traust almennings
á því að dómarar séu óháðir handhöfum framkvæmdarvaldsins.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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VIÐ ÞORLEIFSLÆK Í Varmá og Þorleifslæk við Hveragerði eru miklar sjóbirtingsslóðir.

Slepptu veiðileyfakaupum:

Stálust til veiða
í Þorleifslæk

SETTUR DÓMSMÁLARÁÐHERRA Árni M. Mathiesen gekk með saknæmum og

ólögmætum hætti á svig við niðurstöður lögboðinnar dómnefndar, segir héraðsdómur. Í því fólst ólögmæt meingerð á æru og persónu Guðmundar Kristjánssonar, eins þeirra sem metnir höfðu verið hæfastir til þess að hljóta embættið.

Gegn vilja löggjafans
„Í hnotskurn er málið það að með skipan þess er fékk embættið er gengið
þvert gegn vilja löggjafans, þ.e. að styrkja sjálfstæði dómstólanna og auka
traust almennings á því að dómarar séu óháðir handhöfum framkvæmdarvaldsins. Þetta var gert án þess að sá er fékk embættið hafi haft uppi
athugasemdir við niðurstöðu dómnefndarinnar. Þá tók það stefnda, Árna,
mjög stuttan tíma, að undirbúa veitingu embættisins. Ekki aflaði hann frekari upplýsinga eða gagna. Í ljósi menntunar sinnar og starfsreynslu verður að
telja að hann hafi ekki faglega þekkingu á störfum dómstólanna.“

STANGVEIÐI Fjórir menn, sem sást
til við veiðar í Þorleifslæk, flúðu
af hólmi úr Stöðvarhyl, einum
besta veiðistað árinnar, þegar
aðvífandi veiðimaður innti þá
eftir veiðileyfi. Mun þetta ekki
vera eina dæmið um að sést hafi
til veiðiþjófa í Þorleifslæk í vor
að því er segir á vef Stangaveiðifélags Reykjavíkur.
„Við þær aðstæður er um að
gera að spyrja einfaldlega þá sem
mann grunar um græsku um að
framvísa veiðileyfi. Einn veiðimaður gerði slíkt á dögunum er
hann kom að fjórum stöngum við
Stöðvarhyl. Sá hann undir iljarnar á mannskapnum þar sem þeir
þustu upp í bíl og í burtu,“ segir á
svfr.is.
- gar

ÚR NIÐURSTÖÐUM HÉRAÐSDÓMS REYKJAVÍKUR.

„Eðli máls samkvæmt fylgir því
álag,“ segir dómurinn, „að sækja um
embætti héraðsdómara, leggja verk
sín fyrir dómnefnd og fá álit hennar á lífsstarfi sínu. Það að stefndi,
Árni, skuli með saknæmum og
ólögmætum hætti ganga á svig við
niðurstöður lögboðinnar dómnefndar og skipa einstakling, sem flokkaður er tveimur hæfnisflokkum neðar

en stefnandi, og með brot af starfsreynslu stefnanda, er ólögmæt meingerð á æru og persónu stefnanda.“
Árni M. Mathiesen vísaði á Karl
Axelsson, lögmann sinn: „Það liggur
fyrir sú ákvörðun að áfrýja dómnum
til Hæstaréttar,“ sagði Karl og vildi
ekki tjá sig frekar um málið fyrr en
að fenginni niðurstöðu Hæstaréttar.
peturg@frettabladid.is

BANDARÍKIN
Bauð lögreglustjóra blíðu
Lögreglustjórinn í bænum Fostoria í
Ohio brást skjótt við þegar vændiskona bauð honum þjónustu þar sem
hann sat í ómerktri lögreglubifreið.
Hann handtók konuna, sem fékk fyrir
vikið 15 daga fangelsi og 250 dala
sekt.

VEÐURSPÁ
Nýr Nicorette plástur
fæst nú 25 mg
og hálfgagnsær

Nicorette Invisi 25 mg
Er að hærri styrkleika en fyrri
forðaplástrar frá Nicorette

!
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.

Elísabet
Margeirsdóttir

1

6

7
-1

veðurfréttamaður

ÚRKOMULÍTIÐ Í
DAG en líkur á lítils
háttar rigningu við
suðurströndina.
Allhvöss austanátt
sunnanlands í dag
en annars hægari.
Á morgun bætir í
vætuna syðra og
má búast við dropum í höfuðborginni. Hitinn breytist
lítið um helgina en
á mánudag hlýnar
lítillega.

HEIMURINN

0

2
4

5

6
-2

6
-2

5

Alicante

21°

Basel

23°

Berlín

16°

Billund

11°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

22°

Gautaborg

7

Kaupmannahöfn

1
4

8
2
6

1

Á MORGUN
Stíf NA-átt syðst en
annars 5-10 m/s.

13

17
2

1

4

2
4

4

8

3
MÁNUDAGUR
3-10 m/s en
stífari syðst.

4
4

Las Palmas

9°
9°
21°

London

17°

Mallorca

20°

New York

20°

Orlando

32°

Ósló

10°

París

20°

San Francisco

17°

Stokkhólmur

7°

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

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

Belgískur biskup segir af sér:

Breytingar með nýjum manni

Viðurkennir
kynferðisbrot

VIÐSKIPTI „Ég tel það áhuga-

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

46,5%
53,5%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Stóðu fjölmiðlar sig illa í aðdraganda bankahrunsins?
Segðu þína skoðun á visir.is

verða áskorun að halda áfram að
byggja upp banka sem mun gegna
lykilhlutverki við endurreisn efnahagslífsins,“ segir Höskuldur H.
Ólafsson, forstjóri greiðslukortafyrirtækisins Valitor, sem mun
taka við bankastjórastóli í Arion
banka í júní. Stjórn bankans tilkynnti um ráðninguna í gær.
Höskuldur tekur við starfinu af
Finni Sveinbjörnssyni, núverandi
bankastjóra sem setið hefur frá
því seint í október 2008. Finnur gaf
ekki kost á sér áfram.
Í tilkynningu frá stjórn Arion

banka kemur
fram að fjörutíu manns hafi
sótt um bankastjórastöðuna,
sem auglýst var
í lok síðasta árs.
Við val á nýjum
bankastjóra var
sérstaklega litið
HÖSKULDUR H.
til þess að viðÓLAFSSON
komandi hefði
víðtæka stjórnunarreynslu, meðal
annars úr fjármálageiranum.
Höskuldur, sem verið hefur forstjóri Valitor síðastliðin fjögur ár

Bankastjórinn
■ Nýráðinn bankastjóri Arion
banka er menntaður viðskiptafræðingur.
■ Hann er kvæntur Sigríði Ólafsdóttur og eiga þau þrjú börn.
og áður í 17 ár hjá Eimskipi, segir
viðbúið að breytingar verði með
nýjum manni í brúnni. „Ég mun
í fyrstu kynnast starfsfólki og
stjórnendum. En það koma alltaf
breytingar með nýju fólki,“ segir
hann.
- jab

BELGÍA, AP Roger Vangheluwe, 73
ára belgískur biskup, sagði af
sér í gær og viðurkenndi að hafa
níðst á ungum dreng, bæði þegar
hann var prestur og eftir að hann
varð biskup árið 1984.
„Fórnarlambið ber þess enn
merki,“ sagði Vangheluwe í yfirlýsingu. Hann segist hafa játað
brot sitt við drenginn og fjölskyldu hans, „og ég hef beðið þau
fyrirgefningar. En það hefur ekki
dugað til þess að hann fyndi frið,
og það hefur heldur ekki dugað til
þess að ég fyndi frið.“
- gb

Eru lífeyrismálin þín í lagi?
Séreignarsparnaði þínum er
vel varið hjá Auði
Veldu ábyrga arðsemi

Við tökum vel á móti þér

BYR Bankasýsla ríkisins mun eignast stærsta sparisjóð landsins. Einu eignirnar í gömlu sparisjóðunum eru kröfur lánardrottna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RECEPTIE KONINGINNEDAG 2010
De Consul Generaal der Nederlanden, de heer
Bjarni Finnsson, en zijn echtgenote heten alle
Nederlanders hartelijk welkom op de
Koninginnedagreceptie te houden op
Donderdag 29.april
van 17.00 - 19.00 uur
in Rafveituheimilinu
Rafstöðvarvegi við Elliðarár, 110 Reykjavík.
Wie aan de uitnodiging gehoor wil geven
wordt verzocht zich vóór
27. april op te geven bij het Consulaat,
tel. 533 1002. Op werkdagen geopend
tussen 10:00 en 12:00. Of via e-mail:
holland@holland.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Þýskir kröfuhafar
fengu leið á ríkinu
Fjármálaeftirlitið hefur tekið yfir stærstu sparisjóði landsins. Kröfuhafar telja
ríkið hafa valtað yfir þá og því hafi þeir ekki tekið tilboði þess. Yfirtakan mun
ekki kosta skattgreiðendur mikið, að mati efnahags- og viðskiptaráðherra.
VIÐSKIPTI „Þetta hefur vissulega

neikvæð áhrif á lífeyrissjóðina.
En við byrjuðum að færa niður
kröfur okkar á sparisjóðina árið
2008 og höfum gert það reglulega
síðan þá,“ segir Gylfi Jónasson,
framkvæmdastjóri Festa lífeyrissjóðs, um yfirtöku ríkisins á Sparisjóði Keflavíkur og Byr í gærnótt.
Hann segir niðurfærsluna þegar
komna fram í ársreikningi.
Talið er að LSSR, Gildi og Lífeyrissjóður verzlunarmanna tapi
á bilinu sex til átta milljörðum
króna á yfirtöku ríkisins á sparisjóðunum tveimur.
Forsvarsmenn sparisjóðanna
beggja skiluðu starfsleyfum
þeirra til Fjármálaeftirlitsins í
fyrrakvöld og tók ríkið þá yfir í
kjölfarið. Þetta eru stærstu sparisjóðir landsins og hefur verið
unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu þeirra síðan í fyrravor.
Ráðamenn hafa talað þannig um
sparisjóðina að stutt hafi verið í
að ríkið legði þeim báðum til eiginfjárframlag sem miðaði að því
að reisa þá við. Báðir sparisjóðirnir áttu að mynda hryggjarstykkið
í endurreisn sparisjóðakerfisins.
Óvíst er með næstu skref.
Kröfuhafar sparisjóðanna höfðu
frest út þessa viku til að taka samkomulagi ríkisins sem leiða átti til
eiginfjárframlags úr ríkissjóði.
Viðbúið var að ríkið myndi leggja
Byr til um ellefu milljarða króna
miðað við eiginfjárstöðu hans í
árslok 2007.
Kröfuhafar sparisjóðanna
höfðu flestir samþykkt að færa
kröfur sínar á hendur sparisjóðunum báðum verulega niður, eða
í kringum sextíu prósent, síðasta
haust. Eftir því sem næst verður

Skuldugir stofnfjáreigendur
„Þetta er dapurleg niðurstaða í ljósi þess hvað málið
var komið langt á veg,“ segir Eggert Þór Aðalsteinsson,
formaður Samtaka stofnfjáreigenda. Stofnfjáreigendur
tapa öllu sínu. Fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir að þeir
héldu eftir um fjórum prósentum af eign sinni. Þeir
tóku sumir hverjir háar fjárhæðir að láni við umdeilda
stofnfjáraukningu í Byr síðla árs 2007.
Íslandsbanki, þá Glitnir, lánaði fimm hundruð stofnfjáreigendum tíu milljarða króna. Þeir hafa deilt um
tryggingu fyrir lánunum en lengi hefur verið því haldið
fram að veð hafi verið í bréfunum sjálfum.
Sumir stofnfjáreigenda munu vera mjög skuldsettir
eftir stofnfjáraukninguna. Líklegt er að málið verði leyst
fyrir dómstólum.

EGGERT ÞÓR
AÐALSTEINSSON

Viðskiptavinir sýna hlýhug
„Her er enginn barlómur. Flestir eru ánægðir en undrandi yfir þessari niðurstöðu,“ segir Herdís Pála Pálsdóttir, mannauðsstjóri og yfirmaður rekstrar hjá
Byr sparisjóði, um yfirtöku ríkisins á sjóðnum í fyrrinótt. Hún segir viðskiptavini hafa stutt starfsfólkið með hlýjum kveðjum.
Hjá Byr starfa um tvö hundruð manns en í kringum 130 hjá Sparisjóði
Keflavíkur.
Herdís segir marga hafa tekið þátt í fjárhagslegri endurskipulagningu
sparisjóðsins og því hafi komið flatt upp á samstarfsfólk hennar að viðræður
við kröfuhafa hafi runnið út í sandinn.

komist mun hafa á þá hallað í
flestum tilboðum hins opinbera
eftir það og áttu kröfuhafar að fá
undir þrjátíu prósentum um áramótin. Þetta sættu þýsku kröfuhafarnir sig ekki við, ekki síst
Bayerische Landesbank, sem
hefur tapað háum fjárhæðum á
viðskiptum sínum hér. Því hafi
hann ákveðið að taka ekki tilboði
ríkisins.
Eignir sparisjóðanna hafa verið
settar inn í nýtt félag sem heyrir undir Bankasýslu ríkisins og
situr ekkert eftir í gömlu spari-

sjóðunum annað en kröfur lánardrottna. Ríkið, sem tryggir allar
innstæður, mun leggja hvorum
þeirra til fimm milljarða evra,
jafnvirði 860 milljóna króna, í
samræmi við Evróputilskipanir um fjármálafyrirtæki. Gylfi
Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, segir viðbúið að
sú fjárhæð hrökkvi skammt.
„Þetta á ekki að verða mikil
byrði fyrir skattgreiðendur. Við
vonumst til að endurheimta það,
svo sem með sölu eigna,“ segir
hann.
jonab@frettabladid.is

Mundu Dorma
að

• Svart
• Hvítt
• Krem
• Brúnt

Dorma sængurverin
komin aftur!
Verð aðeins 3.900,-

Þrennutilboð !!!
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= 19.900,Allur pakkinn
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499,Handklæði 50x100

Chiro 600 heilsurúm
Stærð cm.
90x200
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

Tilboð kr.
90.900,95.900,98.000,119.900,149.900,159.900,-

OPIÐ
Virka daga frá kl. 10-18
Lau frá kl. 11-17
Sun frá kl. 13-17

Holtagörðum 2. hæð • Sími 512 6800 • www.dorma.is • dorma@dorma.is

995,Handklæði 70x140
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GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI

Akureyrarflugvöllur líka úr leik
SVAÐBÆLISÁ Styrkja þarf varnargarða
við Svaðbælisá og jafnvel að dýpka
árfarveginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gripið strax til aðgerða:

Hreinsað á Önundarhorni
Þegar hefur verið hafist handa
við hreinsum á bænum Önundarhorni undir Eyjafjöllum, en jörðin varð sérstaklega illa úti þegar
Svaðbælisá hljóp skömmu eftir að
gosið hófst í Eyjafjallajökli.
Jón Bjarnason, sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra, kynnti
þessa ákvörðun, sem tekin var
í samráði við stjórn Bjargráðasjóðs. Stjórnin fundaði í gær um
málið. Sjóðurinn mun styrkja
ábúendur í hreinsuninni. Þá er
til skoðunar að hækka varnargarða við Svaðbælisá í námunda
við Þorvaldseyri og jafnvel dýpka
farveg árinnar. Ákvörðun um það
verður tekin á næstunni.
- kóp

Gæsluvélar fluttar norður:

Forðast lokun
fyrir sunnan

„Maður vildi svo sem gjarnan hafa
traffíkina af öðrum ástæðum en
þeim sem við stöndum frammi
fyrir,“ sagði Sigurður Hermannsson, umdæmisstjóri Flugstoða á
Akureyrarflugvelli, síðdegis í gær.
Vegna lokunar flugvallarins í
Keflavík og Reykjavíkurflugvallar
var í gær öllu millilandaflugi beint
til Akureyrar. Farþegum sem koma
þurfti til og frá höfuðborgarsvæðinu
var ekið á milli í rútum. Fullt var
út úr dyrum í flugstöðinni þegar
rúturnar komu með farþega til
brottfarar. Samkvæmt fréttum
Ríkissjónvarpsins komu upp tilvik
þar sem farþegar fóru norður en
komust ekki í tilætlað flug því
ekki hafði verið gert ráð fyrir
þeim. Flogið var með farþega til
og frá Glasgow og til Berlínar og
Kaupmannahafnar. Um klukkan
sex í gær höfðu tólf vélar í
millilandaflugi lent á Akureyri og
tíu tekið á loft.

Akureyri líka úr leik
Nýjasta spá um öskufall gerði ráð
fyrir að vindur myndi beina ösku
yfir Eyjafjörð um miðnætti í gær og
loka þar með fyrir millilandaflug
á Akureyri. Spáin fól sömuleiðis í
sér að flugvellirnir fyrir sunnan
verða lokaðir áfram. Að sögn
Hjörd ís a r Guðmu ndsdót t u r,
upplýsingafulltrúa Flugstoða,
virtist sem hægt yrði að halda
Egilsstaðaflugvelli opnum fyrir
millilandaflug. Óljóst var í gærkvöld
hvernig flugfélögin myndu bregðast
við þessu ástandi.
Staðan sem upp kom í gær var
ekki óvænt. „Vissulega voru menn
farnir að hugsa um þetta og farnir
að gera sér grein fyrir því að
þetta væri hlutur sem gæti gerst
hvenær sem væri. Þannig að menn

MANNHAF Á AKUREYRARFLUGVELLI Farþegar Iceland Express til Berlínar fylltu vel út í flugstöðina á Akureyrarflugvelli í gær.
MYND/ÖRLYGUR HNEFILL

voru búnir að undirbúa sig,“ sagði
Sigurður sem kvað allt hafa gengið
nokkurn veginn í samræmi við
áætlanir í gær. „Það tekur alltaf
tíma, þegar þetta umfangsmikil
aðgerð er að fara í gang, að slípa
einhverja agnúa af en heilt yfir held
ég að þetta hafi gengið vel.“
Mannskap var bætt við í flest
störf á Akureyrarflugvelli í gær.
Sigurður segir að þótt álagið sé
margfalt á við það sem venjan er
sé öryggisleit og tollskoðun sambærileg við það sem tíðkast á
Keflavíkurflugvelli.
Sigurður segir Norðlendinga
búna undir framhald. „En það er
náttúrulega algjörlega háð veðri
og vindum,“ segir hann.

Öskumistur til Reykjavíkur
Vart varð við ösku á undirlendi Suðurlands í gær eftir að vindur snerist til vesturs
frá gosinu í Eyjafjallajökli. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Hvolsvelli var
meðal annars öskufall við Bakkaflugvöll og í Fljótsdal . Þá varð fólk vart við ösku
á bílum og öðru á Hvolsvelli en engar sérstakar varúðarráðstafanir voru gerðar.
Mjög hefur dregið úr krafti eldgossins og mun minni aska skilar sér úr gígnum
en áður. Öskuspá Veðurstofu Íslands gerir ráð fyrir því að í dag berist öskumistur
væntanlega til vesturs og norðvesturs frá eldstöðinni og jafnvel til Reykjavíkur.
Á morgun berist síðan öskumistur til vesturs og suðvesturs og jafnvel í örlitlum
mæli til Reykjavíkur. Á mánudag er líklegt að áfram verði austlæg í úrkomulitlu
veðri og að öskumistur leggi til vesturs.

Mesti krafturinn úr gosinu
Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur sagði í gær að
mesti krafturinn væri nú úr gosinu í Eyjafjallajökli. „Við metum

stærðargráðuna núna þannig það
séu að koma tuttugu til þrjátíu tonn
á sekúndu miðað við sjö hundruð til
átta hundruð tonn á sekúndu þegar
gosið var í hámarki fyrstu þrjá dagana,“ sagði Magnús Tumi, sem kvað
engar mælingar að styðjast við til
að spá fyrir um framhaldið.
„Meirihlutinn af þessu efni hleðst
upp í gíg við gosstöðvarnar og ösku-

fall er lítið en aska getur borist víða
ef það er sterkur vindur. Það er
sennilegt að það versta sé afstaðið í þessu gosi, þótt það sé náttúrulega ekkert útlokað. Gosið getur
hætt á morgun eða jafnvel mallað
áfram mánuðum saman af svipuðum krafti og það gerir núna,“ sagði
Magnús Tumi Guðmundsson.

MEÐ ÞRÍLEMBINGA Guðni með nýborin

ALLT Á KAFI Í ÖSKU „Besta ráðið er að rækta túnin upp aftur og plægja öskuna niður

gar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flugvél Landhelgisgæslunnar
TF-SIF og þyrlan TF-GNÁ voru
fluttar til Akureyrar í gær.
Þetta var gert eftir að spá um
gjóskudreifingu frá Eyjafjallajökli benti til þess að loftrými
umhverfis Keflavíkur- og
Reykjavíkurflugvöll kynni að
lokast fyrir blindflugsumferð í
ákveðinn tíma.
Samkvæmt upplýsingum á
vef Almannavarna flaug TF-SIF
yfir gosstöðvarnar að morgni
föstudags á leið til Akureyrar
og voru ratsjármyndir af gosstöðvunum sendar Veðurstofu og
Raunvísindastofnun.
- óká

Fullt var út úr dyrum
í gær í flugstöðinni á
Akureyrarflugvelli sem
þjónaði sem miðstöð
millilandaflugs Íslendinga.
Breyttar vindáttir lokuðu
þó flugvellinum um
miðnæturbil.

Aðalfundur Félags tæknifólks i rafiðnaði
verður haldinn fimmtudaginn 29. apríl 2010
kl. 17 að Stórhöfða 31, Grafarvogsmegin.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Kosning fulltrúa á ársfund Stafa.
Önnur mál.
Halldór Oddsson lögfræðingur fjallar um
höfundarréttarmál.

lömb í fjárhúsinu.

í jarðveginn, þá verður hún bara til bóta, til lengri tíma litið.,” segir Guðni.

Guðni Þorvaldsson, prófessor og frístundabóndi, sinnir kindum og klárum:

Hefur trú á að grasið spretti
„Ég hef fulla trú á að grasið spretti
upp úr öskunni í sumar því hér er
rigningasamt og hlýtt en ég óttast
að erfitt verði að heyja á túnunum
þar sem askan rótast upp undan
vélunum.“ Þetta segir Guðni Þorvaldsson, doktor í gróðurfræðum
og einn þeirra sem nú sinnir kindum sínum og klárum við erfiðar
aðstæður austur undir Eyjafjöllum. Jörðin hans Raufarfell er á
því svæði sem öskulagið er hvað
þykkast.
„Besta ráðið er að rækta túnin

upp aftur og plægja öskuna niður í
jarðveginn, þá verður hún bara til
bóta, til lengri tíma litið. Ég mun
gera það í áföngum,“ segir hann.
Guðni er reyndar bara frístundabóndi því hann býr í Reykjavík og
starfar sem prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann
tekur sér frí frá kennslunni um
sauðburðinn sem nú er í fullum gangi og var einmitt að fóðra
ærnar sínar þegar litið var við hjá
honum. Þær úða í sig heyinu með
glansandi snoppur og koma greini-

lega vel undan vetri, hvernig sem
sumarhagarnir verða. Nokkrar eru
bornar. Sú fyrsta bar fyrir mánuði og er stolt með sín stóru fyrirmálslömb í kró fremst í fjárhúsinu.
Tvær þær næstu eru þrílembdar.
Greinileg frjósemi í stofninum.
„Samkvæmt sónarskoðun verða
2,2 lömb undir hverri á í hjörðinni.
Einhverjar ær verða því að ganga
undir þremur lömbum í sumar ef
öll lifa,“ segir Guðni. „En það er
afleitt að koma ekki lambfénu út
undir bert loft.“
- gun

Bréfdúfur með boð á barnahátíð
flugu af stað miðvikudaginn
21. apríl
Alla dagana
Listaverk í leiðinni – verk eftir
grunnskólanemendur um allan bæ

Laugardagur

P I PAR\TBWA • SÍA • 100580

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

11.00 og 13.00
11.00–17.00
11.00–17.00
12.00–15.00
13.00–16.00
13.00–15.00
13.00–17.00
13.00–15.00
14.00–16.00
14.00 og 15.00
14.00
15.00

Sunnudagur
Ratleikur á strandleiðinni – heitt súkkulaði á leiðinni
Innileikjagarðurinn
Listahátíð barna og listasmiðja
Kálfar, lömb og kiðlingar í Víkingaheimum
– grillaðar pylsur
Ljósmyndasýning barna
Prinsessan og froskurinn – kvikmyndasýning
Barnaleikritið „Mér er alveg sama þótt
einhver sé að hlæja að mér”
Sögur og leikur um borð í Íslendingi
Hlaupakeppni

16.15–17.15

Sjá nánar
áb
barnahatid.is

10.00–12.000
12.00–15.000
13.00–17.000
13.00–17.000
13.00–16.000
14.000
14.000
15.00
16.00–17.00

Ertu búin/n að fá
boð á barnahátíðina
frá mér?

VEISTU SVARIÐ?
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Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir áætlun um hagræðingu í Norðurbænum:

Tveir grunnskólar verða sameinaðir
MENNTAMÁL Engidalsskóli og Víði-

1 Hvað varð til þess að
forsætisráðherra Belgíu baðst
lausnar?
2 Hvern hitti Anna Mjöll Ólafsdóttir á veitingastað í Honolulu
á dögunum?
3 Hver er formaður stjórnar
nýs félags um Sparisjóð Keflavíkur.
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 58

staðaskóli í Norðurbæ Hafnarfjarðar verða sameinaðir í eina
skólastofnun undir stjórn eins
skólastjóra frá 1. ágúst í sumar.
Þetta var samþykkt í bæjarstjórn
Hafnarfjarðar í gær.
Þá var eftirfarandi tillaga
fræðsluráðs samþykkt í bæjarstjórn. „Fræðsluráð samþykkir
að fela sviðsstjóra að láta framkvæma úttekt á mögulegri nýtingu hluta húsnæðis Engidalsskóla fyrir leikskóla og meta
kostnað sem slíku fylgir. Sérstaklega skal kannað hvort hagkvæmt

sé að flytja leikskólann Álfaberg
í húsnæðið og auka við starfsemi
hans.“
F ulltrúi Vinstri grænna í
fræðsluráði benti á að hagræðingartillagan snerti hvorki Barnaskóla
Hjallastefnunnar né leikskólanna
í bæjarhlutanum þótt starfsnefnd
hafi hvatt bæjaryfirvöld til þess að
hefja viðræður við Hjallastefnuna
í hagræðingarskyni.
Fræðsluráð samþykkti hins
vegar að taka upp viðræður við
Hjallastefnuna um endurskoðun
samninga með hagræðingu fyrir
bæjarfélagið að markmiði.
- gar

MYND/JANA
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Hafðu samband

Í ENGIDALSSKÓLA Næsta sumar verður Engidalsskóli í Hafnarfirði sameinaður Víði-

staðaskóla.
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Ert þú í Vildarþjónustu
Arion banka?
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HVALVEIÐAR Nýjar tillögur um fyrirkomulag hvalveiðibanns verða ræddar á fundi
Alþjóðahvalveiðiráðsins í Marokkó í júní.
NORDICPHOTOS/AFP

Veiðibannið í
endurskoðun
Bann við milliríkjaviðskiptum með hvalkjöt enn til
skoðunar í Alþjóðahvalveiðiráðinu. Jón Bjarnason
ráðherra tekur sér tíma til að skoða tillögurnar.
FRÉTTASKÝRING
Næst friður um hvalveiðar?

Auglýsingasími
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Allt sem þú þarft…

Tillaga formanns og varaformanns
Alþjóðahvalveiðiráðsins um breytt
fyrirkomulag hvalveiðibanns fyrir
næstu tíu árin er sett fram í þeirri
von að hún nægi til að stilla til friðar innan ráðsins, þannig að bæði
hvalveiðiþjóðir og andstæðingar
hvalveiða megi vel við una.
Allt hefur verið í uppnámi í ráðinu árum saman og útlit fyrir að
Ísland og jafnvel fleiri hvalveiðiþjóðir segi sig úr ráðinu, þannig að
það verði í raun nánast valdalaus
stofnun.
Tillagan felur það í sér að Ísland
fær heimild til að veiða 80 langreyðar og 80 hrefnur á ári næstu
tíu árin.
Samkvæmt tillögunni þurfa Japanar að draga verulega úr hvalveiðum sínum, en fá þó heimild til
að veiða 400 hrefnur árlega næstu
fimm árin, en 200 á ári eftir það.
Þeir hafa veitt sjö til átta hundruð
hrefnur árlega undanfarin ár.
Í sjálfu sér er þetta ekki svo
slæm útkoma fyrir íslenska hvalveiðimenn, því þótt Íslendingar hafi farið fram á að veiða 120
langreyðar og 80 hrefnur á fundi
í janúar, þá kom fram á þeim
fundi gagntillaga frá Bandaríkjunum, Nýja-Sjálandi, Svíþjóð og
fleiri ríkjum um að Íslendingar
fengju að veiða 60 langreyðar og
60 hrefnur.
F rá sjóna rhóli hva lveiðimanna á Íslandi er þó öllu verri

sú hugmynd, sem nefnd er í tillögunni, að ráðið banni öll milliríkjaviðskipti með hvalkjöt. Sú
hugmynd er að vísu innan hornklofa, sem þýðir að hún er einungis lögð fram til umræðu án þess
vera eiginlegur hluti af tillögu
formannanna.
Það að þessi hugmynd sé engu
að síður höfð með, bendir þó til
þess að verulegur þrýstingur sé á
að þetta nái fram að ganga. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
munu Bandaríkin hafa beitt sér
mjög fyrir þessu, en í reynd myndi
þetta þýða að hvalveiðar á Ísland
misstu grundvöll sinn, því án
útflutnings eru tekjumöguleikar
litlir.
Verði tillagan samþykkt á fundi
ráðsins í júní verður alþjóðlega
hvalveiðibannið, sem verið hefur
við lýði í aldarfjórðung, í reynd
numið úr gildi, í það minnsta
hvað snertir hvalveiðiríkin Ísland,
Noreg og Japan. Allar undanþágur til vísindaveiða eða möguleikar á andmælum verða úr sögunni, en í staðinn mega þau ríki,
sem nú þegar veiða hvali, stunda
takmarkaðar veiðar í söluskyni.
Andstæðingar hvalveiða hafa
gagnrýnt þessar tillögur harðlega. Þeir segja að í reynd sé verið
að leyfa veiðar, sem hafi verið
ólöglegar.
Jón Bjarnason, sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra, vill taka
sér tíma til að skoða þessar tillögur áður en svar verður gefið um
afstöðu Íslands til þeirra.
gudsteinn@frettabladid.is

LAUGARDAGUR 24. apríl 2010

11

Jafnréttissjónarmiðum mætt:

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, skorar á aðra að opna bókhaldið:

Tveir karlar út
tvær konur inn

Allir þingmenn frá 2008 kunni að víkja

STJÓRNSÝSLA Breytingar hafa verið

gerðar á starfshópi um skattkerfið
í kjölfar ábendinga um að skipan
hans uppfyllti ekki ákvæði jafnréttislaga um jöfn hlutföll kynja.
Ráðherrar félagsmála og samgöngu- og sveitarstjórnarmála
endurnýjuðu tilnefningar sínar;
drógu karla út úr hópnum og tilnefndu konur í staðinn.
Í sex manna starfshópnum eru
nú þrjár konur og þrír karlar.
Maríanna Jónasdóttir, fulltrúi
fjármálaráðherra, er formaður
hópsins.
- bþs

STJÓRNMÁL Innan Samfylkingar-

innar hefur þess verið krafist að
allir þeir sem sátu á Alþingi fram
að hruni 2008 segi af sér. Ekki er
óhugsandi að þetta sé réttmæt
krafa og nauðsynlegt sé að verða
við henni. Svo segir Steinunn
Valdís Óskarsdóttir, þingmaður
Samfylkingarinnar.
„Ef störf umbótanefndarinnar leiða til þeirrar niðurstöðu að
menn hafi brugðist á þessum tíma,
þá hljóta allir að fara,“ segir hún
og vísar til nýskipaðrar sextán
manna nefndar, sem er meðal
annarra stýrt af Jóni Ólafssyni

heimspekingi.
Nefndin á að
„leiða skoðun
og umræðu um
störf, stefnu,
i n n r i sta rfs hætti og ábyrgð
Samfylkingarinnar í aðdraga nd a ba n k a STEINUNN VALDÍS
hrunsins“.
ÓSKARSDÓTTIR
Steinunn
bendir á það að Samfylkingin sem
flokkur þurfi að horfast í augu við
fortíð sína og þær ákvarðanir sem
teknar voru. „Samfylkingin sem

flokkur ákvað að standa fyrir galopnum prófkjörum 2006 og var
sem flokkur afskaplega ánægð
með hversu mikið var auglýst
í þeim, því það auglýsti flokkinn um leið. Það er þessi sameiginlega ábyrgð flokksins sem
ég er að kalla eftir,“ segir Steinunn Valdís. Sjálf hafi hún alltaf verið andsnúin opnum prófkjörum, enda séu þau ekki holl
stjórnmálasamtökum.
Steinunn hefur sjálf verið gagnrýnd fyrir að hafa safnað miklu fé
í prófkjörsbaráttu sinni árið 2006
og fólk hefur safnast saman við

heimili hennar til að krefjast þess
að hún segi af sér. „Ég hef ekkert
að fela. Ég skilaði þessu bókhaldi
árið 2007 á minni eigin kennitölu
til skattsins, sem þótti mjög skrítið á þeim tíma. Ég skilaði öllum
fylgiskjölunum og skatturinn fór
yfir hverja einustu kvittun án
athugasemda. Nú er svo komið
að fólk telur sig þess umkomið að
tala um mútugreiðslur, að ég hafi
stungið þessum peningum í eigin
vasa,“ segir Steinunn Valdís.
Henni þætti rétt að fleiri frambjóðendur opnuðu bókhald sitt.
- kóþ
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LEIÐ 6 Strætó bs. segir að taki fólk
vagninn til og frá vinnu megi spara 150
þúsund krónur á ári.
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Ódýrari strætókort á Netinu:

Spara á því að
taka strætó
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SAMGÖNGUR Strætó bs. hefur birt

útreikninga sem sýna að taki
fólk strætó til og frá vinnu eða
skóla, megi spara um 150 þúsund
krónur á ári. Þar er miðað við að
áfangastaðurinn sé innan við tíu
mínútur frá heimili. Útreikningarnir byggja á upplýsingum frá
Félagi íslenskra bifreiðaeigenda.
Næsta hálfa árið munu öll gildistímakort hjá Strætó, sem keypt
eru á vefnum, gilda í þriðjungi
lengri tíma en ella. Þannig munu
30 daga kort gilda í 40 daga, 90
daga í 120 daga og 9 mánaða kort
í tólf mánuði. Eins og áður segir á
þetta bara við um kort sem keypt
eru á vefnum.
Í tilkynningu frá Strætó segir
Reynir Jónsson framkvæmdastjóri að samkvæmt talningum
hafi farþegum fjölgað miðað við
sama tíma í fyrra.
- kóp
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Höfuðblæja talin byrgja sýn:

Sektuð fyrir að
aka með blæju
FRAKKLAND Frönsk kona var
nýlega sektuð um 22 evrur (jafnvirði tæpra 3.800 króna) fyrir
að aka með höfuðblæju. Taldi
lögregla að blæjan byrgði henni
fulla sýn í umferðinni.
Málið hefur vakið athygli en
Sarkozy Frakklandsforseti vill að
notkun höfuðblæju verði bönnuð.
Slíkt bann var samþykkt í Belgíu
á dögunum.
Lögmaður konunnar gagnrýnir
framgöngu lögreglunnar og bendir á að konan hafi ekið óáreitt í níu
ár með blæjuna. Málið lykti því
af pólitík. Segir hann að ef höfuðblæja múslimskra kvenna teljist
byrgja þeim sýn hljóti hið sama að
eiga við um höfuðbúnað nunna og
hjálma mótorhjólafólks.
- bþs

Leita aldraðs ræningja
Lögreglan í Kaliforníu í Bandaríkjunum leitar nú bankaræningja sem
talinn er hafa rænt sjö banka í San
Diego á undanförnum misserum.
Bankaræninginn er talinn vera á
áttræðisaldri en myndir úr öryggismyndavélum sýna að hann fer sér að
engu óðslega í ránunum.
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SVEITARSTJÓRNARMÁL
Grundarfjörður á réttri leið
Eftirlitsnefnd sveitarfélaga mun ekki
aðhafast frekar vegna fjárhagslegrar
stöðu Grundarfjarðar. Nefndin telur
skuldirnar þó of miklar en aðhaldsaðgerðir hafi borið árangur.

GROUP
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Greiðslur úr Lífeyrissjóði verkfræðinga skertar um 10% í annað skiptið á einu ári: Afrek unnið í Madríd:

Samþykktu vantraust á stjórn
KJARAMÁL Aðalfundur Lífeyris-

HYSJAR UPP UM SIG Robert Mugabe,

hinn umdeildi forseti Simbabve, þurfti
aðeins að lagfæra buxurnar áður en
hann tók á móti Mahmoud Ahmadinejad Íransforseta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sjóðs verkfræðinga samþykkti
á þriðjudag yfirlýsingu um vantraust á stjórn sjóðsins síðastliðið
starfsár. Stjórnin eigi að segja af
sér og boða aukafund til að kjósa
lífeyrissjóðnum nýja stjórn.
Stjórnarmenn eru kosnir til
þriggja ára í senn og aðeins var
ætlunin að kjósa einn nýjan í
fimm manna stjórn á fundinum á
þriðjudagskvöld. Þegar komið var
að lokum fundarins og búið var
að samþykkja að skerða lífeyrisgreiðslur um 10 prósent til viðbótar við 10 prósent skerðingu í fyrra,

AFSKRIFTIR Lífeyrissjóðurinn hefur eins
og aðrir lífeyrissjóðir fært niður eignir
og skert réttindi lífeyrisþega í kjölfar
hrunsins.

kom fram tillaga um vantraust á
stjórnina. Hún var samþykkt með

eins atkvæðis mun. Um 100 sjóðsfélagar sátu þá fundinn.
Ingólfur Guðmundsson, sem tók
við starfi framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðs verkfræðinga í febrúar
á þessu ári, segir að stjórnin muni
væntanlega taka ákvörðun um
viðbrögð sín við þessu vantrausti
sjóðsfélaga á næsta stjórnarfundi,
sem halda á fljótlega.
Ólíkt flestum stærstu lífeyrissjóðum landsins eiga atvinnurekendur ekki aðkomu að stjórn Lífeyrissjóðs verkfræðinga heldur
kjósa sjóðsfélagar alla stjórnarmenn beinni kosningu.
- pg

Græddu nýtt
andlit á mann
MADRÍD, AP Læknar í Madríd á
Spáni græddu nýtt andlit á mann,
allt frá hárlínu niður á háls. Maðurinn er nú með nýtt nef, skinn,
kjálka, kinnbein og tennur.
Aðgerðin heppnaðist vel og
engin ör eru sjáanleg framan í
manninum, aðeins dauft ör á hálsinum. Maðurinn getur ekki enn
talað, brosað eða borðað, en hefur
fulla sjón og getur kyngt munnvatni. Tíu sinnum hefur hluti andlits verið græddur á fólk, en þetta
er í fyrsta skipti sem svo er gert
með allt andlitið.
- kóp

Jákvæð umfjöllun
„Þetta er út af
fyrir sig ágætt.
Umfjöllunin er
mjög jákvæð,“
segir Gylfi Magnússon, efnahagsog viðskiptaráðherra, um nýja
lánshæfiseinkunn
Moody‘s. „Af þessu er ljóst að
ef við hefðum ekki getað komið
áætlun AGS áfram þá hefðum við
farið niður í ruslflokk. Núna erum
við stöðug í fjárfestingarflokki. Ég
býst ekki við öðru en að við getum
unnið okkur upp.“
Gylfi segir niðurstöðu Moody‘s annars ríma vel við skýrslu
starfshóps AGS sem lýsi því að
efnahagslífið sé aðeins að rétta
úr kútnum og að skuldastaða
hins opinbera sé innan marka.
Hann segist fremur vænta bættra
einkunna frá fleiri matsfyrirtækjum.

GOSIÐ Í EYJAFJALLAJÖKLI Í nýrri greiningu matsfyrirtækisins Moody‘s á lánshæfi
ríkisins er ekki gert ráð fyrir nema óverulegum áhrifum eldgossins í Eyjafjallajökli á
efnahagslíf þjóðarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

- jab / óká

Horfur úr
neikvæðum
í stöðugar
Moody‘s breytti lánshæfiseinkunn ríkisins þegar
fyrir lá samþykki annarrar endurskoðunar áætlunar
stjórnvalda og AGS. Þá lá fyrir nýtt óbirt mat sem
gerði ráð fyrir áframhaldandi neikvæðum horfum.
EFNAHAGSMÁL Matsfyrirtækið
Moody’s hefur breytt horfum á
lánshæfismati ríkissjóðs í stöðugar úr neikvæðum. „Horfum fyrir
lánshæfisþak erlendra skuldbindinga var einnig breytt í stöðugar
úr neikvæðum,“ segir í tilkynningu Seðlabanka Íslands í gær og
tekið fram að breytingin eigi rætur
sínar að rekja til bættrar erlendrar lausafjárstöðu ríkissjóðs vegna
endurnýjunar fjármögnunar frá
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (AGS)
og ríkisstjórnum Norðurlanda.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafði Moody‘s nær lokið
nýju mati og stefndi á útgáfu þegar
ljóst varð föstudaginn 16. þessa
mánaðar að stjórn AGS hefði samþykkt aðra endurskoðun efnahagsáætlunar stjórnvalda og heimilað lán
hingað á grundvelli hennar. Matið
var því tekið upp og birt í gær, í
stað fyrirhugaðrar birtingar síðasta mánudag. Í matinu sem fallið var frá var áfram gert ráð fyrir
neikvæðum horfum á lánshæfismati ríkissjóðs.
Í nýju mati Moody´s er haft eftir
Kenneth Orchard, yfirmanni á
sviði greiningar Moody‘s á ríkjum
og gjaldmiðlum, að innflæði fjármagns á grundvelli efnahagsáætlunar stjórnvalda og AGS geti aukið
á væntingar og stutt við efnahagslegan bata.
Þá er það mat Moody‘s að þótt
Icesave-deilan sé óleyst enn, þá
liggi fyrir að hún hafi ekki komið
í veg fyrir lánafyrirgreiðslu til

Verður forvitnilegt að
fylgjast með því hvort
hin lánshæfisfyrirtækin fylgja
í kjölfarið.
GREINING ÍSLANDSBANKA

landsins. Þá virðist líklegt að nýr
Icesave-samningur verði íslensku
þjóðarbúi hagfelldari en fyrra
samkomulag.
Í greiningu Moody‘s er jafnframt
tekið fram að ekki sé gert ráð fyrir
miklum áhrifum gossins í Eyjafjallajökli á íslenska hagkerfið,
enda sé það fjarri helstu þéttbýliskjörnum og flugsamgöngur ekki
raskast nema í nokkra daga.
Greining Íslandsbanka sagði í
gær nýtt mat Moody‘s vera „afar
jákvæðar fréttir“ þar sem líkur
hafi minnkað á að lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs detti niður í spákaupmennskuflokk. „Verður forvitnilegt að fylgjast með því hvort
hin lánshæfisfyrirtækin fylgja
í kjölfarið. Sér í lagi væru það
jákvæð tíðindi ef Standard & Poor’s
myndu fara að fordæmi Moody’s og
ríkissjóður héldist í fjárfestingarflokki hjá tveimur stærstu matsfyrirtækjunum. Slíkt myndi að mati
okkar auka tiltrú markaða á landinu og flýta fyrir því að ríkissjóður geti farið að sækja fé á erlenda
markaði þegar fram í sækir,“ segir
í umfjölluninni. olikr@frettabladid.is
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Vegabætur í Hvalfirði:

Mörg fyrirtæki í orkufrekum iðnaði líta til þess að hefja starfsemi á Íslandi:

Þrjú ár tók að
endurgera brú

Áliðnaður nýtir þrjá fjórðu orkunnar

VEGAGERÐ Bláskeggsárbrú í Hval-

firði var tekin í notkun á ný á
sumardaginn fyrsta eftir að hafa
verið færð í upprunalegt horf,
segir á vef Vegagerðarinnar.
Brúin var byggð árið 1907 og
á 100 ára afmæli hennar hófst
endurgerð sem nú er lokið.
„Brúin er líkt og í upphafi
ætluð gangandi fólki og ríðandi.
Hún var byggð fyrir tíma bílsins á Íslandi, síðar breikkuð og
styrkt til að þola vélknúin ökutæki,“ segir á vefnum. Hún er
ofan við Hvalstöðina og Þyril. - óká

IÐNAÐUR Áliðnaðurinn nýtir meira en
75 prósent af allri raforku sem framleidd er í landinu, að því er fram kemur í
nýrri skýrslu Íslandsbanka um íslenskan
jarðhitamarkað.
„Aðrar iðngreinar, til dæmis kísiljárniðnaður, nota um 11 prósent orkunnar
en raforkunotkun til heimilisnota er einungis um 5 prósent af heildarraforkunotkun á landinu,“ segir í tilkynningu
bankans.
Þá kemur fram í skýrslunni að fram
undan sé um 300 milljarða króna fjárfesting í orkugeiranum og að þörf sé á
utanaðkomandi fjármagni. „Ef tekin er
með í reikninginn tryggð lánsfjármögnun

Hellisheiðar- og Hverahlíðarvirkjana er
heildarupphæð þeirrar fjármögnunar
sem nú er þörf 2,4 milljarðar Bandaríkjadala,“ segir í skýrslunni.
Lágt orkuverð hér á landi er hins
vegar sagt helst standa í vegi fyrir því
að erlendir fjárfestar telji verkefni tengd
virkjunum hér á landi nægilega hagfelld.
Þróunarkostnaður sé samkeppnishæfur
við það sem gerist annars staðar.
Þá kemur fram að mörg fyrirtæki í
orkufrekum iðnaði líti til þess að hefja
hér starfsemi, en fjárhagsleg áhætta
við forrannsóknir og þróun jarðhitaorku hafi verið hindrun í vegi þess að fá
einkaaðila með í slík verkefni.
- óká

Orkuveitur 2008
Orkufyrirtæki
Landsvirkjun
Orkuveita Rvk.
HS Orka
RARIK
Orkuveita Vestfj.
Norðurorka
Veituft. Reyðarfirði
Veituft. Húsavík
Önnur
Samtals

Megavattstundir
12.468.587
2.138.212
1.431.610
251.054
84.067
1.496
1.342
773
90.612
16.467.753
Heimild: Íslandsbanki/Hagstofa Íslands

Finnair aftur í eðlilegar horfur:

Eru á móti bótum frá ríkinu
FINNLAND Flugumferð Finnair,
ríkisflugfélags Finna, færist í
eðlilegt horf um helgina eftir
að hafa farið mjög úr skorðum
í vikunni vegna eldgossins í
Eyjafjallajökli.
Í tilkynningu félagsins í gær
var haft eftir Mika Vehviläinen,
forstjóra Finnair, að farþegar
sem orðið hefðu fyrir röskunum yrðu aðstoðaðir eftir megni.
Enn voru þá nokkur þúsund
strand.
Hann hefur jafnframt sagt að
stjórnvöld ættu ekki að þurfa að
hlaupa undir bagga með flugfélögum vegna gossins. Ef þau
stæðust á annað borð Evrópureglur um eiginfjárstöðu, þá
ætti vikuröskun á flugi ekki að
slá þau út af laginu. Hætt væri
við að styrkir nú myndu skekkja
samkeppnisstöðu þeirra.
- óká

Úrskurður Polanski í óhag:

Sleppur vart
við framsal
SVISS, AP Kvikmyndaleikstjórinn
Roman Polanski sleppur vart við
framsal til Bandaríkjanna úr
þessu, þótt búast megi við frekari lagadeilum
næstu mánuðina.
Dómstóll
í Kaliforníu
hafnaði því í
gær að Polanski
fengi að vera
fjarverandi
meðan réttað
verður í 33 ára ROMAN POLANSKI
gömlu nauðgunarmáli. Polanski hefur verið í stofufangelsi í
Sviss síðan hann var handtekinn
við komu sína þangað í haust.
Polanski hefur viðurkennt
að hafa haft samræði við unga
stúlku árið 1977, en hefur til
þessa haldið sig frá Bandaríkjunum til að forðast dómsmál.
- gb

Allir velkomnir á Reykjavíkurþing í dag

Bjartari framtíð
fyrir börnin okkar

Samfylkingin heldur Reykjavíkurþing í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti í dag.
Við ætlum að eiga skemmtilegan dag í góðum hópi og spjalla um nýjar hugmyndir og brýnustu málin í borginni okkar.
10:00–12:00
Hverﬁn og málefnin

13:00
Barnadagskrá: Líﬁð er leikur

• Umræður. Smiðshöggið rekið á málefnavinnu vetrarins
• Skemmtilegar listasmiðjur fyrir börnin

• Útileikjanámskeið með Sólu sögukonu
• Heimslistahátíð barna í Gerðubergi heimsótt

12:00–12:45
Nærum sál og líkama

15:00-17:00
Sumarhátíð og Sam-rokk

• Gómsæt súpa á vægu verði
• Gönguferð um svæðið með leiðsögn

• Lalli töframaður
• Ómar Ragnarsson
• Kristmundur Axel úr Söngvakeppni
framhaldsskólanna
• Fræbbblarnir
• Sumar-ratleikur
• Skottmarkaður o.ﬂ. o.ﬂ.!!!

13:00
Mikilvægustu málin – erindi jafnaðarmanna í borgarmálum
• „Bjartari framtíð – fyrir börnin okkar“
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóraefni
• Niðurstöður málefna- og hverfahópa
Oddný Sturludóttir og Hjálmar Sveinsson
• Áherslur unga fólksins
Eva Baldursdóttir og Guðﬁnnur Sveinsson

Fjörugar umræður um mikilvægustu málin
Skemmtileg dagskrá fyrir mikilvægasta fólkið

Skuldsetning hindrar nýliðun:

Undir bændur
fái nýliðastyrk
LANDBÚNAÐUR Aðalfundur Samtaka ungra bænda beindi því til
stjórnar samtaka sinna að beita
sér fyrir því að komið verði á
„raunverulegum nýliðunarstyrkjum til að tryggja endurnýjun í landbúnaði“ eins og segir
í ályktun fundarins sem haldinn
var við Mývatn 17. apríl.
„Vegna hárrar skuldsetningar njóta yngri bændur ekki
sömu kjara við kaup á greiðslumarki og eldri bændur, í formi
lægri skatta vegna afskrifta.
Þetta þýðir að yngri bændur geta
ekki greitt jafn hátt verð fyrir
greiðslumark og vinnur því gegn
eðlilegri nýliðun í greinum,“
segir meðal annars í greinargerð
með álytkun fundarins.
- gar

Grillaðar pylsur fyrir alla!

www.xs.is

SUMAR
TILBOÐ
Verð aðeins

1490

Handbók
Blómavals

Orkidea

170 síður af
fróðleik og
leiðbeiningum
um garðverkin

1.990
Friðarlilja

1.490

Útsæði
5kg

890

Gullauga,Helga,
Premier, Rauðar

Potta
rósir

Casoron
1 kg

(pottahlíf fylgir ekki)
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2.949

nú er rétti tíminn
fyrir illgresiseyðinn

Sýpris
100 sm

1.499
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R
F
TAX
TAX FREE!
ÖLL REIÐHJÓL!

Ótrúlegt
úrval!

Afnemum

framleidd eftir

virðisaukaskatt

evrópskum

AF ÖLLUM
REIÐHJÓLUM OG
LEIKFÖNGUM

gæðastöðlum

Garðverkfæri

Garðhúsgögnin komin
mikið úrval!

Á HELGARTILBOÐI

1.26.59999

Omega 200
6.2Kw
Grillflötur 48x36 sm
Tvískiptur brennari
Flame tamer hlíf yfir
brennara.
Emeleruð grillgrind
Hitagrind,
hliðarborð,
neistakveikja,
þrýstijafnari.

Hekkklippur
HiPoint
5084664

3000235

Greinaklippa
HiPoint

0
9
5
.
3
2

ÓDÝRT

ÓDÝRT

1.29999
1.7

Garðsett borð og fjórir stólar.

5084661

3899138

MEIRI ÞYKKT PALLAEFNI
á
verð fr

TRYGGIR STYRK!
Pallaefni úr gagnvarinni furu
frá Húsasmiðjunni er ekki
aðeins á frábæru verði heldur
einnig með meiri þykkt, sem
tryggir meiri styrk og lengri
endingu.

90 0
222.79
9
9
.

248 kr/m
248 kr/m
Fura fúavarin 28x95 305 kr/m
Fura fúavarin 48x148 610 kr/m
Fura fúavarin 21x95

Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan
skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

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

KYNNING Á SUMARDEKKJUM
OG AUTOGLYM BÓNI Í SKÚTUVOGI
kl. 13-16

á
verð fr

8.690

16
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greinar@frettabladid.is

Mótmælaaðgerðir við heimili fólks eru brot á
friðhelgi einkalífsins.

Mótmælt á
röngum stöðum

E

ftir bankahrunið hefur sú ógeðfellda breyting orðið í
íslenzku samfélagi, að einhver hópur manna telur sjálfsagt að gera aðsúg að heimilum manna til að tjá meiningu
sína.
Sumir hópar og einstaklingar, sem hafa siglt undir því
flaggi að vilja koma skoðun sinni á framfæri, hafa í skjóli nætur
unnið skemmdarverk á húseignum fólks. Forsvarsmenn fyrirtækja í orku- og stóriðjugeiranum máttu þola slíkt, jafnframt sumir
forvígismenn hinna föllnu banka.
Fyrir rúmu ári tók fólk, sem vildi mótmæla meintum mannréttindabrotum gegn útlendingum hér á landi, upp á því að mótmæla
við heimili dómsmálaráðherra og forstjóra Útlendingastofnunar. Og
braut þar með gegn sjálfsögðum mannréttindum þessara einstaklinga, að fá að vera í friði á heimili sínu.
Nú síðast hefur verið mótmælt við heimili stjórnmálamanna, sem
nefndir eru í rannsóknarskýrslu
SKOÐUN
Alþingis vegna tengsla við bankana. Fólk hefur safnazt saman við
Ólafur Þ.
heimili þessara einstaklinga og
Stephensen
neitað að fara, þótt það hafi verið
olafur@frettabladid.is
beðið um það af íbúum og lögreglu. Þetta er skýrt brot á fyrstu
málsgrein 71. greinar stjórnarskrárinnar, sem er einföld í sniðum: „Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.“
Uppákomur á borð við þessa eru því miður ekki einsdæmi í stjórnmálasögunni. Árið 1932, í kjölfar þess að Tryggvi Þórhallsson, þáverandi forsætisráðherra, rauf þing og boðaði til kosninga, stóð múgur
manna, einkum kjósendur Sjálfstæðisflokksins samkvæmt samtímaheimildum, fyrir daglegum æsingum og ólátum við Ráðherrabústaðinn, sem þá var heimili forsætisráðherra. Tryggvi átti sjö börn, flest
lítil. Sum þeirra urðu fyrir aðkasti vegna föður síns og þurfti að taka
þau úr skóla tímabundið.
Sagan af óspektunum við hús Tryggva Þórhallssonar hefur löngum verið talin þeim til skammar, sem tóku þátt í þeim. Sennilega
vonuðu flestir að stjórnmálabarátta á Íslandi hefði færzt upp á hærra
plan, enda langt um liðið frá hinum róstusömu kreppuárum.
Það þarf ekki mikla tilfinningagreind til að átta sig á hvaða áhrif
það getur haft á börn þegar múgur safnast saman fyrir utan heimili
þeirra og gerir hróp að foreldrum þeirra. Enginn ætti að geta leyft
sér að svipta lítið fólk þannig öryggi eigin heimilis.
Lögreglan gerir rétt í að hóta þeim handtöku, sem halda uppteknum hætti og gera aðsúg að heimilum fólks. Athæfið er brot gegn
lögum og stjórnarskrá.
Auðvitað eiga menn rétt á að mótmæla orðum og gerðum stjórnmálamanna og krefjast afsagnar þeirra. Þeir geta gert það með því
að efna til friðsamlegra mótmæla við Alþingi eða flokksskrifstofur,
með því að skrifa greinar eða senda bréf. En heimili fólks á að láta í
friði. Þeir sem hafa hímt við heimili stjórnmálamanna á kvöldin eiga
að skammast sín og finna sér réttan vettvang til að mótmæla.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Hófsemdarstefnan blásin af

Í

framhaldi af rannsóknarskýrslunni þótti forsætisráðherra rétt að biðjast afsökunar á því að Samfylkinguna
hefði borið af leið norrænnar velferðarhyggju með því að innleiða
Blairismann. Hann var því blásinn
af. Hvers vegna?
Breski Verkamannaflokkurinn
undir forystu Blairs hvarf frá róttækri vinstristefnu svipaðri þeirri
og VG fylgir og lagaði sig að stefnu
norrænu jafnaðarmannaflokkanna.
Þáttur í þeirri stefnubreytingu var
skýr Evrópustefna. Er forsætisráðherra að hverfa frá henni?
Það vantar allt rökrétt samhengi
í afsökunarbeiðni forsætisráðherra. Sænskir sósíaldemókratar

voru brautryðjendur þessara r hugsu na r
þegar á kreppuá r u num. Hún
hefur stundum
verið kennd við
hófsemd. Kjarni
hennar felst í því
að leyfa frjálsu
ÞORSTEINN
atvinnulífi að
PÁLSSON
njóta sín til þess
að skapa verðmæti til að standa
undir velferðarkerfinu. Alþýðuflokkurinn gamli fylgdi þessari
hefðbundnu norrænu línu frá því
á viðreisnarárunum. Hvers vegna
vill formaður Samfylkingarinnar
nú færa flokkinn af þeirri leið?

Sennilega á þetta að vera svar við
siðferðilegri gagnrýni í rannsóknarskýrslunni. Raunveruleg ástæða
þessarar stefnubreytingar er þó
líklega önnur. Til að róa órólega
arm VG og halda ríkisstjórninni
saman þarf að færa stefnu hennar
lengra til vinstri. Þetta staðfestir
því fyrst og fremst undirtök VG í
stjórnarsamstarfinu.
Vandinn er hins vegar sá að sú
stefna VG sem Samfylkingin á nú
að laga sig að er til vinstri við norrænu velferðarhagkerfin. Forsætisráðherra mistókst þar af leiðandi
að sýna orsakasamhengi þessarar
stefnubreytingar og skynsamlegrar framtíðarsýnar um endurreisn
Íslands.

Hugmyndafræðin 2003

E

in helsta brotalömin í hagstjórninni í byrjun þessarar aldar var óheyrilegur viðskiptahalli. Hann er
góður mælikvarði á hvort þjóðir lifa
um efni fram. Viðskiptahallinn er
fjármagnaður með erlendum lánum
og ríkissjóðstekjurnar bólgna vegna
aukinna umsvifa sem þau hafa í för
með sér. Þó að afgangur hafi verið
á rekstri ríkissjóðs var hann aldrei
nægur til að vinna gegn þessum
falska vexti.

Í framhaldi af hugmyndafræðilegum skilgreiningum forsætisráðherra um frjálshyggju og norræna
velferðarhyggju er fróðlegt að skoða
hver afstaða einstakra stjórnmálaflokka var til þessa vanda á sínum
tíma. Í kosningunum 2003 var til að
mynda tekist á um skattamál.
Allir flokkarnir boðuðu þá
skatta lækkanir. VG var með hófsömustu tillögurnar en vildi samt
lækka skatta. Samfylkingin taldi
sig jafnvel bjóða meiri skattalækk-

anir en Sjálfstæðisflokkurinn.
Í raun réttri voru það fyrst og
fremst erlendar lántökur vegna
viðskiptahallans sem gerðu þessar skattalækkanir mögulegar án
halla á ríkissjóði. Kjarni málsins
er sá að enginn grundvallarmunur
kom fram á milli flokkanna. Tillögur vinstri flokkanna sýna að
stjórn þeirra hefði einnig lækkað skatta; eytt um efni fram og
lagt hornstein að þeim vanda sem
orsakaði hrun krónunnar.

Hugmyndafræðin 2007
Félag fólks með heilaskaða
og aðstandenda þess

Aðalfundur Hugarfars verður haldinn
í Hátúni 10, 105 Reykjavík,
þriðjudaginn 27. apríl kl. 20:00.
Dagskrá fundar eru hefðbundin aðalfundarstörf en
undir liðnum önnur mál mun Auður Axelsdóttir frá
Hugaraﬂi segja frá sínu félagi og niðurstöður skoðanakönnunar sem Hugarfar stóð fyrir verða kynntar.
Stjórnin

V

ið fjárlagagerðina fyrir
árið 2007 ákvað ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks
og Framsóknarflokks að
loka fjárlögum með níu milljarða
króna afgangi. Flestum fannst það
góð niðurstaða. Einstaka menn eins
og Einar Oddur Kristjánsson gagnrýndu hana þó og töldu að afgangurinn yrði að skipta mörgum
tugum milljarða króna til að vega
upp á móti ofþenslu í hagkerfinu.
Þegar horft er til baka getur
engum dulist að gagnrýni Einars Odds var á rökum reist. En
hver var stefna Samfylkingarinnar og VG? Þessir tveir flokkar
sammæltust þá í fyrsta skipti um
fjárlagatillögur sem áttu að sýna
hugmyndafræðileg skil gagnvart

ríkisstjórnarflokkunum. Þau fólust
í að eyða öllum afganginum.
Með öðrum orðum: Samfylkingin
og VG vildu ganga lengra en þáverandi ríkisstjórn til að auka umsvif
ríkissjóðs á grundvelli viðskiptahalla. Niðurstaðan er sú að þeir
vildu eyða umfram efni og auka
á vandann sem síðar leiddi af sér
hrun krónunnar. Bæði ríkisstjórnin og stjórnarandstaðan á þeim
tíma fóru út af braut hófsamrar
ríkisfjármálastefnu. Það var hreint
ekki frjálshyggja.
Hér má ekki rugla saman siðferði og pólitískum hugmyndum.
Siðferðisbrestur getur orðið í þjóðfélaginu hvort sem menn halda sér
hugmyndafræðilega til hægri eða
vinstri.

Það er slæmt ef menn ætla að
fara hjáleið um þau siðferðilegu
vandamál sem hrjá samfélagið með pólitískum hugtökum sem
þeir hafa ekki vald á. Nú er þörf á
skýrri hugmyndafræðilegri og siðferðilegri leiðsögn. Leiðin er sannarlega ekki sú að yfirgefa hófsemdarhyggjuna og halda lengra til
vinstri eins og forsætisráðherra
boðar.
Sú ákvörðun forsætisráðherra
að færa Samfylkinguna til vinstri
opnar möguleika fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn til að ná sterkari fótfestu á
miðjunni. Fari svo að þeir grípi
tækifærið verður fróðlegt að sjá
með hvaða hætti. Það gerist ekki
sjálfkrafa.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
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GARÐSETT - BORÐ + 2 STÓLAR

9.995,-
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GLEÐILEGT

SUMAR

Summer. Grátt garðsett, felliborð + 2 fellistólar. Stóll: H81 cm.
Seta. 38x31cm. Borð: 75x45x75 cm. Verð 9.995,- Einnig til svart.

30%
af geymslukössum

Geymslubox. 60x37,5x17 cm.
Verð 1.195,- NÚ 795,-

50%
afsláttur

gerðu
verðsamanburð

Geymslubox. 60x45x38 cm.
Verð 1.495,- NÚ 995,-

Summer. Bakki, bambus. Ø38 cm. Verð 2.495,-/stk.

Geymslubox. 79x56x17 cm.
Verð 2.995,- NÚ 1.995,-

Geymslubox. 60x38x43 cm.
Verð 1.995,-/stk. NÚ 1.395,-/stk.

Lanterne. Kertalugt.
21x17cm. Verð 1.995,- NÚ 1.195,26x21cm. Verð 3.495,- NÚ 1.995,33x25cm. Verð 4.995,2.995,- NÚ 2.995,4.995,-

Summer. Vatnskanna 2ltr.
Verð 495,-/stk. NÚ 245,-/stk.

Ostabakki. Ostabakki með
áhöldum 34x25 cm. Verð 1.995,-

STÓLL

KERTALUGT

2.995,-

1.995,-

BORÐ

3.995,Summer. Fellistóll,
grænn. H85 cm. Seta.
40x31 cm. Verð 2.995,Summer. Felliborð,
grænt. 60x60x69 cm.
Verð 3.995,-

Summer. Kertalugt.
4 litir. 16,5x32 cm.
Verð 1.995,-/stk.

GARÐLJÓS

695,-

HLÍFÐARHJÁLMUR

395,-

Summar. Díóðuljós
(sólarhleðsla).Ø11, H32 cm.
Verð 695,Summer. Útiklukka m/hita- og
rakamæli. Ø50 cm. Verð 4.995,Einnig til svört eða hvít.

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

Summer. Glasamottur. Steinn.
10x10x1 cm. 4 í pk. Verð 995,-

sendum um allt land

Summer. Hlífðarhjálmur. Ø30 cm. Verð 395,-/stk.

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30
www.ILVA.is

kaffi

Smurt Croissant
og kafﬁ 490,-
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Leiðréttingin og lygin
Opinber umræða
Ögmundur
Jónasson
Alþingismaður

M

argir jarðfræðingar hafa af
því áhyggjur að fram undan
kunni að vera tímabil meiri eldvirkni í jarðskorpunni en verið
hefur um langt skeið á Íslandi.
Hefur verið vísað til þess að
jarðsagan geymi vísbendingar
um tímabil lítilla eldsumbrota
annars vegar og mikilla umbrota
hins vegar. Inn í þetta fléttast
vitneskja um að samband hefur
oftast verið á milli eldvirkni á
Eyjafjallasvæðinu og eldgoss í
Kötlu. Óttast menn því að líkur
séu á að hún muni gjósa. Hér á
landi hefur þetta verið rætt í
fjölmiðlum og manna á meðal.
Í heiminum öllum hefur þessi
umræða farið fram, nákvæmlega
þessi umræða – vestan hafs og
austan. Hvort sem er á Sky-sjónvarpsstöðinni, í New York Times
eða NRK, Berlingske Tidende,
Der Spiegel og Le Monde. Hvernig ætti annað að vera þegar flugumferð stöðvast um alla Evrópu; þegar í ljós kemur í fyrsta
skipti að flugöryggi er ekkert
þegar öflugt öskugos er annars
vegar?!
Auðvitað ræða þessir fjölmiðlar staðreyndir málsins og
vísbendingar um líklega þróun.
Gætu orðið enn öflugri gos?
Þetta ræða menn af forvitni og
til þess að geta brugðist skynsamlega við ef – og þegar – til
kæmi.

Um þetta var forseti Íslands
spurður í erlendum fjölmiðlum.
Hann svaraði í samræmi við
það sem hér hefur verið nefnt.
En viti menn. Nú varð uppi fótur
og fit. Er maðurinn genginn af
göflunum? Ætlar hann að eyðileggja ferðamennskuna í sumar?
Katla mun ekki gjósa. Það mun
ekki gerast! Ekkert frekar en að
bankarnir áttu ekkert að fara á
hausinn. Eru menn nokkuð búnir
að gleyma? Allt var sagt lygi
sem ekki passaði inn í óskhyggjuna þá stundina. Nú er forsetinn krafinn um leiðréttingu. Og
það strax. Annars verði tjónið
óbætanlegt.

þjóðarpyngjuna – að sögn. Flestir voru þá reiðubúnir að horfa
framhjá því háttarlagi sem viðgekkst suður á Balkanskaga og
víðar þar sem íslenskir fjármálamenn beittu sömu vinnubrögðum
til að sölsa undir sig almannaeignir og við erum nú farin að
finna fyrir hér á landi.
Á þessum tíma var forseti Íslands lofaður og prísaður fyrir að kynda undir kötlum
útrásarinnar. Nú er öldin önnur.
Forsetinn hefur söðlað um,
meira að segja gerst talsmaður þjóðaratkvæðagreiðslu um
umdeild mál. Hugaræsingin sem
heltekið hefur margt fjölmiðla-

Þótt menn viti innst inni hvað rétt
er, þá virðist mér alltof margir – nú
sem fyrr – gera það sem auðveldast
er í umræðunni: Láta berast með
straumnum.

Vandinn er sá að Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
getur ekkert leiðrétt. Og á ekki
að reyna það. Leiðrétting er
nefnilega annað nafn á lygi.
Fáir verða nú til þess að
taka upp hanskann fyrir forseta Íslands í þessu máli. Af er
sem áður var þegar hann átti
sér marga viðhlæjendur. Það
var á þeim tíma sem það þótti
líka rétt og gott að dásama
útrási na, þenslu ba nka nna
sem skiluðu okkur svo miklu í

fólk og fleiri í þessu Kötlumáli er
af nákvæmlega sama toga og átti
sér stað í aðdraganda hrunsins,
nema nú með öfugum formerkjum. Það sem forsetinn gerir og
segir þykir nú ekki að öllu leyti
gott, heldur að öllu leyti slæmt.
Þótt menn viti innst inni hvað
rétt er, þá virðist mér alltof margir – nú sem fyrr – gera það sem
auðveldast er í umræðunni: Láta
berast með straumnum.
Lærdómur hrunsins er að hætta
að óttast opinskáa umræðu.

Ekki stórasta landið
Evrópumál
Eygló
Harðardóttir
Þingmaður
Framsóknarflokksins

Í

sland er smáríki. Íbúar eru um
320 þúsund, við höfum engan her
og takmarkaðar auðlindir. Mannfjöldi og landsframleiðsla eru á við
starfsmannafjölda og veltu meðalstórs fyrirtækis í Bandaríkjunum.
Þrátt fyrir þessar augljósu staðreyndir virðumst við eiga mjög erfitt með að horfast í augu við þær.
Á undanförnum árum höfum
við aldrei stoppað og spurt okkur
sjálf hvað það er nákvæmlega sem
smáríki getur gert. Getur smáríki
leyft bönkum að opna útibú erlendis? Getur smáríki leyft sér að vera
með kauphöll og hlutabréfamarkað?
Getur smáríki sinnt þeim skuldbindingum sem aðild að ESB og
jafnvel EES felur í sér?
Þegar Ísland gerðist aðili að EESsamningnum árið 1994 urðu miklar breytingar á lagaumhverfinu á
Íslandi, ekki hvað síst á starfsháttum fjármálafyrirtækja. Með aðild
að EES skuldbundum við okkur til

landa af fyrri efnahagsáföllum og
þekkingu á eigin samfélagi.
Af hverju var það svo? Almenna
söguskýringin virðist vera að svona
hafi menn bara viljað hafa þetta.
Opna allar gáttir, sleppa öllu lausu
og láta frjálshyggjuna ríða röftum.
Myndin er að mínu mati aðeins
flóknari. Flestir eru nú á einu máli
að setja þurfi skýrari reglur og
koma böndum á markaðsöflin. Samt
erum við enn í dag að innleiða löggjöf ESB nánast beint inn í íslensk
lög. Lítil vinna fer í að bera saman
lagafrumvörp okkar við löggjöf
nágrannalandanna og enginn virðist hafa tíma til að spyrja grundvallarspurninga um hvað smæð
landsins leyfir okkur að gera og
hvað ekki.
Flækjustig í löggjöf og stjórnsýslu í nútímasamfélagi er mjög
mikið og sem dæmi hafa ráðherrar á núverandi löggjafarþingi
lagt fram tæplega 150 frumvörp.
Á Alþingi starfa 12 fastanefndir
og verkefnum nefndanna sinna 9
nefndarritarar og þar af sinna tveir
þeirra aðeins fjárlaganefnd. Nefndarritarar sinna jafnframt þingmannamálum og eiga að vera þingmönnum til aðstoðar við að leggja

Á undanförnum árum höfum við aldrei
stoppað og spurt okkur sjálf hvað það er
nákvæmlega sem smáríki getur gert.
að taka upp ýmsar tilskipanir og
reglugerðir Evrópusambandsins.
Oft hefur verið fullyrt að okkur sé
skylt að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins beint og engar
undanþágur séu frá því. Það er ekki
alls kostar rétt, því fjölmargar tilskipanir Evrópusambandsins fela
aðeins í sér lágmarkssamræmingu
á tilteknum reglum.
Í samanburði rannsóknarnefndarinnar á innleiðingu löggjafar ESB
hérlendis og í öðrum löndum segir
að munurinn liggi helst í því að við
virðumst hafa innleitt löggjöf ESB
orðrétt og gagnrýnislaust. Engar
strangari reglur voru settar hér og
engar séraðlaganir voru að íslenskum aðstæðum. Í öllum hinum löndunum mátti finna einhvers konar
séraðlaganir, strangari reglur sem
endurspegluðu reynslu viðkomandi

fram frumvörp og þingsályktanir
og öllum má ljóst vera að nefndarsviðið er verulega undirmannað.
Staðan er ekki betri í ráðuneytunum. Við þurfum að gera okkur grein
fyrir því að stjórnkerfið, hvort heldur er ráðuneytin eða Alþingi, hefur
ekki ráðið við þau gríðarlegu verkefni sem m.a. fylgdi aðildinni að
EES. Við sáum ekki veikleika okkar
og forgangsröðuðum því ekki. Við
gerðum aldrei upp við okkur hvaða
verkefni við töldum nauðsynlegt
að leysa á eigin spýtur, sem sjálfstæð þjóð og hvaða verkefnum við
gætum betur sinnt í samstarfi við
nágrannaþjóðir okkar?
Við þurfum að forgangsraða og
horfast í augu við veikleika okkar.
Aðeins þannig getur eitt litlasta
land í heimi dafnað um ókomna
framtíð.
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Stjórnarskráin
Njörður P.
Njarðvík
Rithöfundur og
prófessor emeritus við
Háskóla Íslands

N

ú er liðið á annað ár síðan ég
vakti athygli á nauðsyn þess að
stofna nýtt lýðveldi á Íslandi með
alveg nýrri stjórnarskrá (fyrst í
Silfri Egils 11.1.2009 og svo í grein
í Fréttablaðinu 14.1.2009), – og
benti á fordæmi Frakka. Skýrsla
rannsóknarnefndar Alþingis stað-

gert í Suður-Afríku þegar mannfjandsamleg kynþáttastefna beið
loks ósigur. Og það þurfum við að
gera í okkar ósigri eftir hrun hinnar ómanneskjulegu frjálshyggju.
Það er eina leið okkar til að endurheimta reisn okkar sem þjóð
og orðstír okkar meðal annarra
þjóða. Til þessa stjórnlagaþings
verður að vanda sérstaklega. Þar
má enginn þingmaður sitja, enda
má segja að þeir beri ansi margir
mikla ábyrgð á því hvernig komið
er og séu því hluti af vandanum.
Þótt við blasi ýmsir þættir sem
taka verður á í nýrri stjórnarskrá,
eins og til dæmis hrein aðgrein-

Brýnt er að ekkert verði ógert látið til
þess að stjórnlagaþingið takist vel …

festir nú hversu hörmulega er
komið fyrir okkur sem þjóð. Í raun
og veru má segja, að bankahrunið
(fjármálakreppan) sé ekki alvarlegast, heldur hrun traustsins. Allt
brást. Spillingin hefur verið svo
yfirgengileg, að okkur datt ekki í
hug að svo gæti verið. Og nú þegar
þetta hefur verið birt okkur áþreifanlega og opinberlega á ábyrgan hátt, treystir þjóðin hvorki
stjórnvöldum né eftirlitsstofnunum: ekki Alþingi, ekki ríkisstjórn,
ekki forseta Íslands. Þar með er
stjórnkerfið, sjálft lýðveldið í
raun hrunið. Nú ætti að blasa við
öllum hugsandi mönnum, að við
getum ekki haldið áfram á sömu
braut. Við verðum blátt áfram að
hugsa grundvöll tilveru þjóðarinnar upp á nýtt. Það verður ekki gert
með neinni sýndarmennsku, smáskammtalækningum eða pólitískum heftiplástri. Þegar stjórnmálamenn bregðast, verður þjóðin sjálf
að taka í taumana.
Þess vegna er okkur nú lífsnauðsyn að kjósa stjórnlagaþing
sem allra fyrst. Ekki til að lappa
upp á gallaða stjórnarskrá, heldur
til að semja nýja, alveg frá byrjun. Það eru einu skynsamlegu viðbrögðin. Það var gert í Þýskalandi
eftir hrun nasismans, það var

ing hins þrískipta valds, löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og
dómsvalds, þá er fjölmargt annað
sem þarf að huga að vandlega. Það
verður því vandasamt hlutverk
sem væntanlegu stjórnlagaþingi
er falið. Þess vegna þarf þjóðin að
vera árvökul þegar hún velur sér
fulltrúa til þessa erfiða og flókna
verkefnis sem svo mikið veltur á
fyrir framtíð okkar. Brýnt er að
ekkert verði ógert látið til þess að
stjórnlagaþingið takist vel og skili
þjóðinni vandaðri stjórnarskrá til
góðrar leiðsagnar til nýrrar og
betri framtíðar.
Þeir brugðust sem síst skyldi
og trúað var fyrir þjóðargæslu,
hvorki meira né minna. Þeim mun
ekki veitast auðvelt að ávinna sér
traust. En sem betur fer á þjóð
okkar fjölda góðra og vandaðra
manna og kvenna sem er vel fær
um að varða nýjan veg út úr öskuþoku gróðahyggjunnar. Margt af
því fólki mun ekki trana sér fram,
en það þurfum við nú að finna og
leiða til öndvegis í nýrri endurreisn íslenskrar þjóðar.
Göngum nú einu sinni hreint
til verks. Hreinsum rækilega til í
rústum þess lýðveldis sem hrundi
– og stofnum svo nýtt lýðveldi með
nýrri stjórnarskrá.
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Auglýsingasími

Ný stjórnarskrá –
nýtt lýðveldi

Allt sem þú þarft…

Sumardekkin færðu hjá okkur!

Vaxtalaus lán frá Visa og
Mastercard í allt að 12 mánuði
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Hjólbarðaverkstæði Bílabúð Benna - Tangarhöfða 8 - S: 590 2000 / Nesdekk - Fiskislóð - sími 561 4110 / Nesdekk - Reykjanesbæ - sími 420 3333

KRAKKADAGAR
Kátustu krakkarnir, litríkustu
leikföngin og ﬂottustu fötin um helgina
Á Krakkadögum er líf og fjör í Smáralind, frábær tilboð fyrir
barnafjölskyldur og skemmtidagskrá fyrir börn á öllum aldri.
Bjóddu fjölskyldunni á Krakkadaga í Smáralind.

Skemmtileg dagskrá 14.00-16.00
á göngugötunni í dag
·
·
·
·

Komið og
teiknið mynd
fyrir MegaStore

Sirkus Íslands
Solla Stirða og Íþróttaálfurinn
Lalli töframaður kynnir og sýnir töfrabrögð
Tískusýning

Einnig hoppukastalar fyrir krakkana í Vetrargarðinum

Opið í dag kl. 11-18. Sjáumst!

af völdum vörum
fyrir stráka og stelpur
X-boys hettupeysur

50% afsláttur
í Veröldina okkar
um helgina!

2.995 kr.

Gallaleggings á stelpur

3.495 kr

20% afsláttur
af Animal Parade
bætiefnum fyrir börn

Allir kátir krakkar
sem koma í heimsókn fá

poka af Stjörnusnakki
meðan birgðir endast.

Baby oil
Olía unnin úr chaomillu fyrir krakka
á öllum aldri. Nærir og róar húðina.
Baby cream
Mjög nærandi krem fyrir krakka
á öllum aldri.

Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000

Solla Stirða o g Í þ r ó t t a á l f u r i n n -

50% afsláttur

íslenski r leika r a r samþykkti r af LazyTown. Latibær ® & © 2010 Latibær ehf. Öll réttindi áskilin.

Allir fá verðlaun
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Hafa skal það
sem fyndnara
reynist …
… og heimfæra það upp á sjálfa sig. Það var reglan sem Björk Jakobsdóttir fór með þegar hún
náði sér í senur úr eigin lífi og kvennanna í kringum hana, bjó til leiksýninguna Sellófan og setti
upp í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Síðan eru liðin
átta ár og verkið hefur verið sýnt mörg hundruð
sinnum í hinum ýmsu útfærslum út um víða veröld. Björk settist niður með Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur og sagði henni þroskasögu Sellófans,
sem er hvergi nærri lokið.

Þ

að var fyrir átta árum
að einleikur Bjarkar
Jakobsdóttur, Sellófan, var frumsýndur
í gamla frystihúsinu
í Hafnarfirði. Verkið var frumraun Bjarkar, sem sá
fyrir sér að sýna það kannski tíu til
fimmtán sinnum, og fá úr því fína
reynslu í sarpinn. Raunin varð allt
önnur. Björk sýndi um 200 sýningar hér heima á þriggja ára tímabili.
Síðan hefur Sellófan verið sýnt í
sextán uppfærslum og ellefu löndum utan Íslands; Færeyjum, Svíþjóð, Finnlandi, Þýskalandi, Belgíu,
Tékklandi, Sviss, Ítalíu, Rússlandi
og nú síðast í Úkraínu.
Nú er aftur komið að því að
Sellófan verði sýnt á Íslandi. Í
þetta sinn tekur Þórunn Lárusdóttir að sér einleikinn og fer með
hann á ensku. Hann verður frumsýndur 24. júní í Iðnó og verður
sýndur tvisvar til þrisvar í viku í
allt sumar. Stílað er inn á ferðamenn í Reykjavík, en það er nýja
fyrirtækið Reykjavík by day and
night sem hefur veg og vanda af
því. Björk er hæstánægð með það
framtak, enda þykir henni menningarúrval fyrir ferðamenn lengi
hafa verið lélegt. Og hún er ekki
síður ánægð með að hafa fengið
Þórunni Lárusdóttur til liðs við sig.
„Ég hef fylgst með Þórunni í mörg
ár og hún er alveg frábær leikkona.
Og hún er alveg í miðri geðsýkinni
sjálf, með tvö lítil börn, þannig að
ég veðja á að hún eigi eftir að heilla
útlendingana upp úr skónum.“
Að setja verkið upp á ensku er
gamall draumur Bjarkar. Hún
réðst þó ekki í verkefnið fyrr en
nú, enda ástæðan ærin. Sýningunni hefur verið boðið á Edinborgarhátíðina í ágúst. Þar verður hún í
hinu virta Pleasance, einu af þremur virtustu leikhúsum Edinborgarhátíðarinnar.

Heimur Sellófansins
Upphafið að Sellófan-ævintýrinu öllu má rekja til ára Bjarkar

Sellófan um alla Evrópu

hjá Hafnarfjarðarleikhúsinu, sem
hún stofnaði ásamt hópi fólks árið
1993. „Þarna sýndum við mikið af
verkum eftir karlhöfunda, með
karlmenn í aðalhlutverkum – eðlilega, því flestir skrifa jú út frá
sínum eigin veruleika og þarna
voru strákar í meirihluta. En eftir
að hafa leikið mikið af eiginkonum og mæðrum karlanna í aðalhlutverkum var mig farið að langa
í eitthvað annað. Ég fór að skoða
einleiki eftir konu, sem ég gæti
hugsað mér að setja upp, en komst
að raun um að þeir voru flestir
börn síns tíma. Það vantaði verk
um konur eins og mig, sem voru að
reyna að höndla nútímann, stöðugt
með þennan sektarbolta í fanginu
yfir því að vera ekki straujandi
rúmfötin eins og mamma gerði
og þar af leiðandi ekki alveg að
standa sig, hvorki sem móðir né
húsmóðir. Í þeim hlutverkum var
ég náttúrulega alveg að skíta á
mig, ekki með eina einustu smákökutegund fyrir jólin eða neitt!“
segir Björk, sem á þessum tíma
var með tvo unga syni. Í dag hefur
hún bætt um betur og á líka hund
og þrjá hesta. Og hún er enn þann
dag í dag á kafi í heimi Sellófansins. Hann hefur þó heldur betur
breitt úr sér.

BJÖRK JAKOBSDÓTTIR Einleikur Bjarkar, Sellófan, hefur verið settur upp víða um heim. Margar uppfærslurnar hafa að Bjarkar mati
verið stórgóðar. Aðrar ekki eins góðar. Og sumar svo slæmar að Björk vildi helst sitja með hauspoka á frumsýningunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Senur í lífi ýmissa kvenna
Svo virðist vera að efni leiksýningarinnar eigi alveg jafn vel
við samtímann hér og í öðrum
vestrænum löndum eins og hann
gerði fyrir átta árum. Þetta kemur
Björk sjálfri svolítið á óvart. „Ég
hélt einu sinni að Sellófan myndi
kannski eldast svolítið hratt. Svo
eldist það bara ekki neitt, nema þá
kannski að því leyti að sýningin er
svolítið 2007. Eftir á að hyggja er
þetta verk nefnilega ágætis söguheimild, því í því sést vel hvað
geðveikin var orðin mikil hérna,
þegar allir voru dálítið mikið í því
að meika það, vildu eignast stærra
hús en næsti maður, stærri bíl
og líka hærri yfirdrátt. Þetta er

Ég hef fylgst með Þórunni í mörg ár og hún er alveg frábær leikkona. Og hún er alveg í miðri geðsýkinni sjálf,
með tvö lítil börn, þannig að ég veðja á að hún eigi eftir
að heilla útlendingana upp úr skónum.
svolítið séríslenskt. Ég til dæmis
þurfti alveg að breyta bíltegundinni sums staðar, úr upphækkuðum jeppa í sportbíl. En það kannast allir við þessa samkeppni
við náungann. Hún er ekkert
séríslensk.“

Senurnar í Sellófan tók Björk
margar hverjar úr eigin lífi. Þó
ekki allar. „Ég notaði veruleika
minn og kvenna í kringum mig,
mömmu, systur minnar og vinkvenna, þó ég hafi svo sem ekkert
verið að auglýsa að þetta væri ekki
allt saman um mig. Ég fór eftir
þeirri gullnu reglu að hafa skal
það sem fyndnara reynist og heimfæra það upp á sjálfa sig.“

Með hauspoka á frumsýningu
Fyrst þegar framleiðendur höfðu
samband við Björk og föluðust
eftir því að kaupa réttinn til að
sýna Sellófan erlendis varð hún
himinlifandi. „Ég var ótrúlega
glöð! Að einhver vildi sýna litla
verkið mitt, ef verk skyldi kalla,
eftir litla leikkonu, ef leikkonu
skyldi kalla!“ Þegar sýningunum
fjölgaði var gleðin þó ekki alltaf
allsráðandi, því fyrst um sinn kom
Björk ekki að uppsetningu og leikstjórn verksins sjálf, og voru sýningarnar því misjafnar að gæðum.
Í verstu tilfellunum langaði Björk
sjálfa að sitja með hauspoka yfir

frumsýningunni. „Þetta er bara
þannig verk að það þarf að passa
mjög vel upp á léttleikann og þögnina inn á milli sena. Annars verður
þetta bara hlaupandi og gargandi
kerling. Svo er þráðurinn svo stuttur í að þetta skemmtilega verk
breytist í femínískt reiðileikrit.“
En er þetta þá kannski femínískt
leikrit í grín-dulargervi? „Nei, alls
ekki! Ég var einmitt ekki á femínískum nótum þegar ég skrifaði það.
En auðvitað var ég að spyrja mig
ákveðinna spurninga, til dæmis um
hvort þetta jafnrétti væri yfirleitt
að virka. En ég reyndi að hafa það
undir niðri. Um leið og dvalið er of
mikið þar líður verkið fyrir það.
Þetta á að vera verk um konu sem
er rosalega opin, hress og jákvæð
en er samt einhvern veginn ekki
alveg að fatta hvernig maður á að
fara að þessu. Um leið og hún verður reið og sár og fer að tala of hátt
nennir maður henni ekki.“
Eftir að hafa séð nokkrar sýningar þar sem ekki náðist rétt tilfinning ákvað Björk að leita aftur til
upprunans – sjálfrar sín. Á síðustu
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sýningum hefur annaðhvort hún
sjálf eða Ágústa Skúladóttir, sem
leikstýrði verkinu upprunalega
hér heima, leikstýrt verkinu. Svoleiðis hefur það verið með tvær
sýningar í Helsinki, tvær sýningar í Stokkhólmi, eina í Færeyjum
og eina í Úkraínu. Og hálfa í Rússlandi. Hálfa? Þetta krefst frekari
skýringa …

Í faðmi rússnesku mafíunnar …
„Þá átti að setja upp í rússnesku
borginni Yaroslavl. Þegar ég
kom þangað tók á móti mér einn
sá óleikhúslegasti maður sem ég
hef nokkurn tímann séð, 1,60 á
hæð með rúllupylsuhnakka, flatt
nef, eins og hann hefði verið kýldur brjálæðislega oft, og með tvo
massaða lífverði með sér. Þetta var
bara eins og í lélegri mafíumynd.
Enda kom í ljós að þetta var mafíurekið leikhús. Ég sá aldrei framan
í þennan mann, hann horfði alltaf í brjóstaskoruna á mér í staðinn
fyrir að horfa framan í mig. Svo
sat hann alltaf á veitingastaðnum
sínum með skyrtuna fletta frá sér
með sínum gæjum, kallaði á mig á
fund og bað mig að setjast á lærið á
sér. Þarna lærði ég að það að vera
vingjarnlegur og með vestrænt
opið attitjúd skilar manni engu
í Rússlandi. Þá er engin virðing
borin fyrir manni. Það var bara
ekki fyrr en ég varð ofsalega reið,
þóttist hringja til útlanda og gargaði í símann „This is unacceptable! Amateurs!“ að það var pínulítið mark tekið á mér. Þá fór ég
fyrst að fá sviðið og tímana sem ég
bað um. Viku fyrir frumsýningu,
án þess að nokkur hefði séð rennsli
á sýningunni, var svo öllu frestað,
af því að leikkonan þurfti að fara í
leikferð. Og ég er enn að bíða, einu
og hálfu áru síðar!“
… og lögreglustjórans í Pétursborg
Og ævintýrin voru fleiri í Rússlandi. Í Pétursborg var tösku
Bjarkar stolið og í henni voru
tveir mikilvægir hlutir, vegabréfið og tölvan. „Þarna upphófst allsherjar drama. Ef ég hefði verið
með undirliggjandi kvíða hefði

ég látist úr kvíðakasti. Ég var
kölluð til yfirheyrslu hjá lögreglunni í Pétursborg og var þar í átta
tíma, í reykmettuðu herbergi.
Þeir hreinsuðu byssurnar sínar,
hlóðu þær og miðuðu þeim á mig.
Seinna fékk ég að vita að stærstu
mistök mín hefðu verið að leita til
lögreglunnar. Hún vill nefnilega
ekki viðurkenna að þjófnaður eigi
sér stað í Pétursborg, enda er það
vont fyrir túrismann. Til þess að
ég fengi eitthvað úr tryggingunum varð ég hins vegar að fá lögregluskýrslu. Á endanum fékk ég
vottorð upp á að taskan hefði horfið. Þegar ég var komin til Íslands
streymdu svo missmekkleg sms
frá lögreglustjóra, öll skrifuð um
miðja nótt, um bláu augun og samruna Íslands og Rússlands …“

Í leit að meðframleiðendum
Björk ætlar sér ekki að leikstýra
framar í Rússlandi. Hins vegar
eru fleiri stórar sýningar fram
undan. Næsta sumar er stefnt
á að setja Sellófan upp í Ástralíu. Þau eru þegar komin með
framleiðanda, sem er virtur þar
í landi og meðal annars formaður Framleiðendafélags Ástralíu. Björk hefur óbilandi trú á að
henni muni takast að koma verkinu upp á næsta stig. „Ég ætla að
gera það! Ég er hætt að segja: „Já,
já, þetta er búið að fara upp í sextán sýningum í ellefu löndum. En
samt er þetta kannski ekkert sérstakt.“ Þetta er frábært verk! Ég
hef heyrt og séð fulla sali úti um
allan heim skemmta sér yfir því.“
Nú leitar litla Sellófanfélagið,
sem samanstendur af Björk, Gunnari manninum hennar og finnskum framleiðendum, eftir fjárfestum eða meðframleiðendum til að
taka þátt í ævintýrinu með þeim.
„Ég bara auglýsi eftir fólki sem
vill taka þátt í að flytja út íslenska
menningu með okkur. Og græða á
því – vonandi!“
Á næstu dögum opnar ný heimasíða einleiksins, www.cellophane.
is, þar sem allar upplýsingar um
Sellófan og fréttir tengdar því
verður að finna.

Dagur umhverﬁsins - sunnudaginn 25. apríl
Tileinkaður líffræðilegri fjölbreytni

Sunnudagurinn 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.
Dr. Bæk skoðar og vottar reiðhjól, hjólreiðaráðgjöf og þrautabraut á vegum Landsamtaka hjólreiðamanna við Norræna húsið frá 12:00 til 16:00.
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.
www.umhverﬁsraduneyti.is/dagurumhverﬁsins
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Eldklerkurinn Jón og „hrunið“
Eldgosið í Eyjafjallajökli er ekki stórt en nýtur sérstöðu hvað varðar eldgos á síðari tímum. Gosið hefur nefnilega valdið Íslendingum skaða á sama tíma og Evrópubúar fá sinn skammt. Sagan geymir önnur dæmi þessa. Svavar Hávarðsson leit til baka og
rifjaði upp mestu hamfarir Íslandssögunnar. Þótt ótrúlegt megi virðast þá kallast aldirnar á í vissum skilningi.

Aldirnar kallast á
Við lestur ævisögu Jóns læðist að
manni sá grunur að við mennirnir séum aðeins hluti af hringekju
sem nær upphafspunkti sínum
á nokkur hundruð ára fresti.
Hring sem er mátulega langur
til þess að kynslóðirnar sem uppi
standa hafa jafnan gleymt því sem
forfeðrunum var kennt.
Aftan við eiginlega ævisögu
sína skrifaði Jón lýsingar sínar á
Skaftáreldum og þeim ósköpum
sem eftir fylgdu. Þessi kafli bókarinnar er oftast nefndur eldritið
þar sem Jón færir þróun jarðhræringanna frá degi til dags. Sem formála að eldritinu rifjar hann upp
árin áður en allt hrundi.
„Áður en þessi landplága og
jarðeldur yfir féll voru mikil landgæði og árgæzka, þó yfir tæki það
síðasta árið, því í undanfarin nokkur ár hafði ei verið þvílík blómgan og ávöxtur á öllum með spökustu veðráttu til lands og sjávar“,
skrifar Jón.
Með öðrum orðum höfðu menn
það gott. Allir nutu ávaxtanna af
góðærinu og undu glaðir við sitt.
En ofgnótt fylgir græðgi á öllum
tímum, ef marka má þessi orð Jóns:
„En hvílíkt stjórnarleysi, andvaraog iðrunarleysi hér í Vestri-Skaftafellssýslu var um þann tíma, sérdeilis í þessu Kirkjubæjar- eður
Kleifarþinglagi, hjá allmörgum,
er sorglegra til frásagnar, en ég
geti þar orðum eytt að. Hér lifðu
menn í sælgæti matar og drykkjar,
sumir orðnir svo matvandir, einkanlegast þjónustufólk, húsgangslýður og letingjar, að ei vildu nema
þá allra beztu og krydduðu fæðu,
drykkjuskapur og tóbakssvall fór
að sama lagi, að á einu ári upp
gekk hér í gildi, heimboð og þess
kyns brennivín upp á 4000 fiska“,
skrifar eldklerkurinn og sendir

ÞRIÐJA STÆRSTA HRAUN SEM RUNNIÐ HEFUR FRÁ ÍSALDARLOKUM
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■ Skaftáreldar voru eitt mesta gos

Skaftá

J

ón Steingrímsson, prófastur í Austur-Skaftafellssýslu og síðar nefndur eldklerkur, sat á ævikvöldi
sínu í lok árs 1788 við
skriftir í baðstofu sinni
á Prestsbakka á Síðu. Var
hann að ljúka við handrit af ævisögu sinni. Þar
gerði hann upp stórkostlegt lífshlaup sitt og skildi eftir sig lýsingar sem sífellt er vitnað til þegar
horft er til 18. aldarinnar. Það á
ekki einungis við um samfélag
manna og trúarlíf, eins og vænta
mætti, heldur hafa skrif hans
reynst gagnmerk lýsing á einu erfiðasta skeiði sem íslenska þjóðin
hefur gengið í gegnum, Skaftáreldum sem hófust í sumarbyrjun
1783 og móðuharðindunum sem
fylgdu í kjölfarið.

Síðujökull

Brunahraun
Kirkjubæjarklaustur

Eldhraun

Mýrdalsjökull

GRAFÍK: JÓNAS

SKAFTÁRELDAR MEÐ AUGUM GAGARÍN Margmiðlunarfyrirtækið Gagarín gerði stutta heimildarmynd um Skaftárelda þar sem

hörmungarnar eru raktar. Eldmessan, sem er titill myndarinnar, er meðal annars til sýnis á Kirkjubæjarstofu á Kirkjubæjarklaustri
sem hefur það að markmiði að efla rannsóknir og fræðslu um náttúru, menningu og sögu héraðsins.

glósu til nútímans sem enginn
Íslendingur getur misskilið.
Jón talar um að mektarmenn
hafi ekki treyst sér til að gera
skyldu sína nema með „brennivíns tilstyrk“ og þeir hinir sömu,

og fylgisveinar þeirra, síðar misst
allt sitt í hreinsunareldinum.
„Þegar drambsemin er sem hæst,
þá er hún fallinu næst; þó eru hér
með heiðri og æru fráskildir allir
gagnráðvandir menn, sem hér sem

KVIKUSTRÓKARNIR STÓÐU KÍLÓMETRA Í LOFT UPP

mökkurinn reis að talið er í allt að
15.000 metra hæð. Hraunrennsli á
sekúndu var um 6.000 rúmmetrar
en það samsvarar tólfföldu meðalrennsli Þjórsár.
■ Til samanburðar má nefna að

annarsstaðar voru margir í bland
hinna, sem ekkert af áðurtöldu
mun þekkja hjá sér“, skrifaði Jón.
Taki til sín sem eiga það, segir
Jón og enn kallast 18. öldin á við
okkar tíma.

Eldar eru uppi
Það er ekki orðum aukið að kalla
Skaftáreldana gjöreyðandi náttúruhamfarir. Um fimmtungur
landsmanna lét lífið og stór hluti
búsmala féll. Þar sem eiturmóðunnar gætti hvað mest skildi hún
eftir sig sviðna jörð, gras gulnaði
og heyfengur var lítill um sumarið. Hafa ber í huga að landbúnaður var grunnatvinnuvegur
þjóðarinnar og áhrif þessa voru
skelfileg. Veturinn var harður
og búfénaður hrundi niður úr
sjúkdómum og hor. Á eftir kom
hungursneyð sem drap um tíu
þúsund manns, beint og óbeint.
Næst gosinu dóu tæp fjörutíu
prósent mannfólksins úr vosbúð sem á sér ekki hliðstæðu í
Íslandssögunni.
Séra Jón greindi þetta kannski
allt í einni setningu þegar hann
sagði að um sumarið „gaus hér
upp eldur uppúr afréttarfjöllum, sem eyðilagði land, menn og
skepnur með sínum verkunum
nær og fjær“.

SKAFTÁRELDAR DRÁPU MILLJÓNIR MANNA
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Í Skaftáreldum fóru um 120
milljónir tonna af brennisteinstvísýringi út í andrúmsloftið á fimm
mánuðum. Þar af þeytti gosið
tæplega 100 milljónum tonna
upp í neðsta hluta heiðhvolfsins (10–15 kílómetra hæð). Þar
blandaðist brennisteinstvísýringurinn vatnsgufu og myndaði um
200 milljónir tonna af brennisteinssýrugufu sem dreifðist sem
móða með háloftavindum um
gjörvallt norðurhvel sumarið og
haustið 1783.
■ Þrjár tegundir gíga mynda
Lakagíga, gjall-, klepra- og hverfjallsgígar. Gígarnir eru gjóskukeilur, misjafnar að stærð og lögun.
Hæstu gígarnir rísa 100 metra yfir
umhverfi sitt. Úr vestari gígaröðinni kom mestmegnis apalhraun,
úfið og ógreiðfært, en eystri kvíslin er að mestu helluhraun.
■ Í gosinu komu upp um 400–500
milljónir tonna af lofttegundum.
Kvikustrókar risu að talið er í um
800 til 1400 metra hæð. Gos-

Íslandssögunnar og Eldhraun
þriðja mesta hraun sem runnið
hefur á jörðinni frá ísaldarlokum.
Náttúruvættið, sem nú er kallað
Lakagígar, varð til í þessu gosi.
Heitið er komið frá gígnum Laka,
en áður fyrr kölluðu heimamenn
gígaröðina Eldborgir.
Lakagígar liggja á tíu samhliða
sprungum sem hver um sig er um
tveggja til fimm kílómetra löng.
Gosið kom með hrinum sem
hófust venjulega með vaxandi
skjálftavirkni. Hrinurnar í gosinu
hafa sennilega verið alls tíu eins og
sprungurnar sjálfar.
Þannig er yfirleitt samfelld
gígaröð á hverri gossprungu og
stærstu gígarnir um miðbik hennar.
Gígarnir sem mynduðust í gosinu
eru um 135 talsins.
■ Hraunið þekur um 0,5 prósent af
flatarmáli Íslands. Það rann niður á
láglendi í tveimur kvíslum. Þannig
skiptist Skaftáreldahraun í tvo meginhluta – vestari kvíslina, Eldhraun,
og eystri kvíslina, Brunahraun.
■ Aðeins fimm dögum eftir að gosið
hófst náði hraunið niður á láglendi
og hafði þá farið um 40 kílómetra
leið.

„Hrunið“ var fyrirsjáanlegt
Við uppgjör sitt felur Jón ekki
andstyggð sína á framferði sóknarbarna sinna og telur þau einfaldlega hafa átt það skilið að
meðtaka refsingu Guðs, sem
voru náttúruhamfarirnar fimmtán árum fyrr. Þeir sem veltu sér
upp úr feitmeti og gerðu sig seka
um að heimta kryddaða fæðu, sem
var í augum Jóns til marks um
græðgi náungans í þá tíð, hefðu
þó átt að sjá að allt var ekki með
felldu. Jón skrifar að margt hafi
átt að vekja fólk til umhugsunar
og æðri máttarvöld hafi sent ótvíræð merki til mannheima um að
tímabært væri að láta af vondum
siðum og búa í haginn fyrir framtíðina: „Hann lét því áður ýmsa
viðburði ske, er benda kynnu og
leiða menn til réttrar varúðar.“
Hættumerkin voru alls staðar og greinileg enda skrifar Jón
að „Dökkrauðar, gul- og svartröndóttar pestarflugur sáust
hér einnig, svo stórar og digrar
sem þumalfingursliður er á karlmanni.“ Það er sama hvort lagður
er trúnaður á lýsingar séra Jóns
eða ekki, skilaboðin liggja fyrir.
Sæti Jón við skriftir í dag myndi
hann örugglega halda því fram
að pestarflugurnar sem sveimuðu hér um allt árið 2008, og
jafnvel miklu fyrr, hafi skyggt á
sólina, en það er svo önnur saga.
Að hugvekju sinni lokinni segir
af eldsumbrotunum sem hófust
á hvítasunnudag 8. júní 1783 og
markaði upphafið að meiri hörmungum fyrir Íslendinga en síðar
eru dæmi um.

Skaftáreldar eru taldir vera 250
sinnum stærra eldgos en gosið í
Eyjafjallajökli. Eyjafjallajökulsgosið
er aftur talið vera tíu til tuttugu
sinnum stærra en gosið á Fimmvörðuhálsi.

■ Tveimur dögum eftir að gosið hófst
sást móðan í Færeyjum, Noregi og
Skotlandi. Þann 24. júní lá hún sem
svartasta þoka yfir allri Evrópu.
■ Um mánaðamótin júní–júlí hafði
móðan dreifst yfir Rússland, Síberíu
og Kína. Þegar verst lét þakti Skaftáreldamóðan um það bil fjórðung
af yfirborði jarðar.
■ Umhverfisáhrif móðunnar voru
mest í Færeyjum, Noregi, Svíþjóð,
Finnlandi, Hollandi, Belgíu, Sviss,
Frakklandi, Þýskalandi, á Bretlandseyjum og Ítalíu. Hún olli uppskeruBASTILLUDAGURINN Þjóðhátíðardagur
bresti og tjóni á gróðri.
Frakka er 14. júlí en þá er minnst árás■ Móðan var svo þétt að meðallofthit- arinnar á Bastillu-fangelsið. Atburðurinn
inn lækkaði við jörð um 1,3 gráður. markaði upphaf frönsku byltingarinnar
Þetta kuldakast stóð í þrjú ár.
sem lagði grunninn að stofnun lýðveldis
■ Sumarið 1783 brást hrísgrjónaupp- í landinu.
skeran í Japan vegna kulda og votviðris og í kjölfarið fylgdi mesta hallæri sem þekkist í sögu landsins. Talið er
að milljón Japana hafi látið lífið.
■ Svipaða sögu er að segja frá Alaska, þar sem heil frumbyggjasamfélög dóu
út.
■ Sú kenning hefur verið sett fram að franska byltingin hafi í raun átt sér
upphaf í Laka nokkrum árum fyrr vegna þeirra gífurlegu áhrifa sem móðan
frá Skaftáreldum hafði á veðurfar og akuryrkju í Evrópu á þessum tíma.

GLEÐILEGT SUMAR
Úrvalið af sportskóm er hjá okkur

REEJ11670

REEJ10458

REEJ12485

REEJ10453

REEJ12036

REEJ14463

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Svart
Grátt

41 - 46

Margir

36 - 41

Svart
Brúnt

41 - 46

Margir

36 - 41

Svart
Hvítt

36 - 41

Margir

41 - 45,5

NIK325203-014

NIK0317982181

NIK317982100

NIK317814-004

NIK317814-003

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

NIK317982006
Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Margir

36 - 40,5

Margir

41 - 46

Margir

41 - 46

Margir

41 - 46

Margir

36 - 40,5

Margir

36 - 40,5

PUM349411-03

PUM350062-10

PUM349434-03

PUM343122-06

PUM181649-04

PUM349277-05

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Svart

36 - 41

Margir

36 - 41

Svart
Hvítt
Blátt

36 - 41

Svart
Hvítt

41 - 46

Svart
Blátt

41 - 46

Svart
Hvítt

41 - 46

ADI19478

ADIG19483

ADIG16267

ADIG12008

ADI12187

ADI09836

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Margir

36 - 411/3

Margir

411/3 - 471/3

Margir

36 - 411/3

Margir

411/3 - 471/3

Bleikt
Blátt

36 - 411/3

Svart
Hvítt

402/3 - 471/3

SKO41609

SKO41627

SKO42050

SKO42149

SKO41627

SKO41627

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Svart
Hvítt

35 - 40

Svart
Silfur

35 - 40

Margir

39 - 46

MArgir

39 - 46

Svart
Silfur

35 - 40

Margir

39 - 46

HUM631113531

HUM630679419

HUM630699418

HUM631162649

HUM631116316

HUM631119001

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Margir

36 - 46

Margir

40 - 46

Margir

40 - 46

Svart
Grátt

40 - 46

Margir

36 - 46

Margir

36 - 41

MOH302719

DC301120

MOH300685

MOH302725

MOH302440

MOH300685

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Litir:

Stærðir:

Hvítt
Svart

36 - 41

Svart
Hvítt

37 - 47

Hvítt
Svart

36 - 41

Svart

39 - 47

Svart
Hvítt

38 - 47

Hvítt
Svart

36 - 41

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.
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ÍSLANDSLAMB 1/2 LAMBASKROKKUR FROSINN
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ÍSLANDSLAMB FERSKT KRYDDAÐ LAMBALÆRI
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Best bragðast frosna lambalærið
ef það er látið þiðna fyrir eldun í
3-5 daga í kæliskáp.
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K.F LÉTTREYKTUR LAMBAHRYGGUR
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MYLLU HEIMILISBRAUÐ 770G
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BÓNUS SKÚFFUKÖKU MÖFFINS /SÚKKULAÐIBITA MÖFFINS 500G
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BÓNUS FROSIÐ PANINIBRAUÐ 2 STK

BÓNUS NÝBAKAÐ LANGLOKUR 4 STK

BÓNUS VÍNARBRAUÐ
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ÍSLANDSNAUT
FERSK UNGNAUTAPIPARSTEIK
S
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KJÖRFUGL: HEILL FERSKUR KJÚKLINGUR

KJÖRFUGL: FERSKAR
KJÚKLINGABRINGUR

2239 kr.kg.
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HOLLENSKAR FROSNAR NAUTALUNDIR

HOLLENSKAR FROSNAR GRÍSALUNDIR

@G#E@

BÓNUS ÍSPINNAKASSI 24 STK
AÐEINS 25 KR STK.
OS TILBOÐS SMJÖRVI 300g

185 KR.
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HOLLENSKAR FROSNAR
KALKÚNABRINGUR

ALI FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR

GRILLGRÍSAKÓTILETTUR
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BÓNUS GRILL-GRÍSAKÓTILETTUR
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FANTA 2 LTR.

120 GR. BÓNUSBORGARI
Í STÓRU BRAUÐI

BÓNUS RISASTÓR
HAMBORGARABRAUÐ 4 STK. Á AÐEINS 165 KR.
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Konur misnota líka börn
Samfélagið þarf að endurskoða hugmyndir sínar um kynferðislegt ofbeldi og hætta að líta á karla sem gerendur eingöngu og konur
sem þolendur. Stundum er því nefnilega öfugt farið, segir Sigrún Sigurðardóttir, doktorsnemi í lýðheilsuvísindum, sem hefur gert
rannsókn á karlmönnum sem þolendum kynferðislegs ofbeldi í æsku. Í samtali við Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur segir Sigrún þau
skilaboð sem samfélagið sendi karlkyns þolendum kynferðislegs ofbeldis skaðleg, enda velji þeir oft dauðann frekar en að segja frá.

A

fleiðingar kynferðislegrar misnotkunar á
drengjum eru svo miklu
alvarlegri en fólk gerir
sér almennt grein fyrir.
Karlar sem þolendur
kynferðisofbeldis eru í raun á byrjunarreit, á svipuðum stað og konur voru
hérna fyrir 20 árum, þegar enginn
horfðist í augu við hvað kynferðislegt
ofbeldi væri mikið samfélagsmein,“
segir Sigrún Sigurðardóttir, sem er að
vinna að rannsókn sem snýr að kynferðislegu ofbeldi á körlum í æsku, í námi
sínu í lýðheilsuvísindum við Háskóla
Íslands. Sigrún segir sínar niðurstöður benda til að kynferðisofbeldi í æsku
hafi alveg jafn langvarandi og alvarleg áhrif á ævi karla eins og kvenna.
„Já, alls ekki minni, en aðeins öðruvísi.
Samkvæmt mínum niðurstöðum beina
konur afleiðingunum inn á við. Þær fá
meiri heilsufarsvandamál, því líkaminn tjáir það sem við getum ekki sagt.
En þetta birtist meira út á við hjá karlmönnum.“

Sameiginleg einkenni
Samkvæmt íslenskri rannsókn lendir
einn af hverjum tíu drengjum í kynferðislegu ofbeldi í æsku. Sigrún telur
að sú tala gæti verið vanmetin. „Í þessum tölum eru einungis
þeir sem fúnkera í
lífinu. Þú nærð ekki
til þeirra sem hafa
lent í dópi, eru í
afbrotum
eða ha fa
fyrirfarið
sér. Rannsóknin nær
ekki til þess
hóps sem er
lengst leiddur.“
Rannsókn
Sigrúnar nær til 7 til 9
karla á
aldrinum 30 til 60 ára
og byggist á djúpum viðtölum
við þá,
þar sem þeir ræða sögu sína og upplifun af misnotkuninni. Sigrún hefur nú
þegar talað við sex menn, en þeir hafa
allir nýlega sagt frá misnotkuninni í
fyrsta sinn. Þeir hafa því búið einir með
leyndarmálinu bróðurpart lífs síns.
Og þeir eiga ýmislegt fleira sameiginlegt. Þeir hafa almennt fúnkerað illa
í lífinu, lentu allir nema einn í grófu
einelti í barnæsku, hafa mjög brotna
sjálfsmynd, eru oft á tíðum einangraðir og eiga erfitt með samskipti við
annað fólk. Nokkrir þeirra hafa leiðst
út í afbrot og fíkniefni, þeir eru flestir margfráskildir forsjárlausir feður
og hafa átt í erfiðum samskiptum við
konur alla tíð.
Þögnin í samfélaginu
Eitt af því sem hefur reynst öllum viðmælendum Sigrúnar erfitt er hvað
umræðan um kynferðisofbeldi í samfélaginu er einsleit. Hún snúist nær
eingöngu um konur sem þolendur og
karla sem gerendur. „Það er ömurlegt
fyrir karla, sem brotið hefur verið á,
jafnvel af konum, að sitja undir þessari umræðu. Þeir upplifa margir mikla
höfnun vegna þessa. Það er líka mjög
algengt að fólk telji það einfaldlega
ekki hægt að nauðga karlmönnum. Við
svona áreiti örvast karlmenn jafnvel
líkamlega, þó að þeir vilji þetta ekki.
Þessu fylgir rosaleg sjálfsásökun og
skömm.“

SIGRÚN SIGURÐARDÓTTIR, DOKTORSNEMI Í LÝÐHEILSUVÍSINDUM Þeir sem Sigrún hefur talað við í tengslum við rannsókn sína á karlmönnum sem þolendum kynferðis-

legs ofbeldis í æsku hafa allir átt við djúpstæð vandamál að stríða í lífinu sem rekja má til ofbeldisins.

Sjálfsvíg er hættan
Umræðan í samfélaginu um misnotkun drengja, eða öllu heldur skortur á umræðu, veldur því líka að oft
á tíðum átta karlmenn sig ekki á því
sjálfir að ástand þeirra í lífinu er
afleiðing misnotkunarinnar. Það sé
sjaldan til umræðu hvaða afleiðingar kynferðislegt ofbeldi getur haft á
karlmenn. Afleiðingarnar geta hins
vegar verið mjög alvarlegar. „Það er
algengt með karlmenn að þeir segja
ekki frá ofbeldinu fyrr en þeir eru
gjörsamlega komnir í þrot. Þegar
þeir eru komnir á þann stað er um
tvennt að velja – segja frá eða fyrirfara sér. Allir mennirnir sem ég hef
rætt við hafa skipulagt í þaula hvernig þeir ætla að svipta sig lífi. Sjálfsvíg
er algengasta dánarorsök karlmanna
á aldrinum 17 til 39 ára, algengari en
í umferðarslysum, og sjálfsvíg er oft
afleiðing af kynferðisofbeldi. En þetta
er aldrei tengt saman. Það er kominn
tími á að hefja umræðuna um tengslin
þarna á milli.“
Einelti og ofbeldi
Önnur sterk tengsl eru milli eineltis
og kynferðisofbeldis í æsku. Flestir af
þeim sem Sigrún hefur talað við hafa

Þetta er best
falda leyndarmálið …
Konur eru
gerendur
líka og það
er alveg
kominn tími
til að tala
um það.

VERTU UPPLÝSTUR! – ÁTAK BLÁTT ÁFRAM
Hermann Hreiðarsson fótboltakappi er talsmaður herferðar og söluátaks Blátt áfram sem hófst
19. apríl og stendur yfir á landinu öllu þar til á mánudag, 26. apríl. Herferðin er liður í starfi
Blátt áfram til að vekja athygli á málaflokknum og hvetja alla til að vera upplýstir og
tala opinskátt um kynferðislegt ofbeldi á börnum. Þá veita samtökin ráðgjöf
um hvernig ræða á slíka hluti við börn og hvernig þekkja megi einkenni
og annað sem tengist ofbeldinu.
Íþróttafélög um allt land aðstoða við sölu á litlu vasaljósi sem
einnig er lyklakippa og er merkt samtökunum, en
kjörorð átaksins eru einmitt Vertu upplýstur!
Vasaljósin eru til sölu í dag við allar
helstu verslanir og verslunamiðstöðvar
um allt land.

mjög slæma sögu af einelti á bakinu.
Sigrún segist ekki vita hvort komi
á undan, en tengslin séu greinileg.
„Sjálfsmynd einstaklinga sem verða
fyrir kynferðislegu ofbeldi er svo
brotin. Þeim finnst þeir bara ömurlegir og skítugir og eru þess vegna algjör
skotmörk fyrir þá sem beita einelti.
Hins vegar eru börn sem verða fyrir
einelti líka með brotna sjálfsmynd og
eru líka auðveld skotmörk fyrir þá
sem misnota börn.“

Þolendur ekki endilega gerendur
Margir telja að tengsl séu á milli þess
að karlmenn séu þolendur kynferðisofbeldis í æsku og þess að misnota
sjálfir börn á fullorðinsárum. Sigrún
segir að engin rannsókn sýni fram á
að þetta sé satt en þetta sé einmitt ein
af stærstu ástæðunum fyrir því að
karlmenn sem lenda í slíkri reynslu
geta ekki hugsað sér að segja frá því.
„Þetta kemur til af því að menn sem
hafa fengið dóm fyrir að misnota
börn segjast sjálfir hafa orðið fyrir
ofbeldi. Þá snýst álit fólks á þeim oft
við, þegar það uppgötvar að þeir eru
sjálfir fórnarlömb.“
Einn viðmælenda Sigrúnar segir
frá því að honum hafi verið bannað
að umgangast frændsystkini sín eftir
að hann sagði frá misnotkuninni, af
ótta við að hann tæki sjálfur upp á að
leita á þau.
Konur misnota líka
Sigrún telur líka fulla ástæðu til þess
að horfast í augu við að konur eru líka
gerendur í kynferðisafbrotamálum.
Einn af þeim sex körlum sem Sigrún er þegar búin að tala við var
ítrekað misnotaður af konu. Annar
sem verður með í rannsókninni, en
Sigrún á eftir að hitta, var misnotaður af móður sinni um árabil. Hún
segir kanadíska rannsókn sýna að
fjórðungur kynferðisofbeldisfólks sé

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

konur. Hún viti ekki hversu hátt hlutfallið sé hér, en hins vegar þurfi að
opna umræðuna um þann möguleika.
„Þetta er best falda leyndarmálið af
þessu öllu saman. Konur eru gerendur líka og það er alveg kominn tími til
að tala um það.“

Börn geta ekki passað sig
En hvað telur Sigrún að foreldrar geti
gert til að koma í veg fyrir að börnin
þeirra lendi í hremmingum sem þessum? „Grunnurinn er að byggja upp
heilbrigða sjálfsmynd hjá börnum.
Svo eiga foreldrar að leggja áherslu á
það við börnin sín að þau eigi ekki að
eiga leyndarmál, heldur segja frá. Því
börn geta oftast ekki passað sig, þau
eru varnarlaus og geta ekki stjórnað því hvort þau lenda í kynferðislegu ofbeldi. Oft er það líka frá hendi
einhvers sem þau treysta, einhvers
sem er stundum líka góður. En ef þau
lenda í því skiptir öllu máli, upp á að
ná aftur bata, að þau segi frá.“
Þverfaglegt úrræði
Rannsókn Sigrúnar á karlmönnum
sem fórnarlömbum kynferðisofbeldis er aðeins einn hluti af umfangsmiklu doktorsverkefni hennar sem
snýst um að búa til þverfaglegt meðferðarúrræði fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Að þeir geti leitað á einn
stað eftir allri þeirri aðstoð sem þeir
þurfa, hvort sem er frá lækni, sálfræðingi eða jafnvel listmeðferðarfræðingi. Slíkt úrræði er ekki til
hér á landi, enn sem komið er. Ekki
er víst hvort það verður að veruleika. „Vonandi getur þetta orðið. Við
höfum alla burði til þess og ættum
að geta bætt úrræðinu við á stöðum
sem við höfum nú þegar, svo sem á
Kristsnesi, Reykjalundi og á Heilsuhælinu í Hveragerði. Þar er fagfólk
fyrir, það þyrfti í raun bara að bæta
við nokkrum fagmanneskjum.“

Þú þekkist!
Sjúkraþjálfun snýst fyrst og fremst um að
hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. Henni er
ætlað að bæta líkamlegt og andlegt atgervi,
efla þrek, auka kjark og bæta lífsgæði.
Í sjúkraþjálfun leiðast atorka þín og þekking
okkar á stoðkerfi og starfsemi líkamans hönd í
hönd. Sú þekking grundvallast á margra ára
sérhæfðri háskólamenntun. Hún auðveldar okkur
að greina orsakir og veita ráðgjöf um hvernig þú
getur tekist á við eða fyrirbyggt aðsteðjandi vanda.
Árangurinn er þitt eigið verk. Þú ræður för – við vísum
veginn og réttum þér hjálparhönd.
Tugir þúsunda landsmanna notfæra sér þjónustu
sjúkraþjálfara ár hvert. Fæstum dylst að það
samstarf skapar mikil verðmæti. Þar vegur
þyngst að sjúkraþjálfun lækkar lyfjakostnað,
fækkar aðgerðum og innlagnardögum á
sjúkrastofnunum og eykur afköst í vinnu
eða námi. Mikil verðmæti eru í húfi.
Við trúum því að tímakaupið þitt sé
hvergi hærra en einmitt í sjúkraþjálfuninni. Og þá á eftir að reikna
öll launin sem ekki verða mæld í
krónum og aurum.
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Sókn og vörn Davíðs
Davíð Oddsson er nefndur oftar á nafn í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis en nokkur annar stjórnmála- og embættismaður.
Niðurstaða nefndarinnar er sú að hann og aðrir seðlabankastjórar hafi gerst sekir um að vanrækja starfsskyldur sínar sem seðlabankastjórar í aðdraganda bankahrunsins. Pétur Gunnarsson gluggaði í fjörutíu og sjö blaðsíðna andmælabréf Davíðs til nefndarinnar þar sem hann verst af mælsku og krafti. Um leið sækir hann að rannsóknarnefndinni og dregur í efa að hún sé óvilhöll.

M

at rannsóknarnefndarinnar um vanrækslu byggðist á því að Davíð og aðrir
bankastjórar Seðlabankans hefðu ekki sýnt næga
formfestu í sinni stjórnsýslu. Ákvarðanir hefðu ekki verið nægilega vel undirbúnar, gögn ekki verið skráð,
formlegar tillögur ekki verið gerðar og fyrirmælum laga ekki fylgt. Nefndin dregur
einnig þá ályktun að það hafi unnið gegn
sjálfstæði og trúverðugleika Seðlabankans
að velja fyrrverandi stjórnmálamenn í starf
seðlabankastjóra. Hætt sé við að tillögur
slíkra seðlabankastjóra verði settar í pólitískt samhengi, með réttu eða röngu.

„Reynir nú aðeins á manndóm nefndarmanna“
Hér á eftir er staðnæmst við nokkur atriði
sem Davíð Oddsson gerir að umtalsefni
í sínu andmælabréfi. Hann fellst ekki á
niðurstöðurnar um vanrækslu og verst
kröftuglega:
„Eina málefnalega og sanngjarna niðurstaðan sem hægt er að komast að er að
bankastjórnin þáverandi hafi hvergi gerst
sek um mistök eða vanrækslu sem hægt
er að fella undir þessi skilyrði. Reynir nú
aðeins á manndóm nefndarmanna og að þeir
séu ráðnir í að láta ekki annað en málefnaleg sjónarmið hafa áhrif á orð sín og gerðir,“ segir í bréfinu, sem er birt í vefútgáfu
skýrslu rannsóknarnefndarinnar.
„Það er hvorki hægt né viðeigandi í athugun á hinum miklu efnahagslegu hamförum
sem urðu, að finna að því á aðra hönd að
bankastjórn Seðlabankans hafi ekki leitast við að ganga heimildarlaust inn á verksvið annarrar stofnunar, „sem fór með skyld
verkefni“ og á hina höndina að finna að því
að bankastjórnin fylgdi ekki nákvæmum
forskriftum stjórnsýslulaga, þegar staðið
var í storminum miðjum.“
Davíð rekur fjölmarga fundi sína með
öðrum embættismönnum og ráðherrum í
ríkisstjórn í aðdraganda hrunsins: „Engin
ósk kom fram á þessum fundum, hvorki í
húsakynnum Fjármálaráðuneytisins né
Seðlabankans um að frekari gögn yrðu lögð
fram af hálfu Seðlabankans. Fullyrða má
að þeim sem leiddu þessa ákvörðunartöku
af hálfu ríkisins var fullljóst hvaða þættir
skiptu mestu.“
Álitshnekkir og niðurlæging
Tveir nefndarmenn úr rannsóknarnefndinni
eru vanhæfir til setu þar, segir Davíð. Og
hann telur að fleiri en ráðherrar og seðlabankastjórar eigi mikið í húfi vegna rannsóknarskýrslunnar. Orðstír Sigríðar Benediktsdóttur er í húfi vegna yfirlýsingar
hennar um orsakir hrunsins í bandarísku
skólablaði. Yfirlýsingar sem gæti litað
hennar viðhorf til starfs rannsóknarnefndarinnar. Það yrði henni til niðurlægingar
og álitshnekkis að skipta um skoðun við að
rannsaka málið:
„Augljóst er, að ef nefndarmaðurinn sneri
til baka til skólans með gagnstæða niðurstöðu við þá sem hann tilkynnti í viðtalinu,
yrði það honum til verulegs álitshnekkis og
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Þessir eru oftast nefndir fullu nafni í skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis:
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raunverulegrar skoðunar, af aðila sem ekki hefur áður endanlega gert upp sinn hug til málefnisins, segir
Davíð Oddsson í andmælabréfi sínu til rannsóknarnefndar Alþingis.
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niðurlægingar. … Allir sjá, að eftir hin opinberu ummæli nefndarmannsins, í riti sem
gefið er út í þeim háskóla, þar sem nefndarmaðurinn kennir, hefur nefndarmaðurinn
persónulega hagsmuni af því, hvaða mat
verður lagt á störf þess fólks sem sinnti
þeim hlutverkum sem nefndarmaðurinn
fjallaði um með þessum hætti.“
Orðstír tengdadóttur Tryggva Gunnarssonar er einnig í húfi, segir Davíð, en hún
starfaði sem lögfræðingur og upplýsingafulltrúi hjá Fjármálaeftirlitinu: „Við hvern
áfellisdóm sem kveðinn verður upp yfir
Fjármálaeftirlitinu, verður minna virði í
augum annarra sú starfsreynsla sem lögfræðingar þar hafa öðlast á þeim tíma
sem til rannsóknar er. Má orða það svo, að
hver áfellisdómur yfir Fjármálaeftirlitinu

gengisfelli ferilskrá þeirra lögfræðinga sem
þar hafa starfað á þeim tíma sem til rannsóknar er, eins þó að endanlegar ákvarðanir
séu undirritaðar á ábyrgð annarra.“ Af þessum sökum sé Tryggvi vanhæfur til að leggja
mat á störf Fjármálaeftirlitsins.

Vanhæfur vegna spurningar
Davíð var lengi í hringiðu þjóðfélagsumræðunnar og var ekki fundið að því að hann
héldi þá aftur af sér í orðavali um menn og
málefni. Þekkt er að Baugsmenn og Kaupþingsmenn töldu sumar yfirlýsingar hans
bera vott um óvild Davíðs og stjórnvalda í
þeirra garð. Í andmælabréfinu kemur fram
að Davíð Oddsson telur sig mæta andúð
frá rannsóknarnefndinni. Þar beinir hann
spjóti sérstaklega að Vilhjálmi Árnasyni,

prófessor og formanni siðferðishóps nefndarinnar, og krefst þess að Vilhjálmur fjalli
ekki um sín störf. Krafan um vanhæfi Vilhjálms byggist á orðalagi sem Vilhjálmur
notaði við yfirheyrslur nefndarinnar yfir
Davíð Oddssyni.
Í umfjöllun sinni um þetta mál birtir
rannsóknarnefndin kafla af upptökum úr
skýrslutökum yfir Davíð. Spurningin sem
Vilhjálmur spurði og Davíð taldi til marks
um vanhæfi var svona: „Mér fannst athyglisvert að þú segir að það hafi ekki hvarflað
að þér að hætta eftir að hrunið varð, vegna
þess að – og með því er ég alls ekki að gefa í
skyn að þú berir ábyrgð á hruninu umfram
annan – en hérna samt hafði orðið hrun
þar sem að þín stofnun lék vissulega stórt
hlutverk og ráðherrar sem komu að þessu
og Fjármálaeftirlit. Er það ekki bara eðlileg viðbrögð í lýðræðisríki, burt séð frá því
hvernig maður skynjar sína eigin ábyrgð að
ja, víkja?“
Í andmælabréfinu segir Davíð um þetta:
„Hóf hann spurningar sínar á því að upplýsa
mig um að hann teldi mig að minnsta kosti
„ekki einan“ bera ábyrgð á bankahruninu.
Þá varð hlutaðeigandi maður ítrekað skilinn
svo að hann lýsti mikilli furðu á að ég hefði
ekki fyrir löngu sagt af mér embætti mínu.
Þarf ekki að hafa mörg orð um hversu vandlega umræddur einstaklingur hefur með
þessum yfirlýsingum gert sig vanhæfan til
starfs fyrir nefndina. Vænti ég staðfestingar
nefndarinnar á því, að umræddur einstaklingur hafi á engan hátt komið að því að móta
skoðanir eða aðrar niðurstöður er tengjast
mínum störfum, minna samstarfsmanna eða
annarra er á sama sviði hafa starfað.“
Rannsóknarnefndin taldi ekki ástæðu til
að verða við kröfu Davíðs um þetta.

Eigendur nýttu biðtímann til að hreinsa fé
úr Glitni
Meint vanræksla snýst meðal annars um
aðkomu Seðlabankans að yfirtöku ríkisins
á hlutafé í Glitni og starfshætti í því máli.
Davíð vísar vanrækslu á bug og segir að
Seðlabankinn hafi ekki haft lagaheimild til
að krefjast upplýsinga um stöðu fjárhagsstöðu bankanna. Eingöngu Fjármálaeftirlitið hafi haft slíkar heimildir. Hann staðhæfir að eigendur Glitnis hafi nýtt biðina eftir
aðgerðum ríkisins til hjálpar bankanum til
þess að hreinsa úr honum fjármuni. Ýmislegt sé ekki komið fram opinberlega um
hegðun þeirra á þessum tíma: „Allir vita nú
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HEIFT, VANTRAUST OG HARÐAR DEILUR
Tilvitnanirnar hér á eftir sýna þá mynd sem skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis bregður upp af samskiptum Seðlabankans og
viðskiptaráðuneytisins í ráðherratíð Björgvins G. Sigurðssonar:
„Urðu harðar deilur á milli Björgvins G. Sigurðssonar, viðskiptaráðherra, og Davíðs Oddssonar, seðlabankastjóra, á fundi í
Seðlabankanum 7. nóvember 2007 vegna ólíkra viðhorfa þeirra
til Evrópumála. Þeir komu síðan ekki saman á fund eftir þetta fyrr
en tæpu ári síðar — nokkrum dögum fyrir fall bankanna.“
Úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.
„Hann var erfiður, hann var stormasamur. Þeir fóru í pólitíska
umræðu, viðskiptaráðherra og formaður bankastjórnar, um upptöku evru eða inngöngu í Evrópusambandið þannig að það var
erfitt að sitja þann fund.“
Eiríkur Guðnason um eina fund bankastjórnar Seðlabankans og
Björgvins G. Sigurðssonar, viðskiptaráðherra, haustið 2007.
„Menn treystu sér ekki til að segja neitt sem ætti að fara leynt við
viðskiptaráðherrann, menn treystu sér ekki til þess. […] Ég held
að sú afstaða hafi ráðið því að forsætisráðherra og utanríkisráðherra kölluðu hann ekki á fund með bankastjórninni. Og
það sem vakti nú athygli mína var að þegar utanríkisráðherra,
formaður hins stjórnarflokksins, lýsti því yfir að hann hefði verið
á sex, sjö fundum með Seðlabankanum – hann hafði ekki sagt
viðskiptaráðherranum frá neinu sem þar gerðist sem ég hefði nú
búist við að mundi gerast. En ég held að það sé sama ástæðan,
það var vitað að viðskiptaráðherra átti það til að hringja í frétta-

mann, jafnvel bláókunnuga fréttamenn, og segja þeim fréttir
„off the record“, eins og það hét. Það getur bara ekki gengið í
stjórnsýslunni.“
Davíð Oddsson um Björgvin G. Sigurðsson
í skýrslu hjá rannsóknarnefnd Alþingis.
„Heiftin var mjög mikil þarna og menn sniðgengu hverjir aðra
greinilega kerfisbundið og ég staðhæfi það að [Davíð Oddsson]
hafi með mjög yfirveguðum hætti haldið mér frá upplýsingum og
atburðum og ýmsu slíku. […] Og það var margt mjög eitrað og
óheppilegt í þessu andrúmslofti og sérstaklega þegar það ber upp
á jafnmiklar ögurstundir og urðu í okkar lífi þegar að alþjóðleg
fjármálakreppa varð til þess að þessir alltof stóru bankar fóru á
hausinn út af lausafjárskorti.“
Björgvin G. Sigurðsson um samskipti þeirra
Davíðs Oddssonar í skýrslu rannsóknarnefndar.
„Svo það var mjög, þetta var mjög skrýtið […] að sitja þarna í
ráðuneytinu með alla bygginguna við hliðina á uppljómaða og
[…] við gátum ekkert gert, við vissum ekkert hvað var að gerast.
Þetta var rosaleg frústrasjón, alveg rosaleg.
Áslaug Árnadóttir, skrifstofustjóri í viðskiptaráðuneytinu, sem er
næsta hús við hlið Seðlabankahússins.
„Af rás atburða árið fyrir fall bankanna er ljóst að ákveðin tortryggni og samstarfserfiðleikar settu mark sitt á samskipti Davíðs
Oddssonar, formanns stjórnar Seðlabanka Íslands, og flestra
ráðherra Samfylkingarinnar. […] Í aðdraganda að falli bankanna

var því staðan sú að fyrri stjórnmálastörf Davíðs Oddssonar urðu
samkvæmt lýsingu ráðherra í þeirri ríkisstjórn sem tók við völdum
í maí 2007 til þess að hafa áhrif á það hvernig ráðherrar brugðust
við þeim upplýsingum sem Davíð lét þeim í té í embættisfærslu
sinni sem formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands.“
Úr ágripi af meginniðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis.
„Blessaður vertu ekki, láttu hann ekki vera að setja, þennan pilt
setja þig upp að vegg, segðu bara að þú verðir formaðurinn og
það þurfi ekki að vera að tala um einhverja aðra menn og þá er
ég ekkert að trufla þá mynd, ég get ekki hugsað mér að vera að
trufla þá mynd í augnablikinu.“
Davíð Oddsson lýsir orðaskiptum sínum við Geir Haarde eftir að
Samfylkingin neitaði að samþykkja Davíð sem formann neyðarstjórnar embættismanna eftir hrunið.
„[A]llt hagfræðisviðið hafi verið fryst úti. Jón sagðist hafa
skilið þá þannig að yfirstjórn bankans hefði ekkert samráð við
hagfræðisviðið um hvað gera ætti og hefði ekki beðið það um
að koma að vinnu um hvað ætti að gera […] og að yfirstjórnin
[hefði] í rauninni ekki hlustað á neinar tillögur sem þeir komu
sjálfir með að eigin frumkvæði. Starfsmenn Seðlabankans hefðu
sagt Jóni að Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabankans, talaði um Geir sem idjót.“
Úr skýrslu Jóns Steinssonar, hagfræðings fyrir rannsóknarnefnd
Alþingis.

Íslandsklukkan
Leikdómur
um Íslandsklukkuna
eftir Benedikt
Erlingsson.
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Loksins frjáls
Útskriftarsýning
LHÍ opnuð í dag í
Hafnarhúsinu.
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VÍSNABÓK Í Húsdýragarði
Þúsundir munu safnast saman á morgun til að hlýða
á ﬂutning lagasafns við vísur úr Vísnabókinni sem
kunn eru af tveimur vinsælum vínylhljómplötum frá
áttunda áratugnum. Gunnar Þórðarson tónskáld leiðir
stóran hóp í ﬂutningi á viðamikilli söngvaskrá en með
tónleikunum lýkur Barnamenningarhátíð í Reykjavík.
MENNING PÁLL BALDVIN BALDVINSSON
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inu sinni var og Út um
græna grundu voru unnar
af Gunnari Þórðarsyni,
Björgvini Halldórssyni
og Tómasi Tómassyni.
Verkefnið var sett í gang af Jóni
Karlssyni sem þá var í forystu í
útgáfumálum hjá Iðunni. Valdimar
Jóhannsson í Iðunni hafði tekið
yfir útgáfuna Hlaðbúð sem réði þá
Halldór Pétursson og Símon Jóhann
Ágústsson til að taka saman safn
barnakvæða árið 1946 og á forlagi
Valdimars var bókin gefin út í stórum upplögum næstu áratugi á eftir.
Jón sá í efninu möguleika og leitaði
til þeirra þrímenninga. Þeir leituðu til hóps lagasmiða, Magnúsar
Eiríkssonar, Jóhanns Helgasonar,
Arnar Sigurbjörnssonar, Hannesar Jóns Hannessonar, og nýttu að
auki eldri lög, auk þess sem bæði
Gunnar og Björgvin lögðu sitt til.
Þegar Jón hvarf frá Iðunni tók
Jóhann Páll Valdimarsson við og
gaf út seinni plötuna. Báðar náðu
metsölu og hafa síðan komið út á
geisladiskum, koma saman í kassa
innan skamms.
Verkið var á sínum tíma ekki
efnislega samstætt: Út um græna
grundu er konsept-plata en Einu
sinni var er lagasafn. Gunnar hefur
brugðið á það ráð við þennan fyrsta
flutning á öllu efninu að stokka það
upp í nýja röð. Hann hefur kallað
til nýja krafta, útsett allt að nýju,
og þeir Tómas og Björgvin eru ekki
með né heldur kór Öldutúnsskóla.
Hátt í fimmtíu flytjendur koma
saman í Laugardalnum: Stúlknakór
Reykjavíkur undir stjórn Margrétar Pálmadóttur, tólf ungir strengjaleikarar undir stjórn Hjörleifs Valssonar, sex manna blásarasveit úr
Tónlistarskóla FÍH og stórt sex
manna rokkband. Söngvarar eru
Eyþór Ingi, Stefanía Svavarsdóttir,
Edgar Smári og Kristján Gíslason.
„Ég vildi halda þessu í upphaflegum tóntegundum og það þýddi að
ég þurfti til ungar raddir. Ég varð
að útsetja allt að nýju því gömlu
útsetningarnar eru einhvers staðar eða týndar. Þar sem þetta var
barnamenningarhátíð vildi ég kalla
til unga krafta og því er allt tónlistarfólkið sem að þessu kemur í
yngri kantinum.“
Gunnar og félagar unnu plöturnar á sínum tíma í Bretlandi þar sem
Gunnar bjó á þeim tíma: „Þetta
var tekið upp í Who-stúdíóinu sem
hafði þá allar bestu græjur. Það
fór ekki langur tími í að taka þetta
upp. Kannski sextíu, sjötíu tíma
hvora plötu, en það var mórallinn

þá. Þú áttir bara að koma inn, spila
tvisvar í gegn og svo var tekið upp.
Þannig hafði þetta verið allt frá því
við tókum upp á Skúlagötunni. Það
var ekki fyrr en Hljóðriti var kominn að menn fóru að gefa sér langan
tíma í stúdíói. Það er sagt að Hjaltalín hafi tekið sex hundruð klukkustundir. “
Vísnaplöturnar seldust í stórum upplögum og lög af þeim urðu
vinsæl í spilun eins og hún tíðkaðist þá. „Það var búið að steríóvæða
landið. Það breytti plötugerðinni.
Menn fóru að eltast við steríóið og
áhugasamir eltust við að hlusta á
blæbrigði í smáu og stóru. Magnarar urðu stærri og kraftmeiri,
hátalaraboxin stór og mikil og
settust á gólfið. Menn töluðu gáfulega um sándið. Svo var tónlistinni þjappað aftur saman og hún
sett í stauta á stærð við skírteini.
En ekkert kemur í stað hins lifandi
flutnings.“
Tónleikarnir á morgun verða
sendir út á rás 2 Ríkisútvarpsins
og Gunnar segist vel geta hugsað
sér að fara með þá víðar um landið. Hann tók upp á því fyrir tveimur
árum að troða upp einn með gítarinn og flytja sín eigin lög: Það tók á
taugarnar að standa þarna aleinn,
en það kom svo gott á móti mér. Það
þurfti að halda þessum lögum lifandi. Þau eru ekki til söngs fyrir
alla svo þetta tók á. En núna er
þetta bara gaman.“
Gunnar kemur um þessar
mundir fram í Landnámssetrinu í
Borgarnesi og segir þar sögur milli
laga þeim tengdar. Hann hljóðritaði og gaf út tónleika í fyrra með
völdum lögum úr sínu stóra lagasafni. Hann ætlar að halda áfram
að spila sólóprógrammið sitt hvar
sem menn vilja eiga með honum
kvöldstund. Það er aftur á fárra
vitorði að Gunnar hefur unnið að
því að smíða óperu í sígildum stíl,
eins og hann kallar það, ásamt Friðriki Erlingssyni um missera skeið:
Hún er fyrir stóra hljómsveit, kór
og fimm söngvara. Við erum komnir vel af stað en til að vinna þetta
þarf maður eiginlega að loka sig af
og taka símann úr sambandi, einangra sig. En við erum komnir af
stað.“
Hann er líka með í eldrimannabandi sem hittist og fór að spila bítl:
„Það var bara gert fyrir félagsskapinn. Það var gott að hittast og spila
saman.“ Eins og segir í kvæðinu
sem Ólafur Haukur orti um kallana
á Vesturgötunni sem hittust: „Þeir
eru tónlistarmenn.“

Gunnar Þórðarson getur vel hugsað sér að fara víðar með efnisskrána af Vísnaplötunum: „Þetta eru bestu kvæðin úr bókinni og
okkar arfur.“
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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LEIKDÓMUR UM sannleiksskýrsluna
Auður
Jónsdóttir
rithöfundur var við
upphaf
lesturs leikara Borgarleikhússins
á skýrslu
rannsóknarnefndar
Alþingis
um orsakir og
framgang
hrunsins.
Hún hélt
þar stutta
tölu og
var síðan
að sniglast
kringum
lesturinn
sem varði í
nokkra sólarhringa.
Að því
búnu fór
hún heim
og settist
við skriftir
og hér er
grein.
PISTILL AUÐUR
JÓNSDÓTTIR
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ýja sviðið var mjallahvítt þegar fyrsti leikarinn byrjaði að lesa
sannleiksskýrsluna,
glóðvolga úr prentsmiðjunni, mánudaginn 12. apríl
klukkan 11. Hvít tjöld hengu meðfram veggjunum, sviðið var hvítt
og hvítar ábreiður þöktu stólana;
upplifunin svipuð því að sitja inni
í altumlykjandi sannleika. Sviðsmyndin tilheyrði Dúfunum, þýskum farsa um farsa, en hentaði
ekki síður fyrir íslenska farsann
í hnausþykkum skýrslubindunum, þennan farsa um farsa um
farsa um farsa um farsa um farsa
um farsa um farsa um farsa um
farsa …
Og leikarinn byrjaði að lesa
Sannleikann.
Hann nefndi útlenska doktora og
prófessora sem hefðu aðstoðað við
skýrslugerðina og ríkisendurskoðanda Danmerkur voru færðar sérstakar þakkir ásamt fleiri mætum
embættismönnum í öðrum löndum.
Ég iðaði í sætinu, hrædd um að
skýrslan væri vélrænt embættismannatal sem yrði erfitt að lesa úr
nokkurn sannleika. En brátt æstist
leikurinn.
Strax á fyrsta hálftímanum kom
í ljós að skýrslan var á kjarnyrtu
mannamáli, svo æsispennandi
að spennusagnahöfundar fölna í
samanburði. Einhver hvíslaði að
nú hefðu skáldadraumar Davíðs
Oddssonar ræst, hann hefði
aldeilis skilið eftir sig bók svo um
munaði.
Já, þessi bók, í öllum þessum
bindum, staðfesti æsifréttir undanfarinna missera. Manns versti
grunur varð að veruleika, sama
veruleika og hefur umbreyst
í fáránleika á síðustu tveimur
árum.
Unglingar úr Versló og MH
rápuðu um salinn, eldri maður í
hjólastól kom sér fyrir við sviðið
og vinnuveðruð kona í úlpu settist
fyrir aftan mig sem sat þarna heltekin, hugaræsingurinn þvílíkur
að mér fannst ég renna saman við
hvítuna í umhverfinu og umbreytast í hreina tilfinningu: Sorg.
Markmið skýrslunnar er að
draga upp sem heilstæðasta mynd
af hruni bankanna svo lesendur
öðlist sjálfir forsendur til að móta
sér skoðun, glumdi í eyrunum.
Þetta markmið hafði svo sannarlega náðst, en við að heyra lesturinn bar tilfinningasemi skoðanir

Hluti af leikarahóp Borgarleikhússins sem las skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis: Elma Lísa, Halldór Gylfason, Unnur Ösp Stefánsdóttir, Jörundur
Ragnarsson og Nína Dögg Filippusdóttir við upphaf lestursins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

yfirliði. Þetta hefði ekki þurft að gerast,
bara ef ef… ef… og ef …
Einhvers staðar las ég að reiði væri
varnarhimna utan um sorg, sá reiði væri
fyrst og fremst sorgmæddur. Á þessari stundu sannreyndi ég kenninguna á
eigin skinni meðan orðin seytluðu inn í
hlustirnar: …skulduðu meira en stofnfé bankanna … eigandi: bankinn heppinn með mig sem lántakanda … hámarka
hag stærstu hluthafa frekar en gæta hag
þeirra smærri … áhættan tekin þegar vel
viðraði, en áhætta skapast þegar hún er
tekin … skekkja í …
Heyrði ég rétt? Skekkja í útreikningum bankanna á andvirði sínu upp á 7000
milljarða. Hvernig geta 7000 milljarðar
verið skekkja í útreikningum? Sennilega
misheyrðist mér í koffínfráhvörfum.
Ég rölti fram til að fá mér kaffi og
bakkelsi í anddyrinu og uppgötvaði að

menning kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Páll
Baldvin Baldvinsson Hönnun: Kristín Agnarsdóttir Forsíðumynd: Stefán Karlsson
Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

Þarftu að skerpa
hugann fyrir prófin?
Énaxin jurtablandan eykur einbeitingu og úthald!

ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

ég hafði hlustað á skýrsluna í næstum
tvær klukkustundir. Já, ætli mér hafi
ekki misheyrst, tautaði ég ringluð yfir
skammhlaupinu í tímanum, fullviss um
að ég hefði aðeins setið þarna í tuttugu
mínútur.
Þarna frammi var fólki svo mikið niðri
fyrir að því svelgdist á vínarbrauðinu.
Sumir gráti næst af reiði, aðrir kjaftstopp. Hvað er hægt að segja við þessu
öllu saman?
Leikhússtjórinn spjallaði við mann og
annan; það var ekki annað að sjá en hann
væri sjálfur gáttaður á þessum framúrstefnulega harmleik sem fyllti út í hverja
örðu af andrúmslofti á Nýja sviðinu.
Svipaða sögu var að segja um leikara og
áhorfendur sem töluðu saman í skringilega spyrjandi alhæfingatón; undrun og
reiði dönsuðu tangó.
Auðvitað er með eindæmum áhrifa-

mikið að heyra góða lesara lesa upp sannleiksskýrsluna, en það er líka ólýsanlega
mikilvægt að hún sé til í þessu formi: Á
netinu og á geisladiskum á Blindrabókasafninu fyrir sjónskerta og alla þá sem
þreytast fljótt við lestur. Barasta partur
af lýðræðinu!
Þó er hópur sem fær aldrei skilið þessa
skýrslu, sama þótt Blindrabókasafnið
dreifi henni út um allar jarðir. Nefnilega
siðblindir.
Leikararnir voru nýbyrjaðir að lesa
skýrsluna þegar fyrstu kandídatarnir
mættu í viðtöl til að verja hlutverk sín
í harmleiknum. Þeir kröfðust þess að fá
að gera athugasemdir við Sannleikann.
Vildu ómögulega kannast við hann í þessari mynd. Nei, Sannleikurinn er misskilningur.
En ég bara spyr: Ef enginn er sekur
hvernig fór þetta þá allt svona?

Langi menn að rýna í handrit
Síðasta vetrardag var nýr innlendur vefur opnaður
með viðhöfn landsmönnum og þeim erlendum mönnum sem læsir eru á íslensku. Nýi vefurinn, www.
handrit.is, opnar áhugasömum rafrænan aðgang að
handritum sem varðveitt eru í Árnasafni í Kaupmannahöfn, handritadeild Landsbókasafns Íslands
– háskólabókasafns og í Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum. Einnig er veittur aðgangur að
stafrænum myndum af handritunum. Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, opnaði vefinn á ársfundi Árnastofnunar sem haldinn
var á Hótel Sögu á miðvikudag.
Söfnin þrjú sem standa að handrit.is varðveita
hinn skrifaða menningararf þjóðarinnar og með
opnun vefsvæðisins er nú veittur nýstárlegri
aðgangur að bæði innihaldi handritanna og að handritunum sjálfum. Þar með opnast auðvelt
aðgengi að þúsundum íslenskra og norrænna handrita og skjala frá fyrri öldum.
Nú þegar hafa um 200.000 blaðsíður
verið myndaðar og eru mynduð handrit
851.
Á síðasta ári var Handritasafn Árna
Magnússonar tilnefnt á sérstaka varðveisluskrá UNESCO, Minni heimsins
(Memory of the World Register), svo
ekki verður um villst að íslensk handrit vekja athygli á alþjóðavettvangi.
Varðveisluskráin Minni heimsins
hefur að markmiði að stuðla að og

efla varðveislu gagna, stuðla að opnu aðgengi að
menningararfi og efla vitund um tilvist og gildi
menningararfs.
Skráning er lykill að gagnasöfnum, opnar sýn á
efni þeirra og stuðlar að markvissari leit og notkun.
Ljósmyndun eða stafræn myndataka gagna stuðlar
að varðveislu þeirra þar sem oft verður minni þörf
á að handleika sjálf frumgögnin sem hefur á löngum tíma leikið mörg þeirra illa. Að gera skráningu
og myndir af frumgögnum aðgengileg á vefnum
opnar aðgengi að þeim með öðrum hætti en hingað til og mun, ef vel tekst til, efla vitund um þann
mennningararf sem handrit og skjöl geyma og jafnframt auka áhuga á rannsókn hans.
Vefsíðan www.handrit.is hefur öll þrjú meginmarkmið Minnis heimsins að leiðarljósi og leggur
grunninn að miklu verki sem mun ná utan um
allan handritaforða safnanna þriggja sem að
því standa. Það verk verður unnið á næstu
árum. Þá er eftir í samstarfi við erlend söfn
sem enn geyma íslensk handrit að byggja
brýr yfir í erlend stafræn söfn svo á einum
stað verði ein gátt opin í íslenska ritheima á
handriti.
- pbb
Árni Magnússon, afkastamesti og mikilvægasti
safnari handrita á sautjándu öld, gæti litið
lífsverk sitt og eftirkomenda augum á www.
handrit.is – hefði hann tölvuaðgang.
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Rúmenaraunir á pólsku
Annað kvöld verður önnur frumsýningin á tveimur
sólarhringum í Norðurpólnum, þar sem leikhópar hafa
hreiðrað um sig í iðnaðarhúsnæði yst á Seltjarnarnesi í
hinum fornu Bygggörðum. Fátæka leikhúsið frumsýnir á sunnudagskvöld verkið Tveir fátækir pólskumælandi Rúmenar eftir Dorota Maslowska.
Um hávetur ferðuðust tveir fátækir pólskumælandi
Rúmenar á puttanum um pólska sveit. Þeir skildu eftir
sig sviðna jörð hvert sem þeir fóru, en ekki eru þó allir
sammála um hvað gerðist í raun og veru, hvað réði
í þeim átökum sem þau lentu í. Verkinu er lýst sem
„Ofbeldisfullu sýrutrippi í gegnum Pólland nútímans
sem er einskonar samblanda af ferðalagi Maríu meyjar og Jóseps til Betlehem, Natural Born Killers, Bad
lands og hinni kunnu frönsku kvikmynd, Ríddu mér.
Svo er, um leið og litið er til endaloka lánleysingja af
hvíta tjaldinu, kinkað kolli náðarsamlegast til þeirra
Bertholts Brecht og Samuels Beckett í fréttatilkynningum þessa fátæka leikhúss.
Verkið er eftir Dorota Maslowska, fremsta unga rithöfund Póllands í dag. Það sló rækilega í gegn þegar
það var frumsýnt í Póllandi og hefur í kjölfarið verið
sýnt um víða veröld.
Sýningin er sett upp án allra styrkja sem er að
verða fátítt hér á landi þar sem framboð leiksýninga
er alfarið tekið að ráðast af því hvaða kommissarar leikhúsa og úthlutunarnenfda ráða framboðinu og
stilla það af. Sviðsetningin er í stjórn Heiðars Sumarliðasonar, sem er fæddur 1979. Hann útskrifaðist úr
leiklistarfræði og framkvæmd frá Listháskóla Íslands
2008 og er með MA-gráðu í leikstjórn frá East 15 í
London 2009. Heiðar hefur áður leikstýrt Heteróhetjur: Með fullri virðingu fyrir Ashley Cole (2007) og
Rándýr (2009). Heiðar er höfundur leikritsins Rautt
brennur fyrir, sem sýnt var í Borgarleikhúsinu á síðasta ári.
Pólskumælandi Rúmenarnir eru leiknir af Hannesi
Óla Ágústssyni (1981) og Magneu Björk Valdimarsdóttur (1979).
Hannes útskrifaðist úr leiklistardeild í vor sem leið.

Heiðar, Magnea, Hannes og Aðalbjörg skömmu fyrir rennsli í
vikunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Síðan þá hefur hann farið með aðalhlutverk í Rándýr,
Munaðarlaus og Hnykli. Hannes lék einnig stór hlutverk í áramótaskaupinu.
Magnea útskrifaðist úr leiklistardeild LHÍ árið
2006. Síðan þá hefur hún m.a. leikið í Draumalandinu,
MammaMamma, Ísmerka og Hnykli. Þessi tvö fá nú
það verk að sýna okkur annan heim – gerólíkan þeirri
mynd sem við höfum af hinni sælu Evrópu og þess ber
að geta að athafnir á sviðinu eru ekki við hæfi barna
eða viðkvæmra. Aðrir leikendur sem koma fram í sýningunni eru Árni Pétur Guðjónsson, Aðalbjörg Árnadóttir, Vigdís Másdóttir og Hjörtur Jóhann Jónsson.
Næstu sýningar: 25. apríl, 29. apríl, 5. maí. Miðasala
á Miði.is, eða í síma 845-2387 (á sýningardag) en fjöldi
sýninga verður takmarkaður og því best að drífa sig.

“

KUREN er mjög
áhrifaríkleið til
úthreinsunar

”

Krestina Lauridsen
24 ára frá Helsingör

Sumir
taka próf
í lok skólans sem
þeir eru í,
aðrir halda
hljómleika
eða setja
upp sýningu. Hin
árlega sýning útskriftarnemenda
Listaháskóla
Íslands í
hönnun,
myndlist og
arkitektúr verður
opnuð
í dag í
Listasafni
Reykjavíkur í Hafnarhúsi og
stendur
fram til 9.
maí.
MENNING
PÁLL BALDVIN
BALDVINSSON

HVAÐ GETUR KUREN
GERT FYRIR ÞIG?

FÉKK AFTUR
SLÉTTAN MAGA
„Á morgnana var maginn á mér
sléttur og fínn! En þegar það fór að
líða á daginn blés hann meira og
meira út og leit hann stundum út eins
og ég hefði gleypt stóra blöðru.
Börnin á frístundaheimilinu þar sem
ég starfa spurðu mig oft hvort ég ætti
von á barni.

Gott fyrir meltinguna
Hin 24 ára gamla Krestina Laurisen
átti lengi í þessari uppþembu:
-Ég rakst á auglýsingu í vikublaði
um KUREN, sem er fljótleg og
auðveld úthreinsun. KUREN er
unninn úr náttúrulegum jurtum sem
hjálpa meltingunni af stað og hjálpa
líkamanum í leiðinni að losa sig við
uppsöfnuð úrgangsefni. Þetta fannst
mér hin hreinasta snilld og ákvað ég
því að drífa mig á næsta sölustað og
fjárfesta í KUREN. Afgreiðslukonan
í heilsubúðinni var mjög upplýst og

staðfesti hvað KUREN væri áhrifaríkur þegar kemur að því að hreinsa
líkamann og einnig að hann væri
bragðgóður og auðveldur í notkun.
Ég blandaði KUREN í vatn og mikið
rétt, KUREN smakkaðist vel en ég
mæli með að drukkið sé ríkulega af
vatni með inntöku á KUREN, því
það eykur virkni úthreinsunar.

Maginn á mér aftur
sléttur og fínn
”KUREN virkaði fljótt og vel.
Maginn varð sléttur á ný og
uppþembu tilfinningin hvarf algjörlega. Og sem betur fer er ég hætt að
heyra frá þeim sem í kringum mig
eru hvort að ég sé barnshafandi.
Þetta var svo auðveldur kúr í aðeins
10 daga. Ef ég fer að blása út aftur
þá er bara málið að taka aftur annan
kúr á KUREN.“

Útsölustaðir: flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur stórmarkaðanna

Orðið „hreinsikúr” eða „detox“ fær suma til
að hugsa um svelti, að drekka einungis
vatn og safa eða huggulega og afslappandi
dvöl í Póllandi, Indlandi, Þýskalandi eða
Reykjanesbæ. Hjá flestum er þetta
draumur sem rætist oftast ekki í amstri
dagsins. Í grunninn byggist hreinsikúr upp
á því að virkja úthreinsibúnað líkamans ef
svo má að orði komast. Þar er átt við nýru,
svita og meltingu. Samsetning jurtanna í
KUREN byggist á því að örva þennan
hreinsibúnað.
Inulin – trefjar sem gagnast meltingunni
KUREN er eini danski hreinsikúrinn sem
inniheldur Inulin í hæfilegu magni en Inulin
eru plöntuættaðar trefjar. Vísindalegar
rannsóknir hafa staðfest gagnsemi þeirra
fyrir lífsnauðsynlegu mjólkursýrubakteríurnar (góðgerlana) í meltingarfærunum, en
aðeins ef tekin eru inn 4 til 5 grömm á dag
eins og KUREN inniheldur. Við inntöku á
KUREN örvast hægðarlosun sem margir,
sérstaklega þeir eldri, eru ánægðir með.
Birkiblöð, klóelting og brenninetla eru
afar hjálplegar plöntur þegar kemur að
örvun nýrnastarfseminnar. Það er mjög
mikilvægt að drekka ríkulega af vatni á
meðan 10 daga hreinsikúr KUREN
stendur yfir. Þegar kemur að því að losa
úrgangsefni í gegnum svitaholurnar er
hreyfing áhrifaríkust en einnig geta
króklappa og svartyllir eflt úthreinsiferlið
til muna.
Innihaldsefni KUREN eru:
Inulin (oligofructose), agerpaddeerokke
(klóelting), glat burre (króklappa), hyldeblomst
(svartyllir), birkiblöð og brenninetla.

Lokahóf hugmynda og verklegra framkvæmda áttatíu krakka sem búin
tísku í þrjú ár. Jorri, eða Jón Þorgeir Kristjánsson, stendur fremstur við v

LOKSINS FR
orkoman á sér marga drætti.
Þessa dagana eru lokatónleikar,
tískusýning og stórsýningin í
Hafnarhúsinu framlag þess unga
fólks sem hefur undanfarin ár unnið
við hlið meistara sinna og reynt að ná
tökum á hugmynd, efni og framkvæmd.
Vorsýningar myndlistarskólanna voru
löngum vinsælt tómstundagaman borgarbúa og nú er það orðin útbreidd skemmtun. Almenningi gefst kostur á að sjá hvað
kraumar og alltaf er lifað í voninni að fram stigi
hinn einstaki, sá sem ýtir frá sér samferðamönnum og vekur í örskoti og fáum verkum alþjóðaathygli, les: athygli þeirra sem hafa tíma til að
fylgjast með í því ótrúlega fjölmenna framboði
myndlistar sem landinn býr við. Myndlistin er í
íslensku samfélagi mikið hreyfingarafl þótt sá
hópur sem stundar myndlistarsýningar sé ekki
stór og nokkuð lagskiptur.
Og á sýningunni sem verður opnuð í dag kennir margra grasa: Vídeóskúlptúrar, ljósmyndir,
skrímslabangsar, samtímalistasafn, barnabækur, ýmis húsgögn, málverk, myndljóð, íslenskir
draugar, ímynd kvenna, myndasögur, ljósmynd-
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Rýnt í eðlið
Bókmenntir ★★★★
Kvæðaúrval
Kristján Karlsson
Úrval ljóða úr öllum níu ljóðabókum
skáldsins frumsömdum. Frá þeirri
elstu (1976) til þeirrar yngstu (2003).
Ljóðin eru valin af Magnúsi Sigurðssyni sem einnig ritar prýðilegan inngang; fræðandi, skýran og skilmerkilegan. Eiguleg bók og tilvalin þeim
lesendum sem ekki hafa árætt að lesa
(til þrautar) kvæði skáldsins og lifa
sig inn í einstakan ljóðheim Kristjáns
Karlssonar, sem Magnús, með góðum
rökum og ekki að ósekju, skipar á bekk
með öndvegisskáldunum (síðmódernistunum) Sigfúsi Daðasyni, Hannesi Péturssyni, Þorsteini frá Hamri
og Matthíasi Johannessen – og ber
óspart saman við enskumælandi stórskáld/frumkvöðla módernismans:
Eliot, Pound og Wallace Stevens (og
hefði mátt bæta T.E. Hulme við – sem
Eliot kallar „boðbera nýs viðhorfs sem
nefna ætti anda tuttugustu aldarinnar“).
Það er lífseig skoðun og útbreidd að
kvæði Kristjáns séu seintekin (torskilin) og vart meðtækileg, jafnvel óskiljanleg, öðrum en „hálærðum“ lesendum: inngangurinn mælir gegn þeirri
mýtu af rökfestu og með sannfærandi
málflutningi og dæmum. Val kvæð-

Ljóðasafn Kristjáns Karlssonar kom út á
liðnu ári og er hér metið að verðleikum.
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

anna er vísvitandi lóð á sömu vogarskál og leggur inngangi lið við að
ryðja þeirri hindrun úr vegi. Vonandi
að sem flestir bíti á agnið: skáldskapur Kristjáns Karlssonar er heillandi
veröld sem á vinsældir skilið engu
síður en lof og prís. „Eina aðferðin

Vín&veisla
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Lystugir og lokkandi réttir
Unni Kristínu Ragnarsdóttur finnst skemmtilegt að halda veislur.

Listaverk úr súkkulaði
Lögreglumaðurinn Hilmir Þór Kolbeinsson
er liðtækur konfektgerðarmaður.

Rétt val skiptir máli
Vínsmökkun fyrir verðandi brúðhjón.
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FALLEGT SKRAUT Ef
útbúa á skraut á tertur,
kökur eða eftirrétti má alltaf gera
súkkulaðiskraut, sem bæði er
áferðarfallegt og gott. Einfalt er
að gera slíkt sælgæti með því
að skafa krullur af súkkulaðistykki með til dæmis grænmetiskrælara eða hentugum hnífi.

GÓÐ ÞJÓNUSTA Að mörgu
þarf að huga þegar halda
á standandi veislu. Ef von er á
mörgum gestum getur til að mynda verið
heillaráð að ráða þjóna til starfa. Þumalputtareglan er þá sú að miða við einn þjón á hverja
fjörutíu til fimmtíu gesti. Auðvitað getur það þó verið
misjafnt eftir veislu hversu marga þjóna þarf en þó er alltaf
frekar betra að ráða of marga heldur en fáa í öryggisskyni
svo ekkert fari úrskeiðis.

KONFEKTGERÐIN ER ÁSTRÍÐA Hilmir hafði svo gaman af konfektgerðinni að hann gerði sér lítið fyrir og stofnaði konfektgerðarfyrirtæki í
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
kringum hana.

RÉTT MAGN
MIKILVÆGT Þegar
boðið er til veislu, til dæmis í
vel útilátið kaffiboð, er ágætt
að áætla áður magn veitinga.
Á vefsíðu Leiðbeiningastöðvar
heimilanna, leidbeiningastod.is,
er að finna haldbærar upplýsingar um slíkt. Þar segir að
með tertum og brauðréttum er
gjarnan miðað við tvær til þrjár
tertusneiðar á mann og tvo
til þrjá skammta af brauðréttum, heitum og köldum, ¼ af
flatköku á mann, til dæmis með
hangikjöti eða reyktum laxi. Þar
eru líka upptaldar þær tertur
sem ávallt vekja lukku, svo sem
frönsk súkkulaðiterta, rjómatertur, ávaxtatertur, til dæmis peruterta, ostatertur og gulrótarkaka, og tekið
fram að með þeim sé gott að hafa eitthvað minna sætt, svo sem kleinur,
formkökur, smákökur og þess háttar og miðað við eina sneið eða stykki
á gest. Einnig skal hafa í huga hvort einhver gestanna hafi ofnæmi fyrir
eggjum, hveiti eða einhverju öðru.
FASTUR LIÐUR Í BRÚÐ KAUPUM Púnsinn var sá drykkur sem
var hvað vinsælastur af drykkjaföngum í íslenskum brúðkaupum á 19.
öld þegar blaðað er í heimildum og
hefur 19. öldin af þeim sökum stundum verið kölluð púnsöldin. Drykkurinn
samanstóð þá af rommi, sítrónu, heitu
vatni, kanelbörk og sykri og borinn fram
í skálum. Þar sem fáir Íslendingar höfðu
efni á að bera púnsinn fram í vínglösum
handa öllum í veislunni (þótt það hafi
svo sem þekkst á fínustu heimilum) var
drykkurinn vinsæli þá jafnan drukkinn úr
fallegum kaffibollum.
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Heimalöguð súkkulaðilist á veisluborðið
Lögreglumaðurinnn Hilmir Þór Kolbeinsson hefur dundað sér við konfektgerð undanfarið ár.
Hann deilir hér með lesendum uppskrift að súkkulaði-trufflum sem eru einfaldar og góðar.
ögreglumaðurinn Hilmir
Þór Kolbeinsson býr til konfekt og listaverk úr súkkulaði
á milli þess sem hann sinnir fjölskyldu og vinnu. Hann deilir með
lesendum nokkrum súkkulaðifylltum ráðum fyrir veislur og önnur
tækifæri þegar fólk vill gera vel
við gesti sína.
„Það blundaði alltaf í mér að
gerast bakari eða kokkur,“ segir
Hilmir. „Bræður mínir eru kokkar og það hefur alltaf verið mikið
stússað í eldhúsinu í fjölskyldunni.“ Hilmir byrjaði að dunda
sér við konfektgerð á síðasta ári
en ákvað svo um jólin að prófa sig
áfram á markaðnum, auglýsti vörurnar á netinu undir merkjum HK
konfekt og segir viðtökurnar hafa
verið góðar.
Hilmir býr til alls kyns listaverk úr súkkulaði; páskaegg,
öskjur, skálar og konfektmola.
Hann segir nauðsynlegt að nota
dökkt súkkulaði í vinnuna, erlent
eða íslenskt fari bara eftir smekk
fólks. Hann sótti engin námskeið,
heldur prófaði sig áfram með hjálp
ýmissa bóka og netsins. „Mér
finnst fólk stundum ekki átta sig
á þeim óendanlega fróðleik sem

L

netið hefur að geyma. Ef ég lendi
í einhverjum vandræðum við matseldina þá er nánast undantekningalaust hægt að finna lausnina á
Google eða YouTube,“ segir hann.
„Þetta er annars yfirleitt ekkert
mál og lítur út fyrir að vera mun
flóknara en þetta í raun er.“
Hilmir hefur verið lögreglumaður í 11 ár, en slasaðist við störf á
síðasta ári og var óvinnufær í sex

mánuði. Hann hefur snúið aftur til
starfa, en finnur sér enn tíma til
að bræða súkkulaði og búa til úr
því skemmtilega hluti. „Ég kem oft
heim eftir dagvakt, kyndi undir
pottunum og tek þetta fram að
kvöldmat. Þetta er ágætis tilbreyting og svo er þetta líka svakalega
gaman. Ég er líka bara að dunda
mér við þetta hérna heima þannig
að fjölskyldan getur hjálpast að.“

Súkkulaði-trufflur
250 g dökkt súkkulaði
(hægt að nota 50/50
dökkt og ljóst)
½ bolli rjómi
Kakóduft
Brytja súkkulaði niður.
Hitið rjómann að suðu
og bætið súkkulaðinu
saman við. Takið
pottinn af hellunni og
hafið lokið á í nokkrar
mínútur, eða þar til
að hægt er að leysa
súkkulaðið upp með
sleif. Hægt er að

30-40 stk.

bragðbæta blönduna
með safa úr hálfri límónu, 1-2 msk. af líkjör
eða piparmintudropum
– fer eftir smekk. Munið
að nota ekki of mikið
og smakkið alltaf til.
Blöndunni er hellt í
kalda skál og hrærð
saman frá miðjunni með
sleikju þar til allt leysist
upp og blandan fær
glansandi, dökkan lit.
Hellið blöndunni í
sprautupoka og

sprautið dropum á
smjörpappír og setjið í
kæli þar til það er orðið
stíft. Dýfið svo
dropunum upp úr
bráðnu súkkulaði og
veltið því næst upp úr
kakódufti.

Ljúffeng villibráð í aðalrétt

Glös frá Erik Bagger
20% afsláttur.
Sími 544 2140

Svartfugl er gómsæt villibráð og
hentar vel bæði sem aðalréttur og
forréttur við hvers kyns hátíðleg
tilefni, brúðkaup, afmæli og fleira.
Meðfylgjandi er ljúffeng uppskrift
að svartfugli í aðalrétt. Miðað er
við 1 kíló af úrbeinaðri svartfuglsbringu á mann, með sítrónulög sem
inniheldur: 1 dl sítrónusafa, 1 dl
ólífuolíu, ½ dl hökkuð myntublöð,
1 msk. ferskt rósmarín, 1 msk. rifinn sítrónubörk, 1 tsk. af hvítum
pipar og 1 msk. af salti. Blandið
öllu saman, marinerið bringur í að
minnsta kosti þrjá tíma við stofuhita og fjórtán tíma eða upp í sólarhring í ísskáp. Steikið bringu á
pönnu í eina til eina og hálfa mínútu á hvorri hlið. Berið fram með
til dæmis bragðmikilli sósu, bakaðri kartöflu og grænmeti.

VEL ÚTILÁTIN VILLIBRÁÐ Svartfugl er einstaklega gómsætur og tilvalinn sem for- eða
aðalréttur í veisluna.

4 vín&veisla

ÞEGAR GÓÐA VEISLU GJÖRA SKAL
Unnur segir hægt að halda góða veislu
án þess að eyða úr hófi fram og leggur
hér til uppskriftir að nokkrum ódýrum
réttum sem hitta alltaf í mark.

SÆLKERAMATUR Kartöflubrauð
klikkar ekki að mati Unnar sem segir
að í fyllinguna megi nota það sem til
er í ísskápnum. Sjálf notar hún
pepperoni, grænar ólífur, ost og
hvítlauksolíu.

Lystugt
og lokkandi
Unnur Kristín Ragnarsdóttir matgæðingur hefur alla tíð haft
áhuga á mat og matargerð. Skemmtilegast finnst henni að
halda veislur og gefur lesendum hér nokkur vel valin ráð.

ÞEGAR GÓÐA VEISLU GJÖRA SKAL
Unnur leggur til að fólk prófi sig áfram með
nýja hluti en vari sig þó á því að gera það
rétt fyrir stóra veislu. Fólk hafi brennt sig á
því.
NORDICPHOTOS/GETTY

g og systir mín höfum alltaf
haft gaman af því að prófa
okkur áfram með nýja hluti
á veisluborðið,“ segir Unnur.
„Og eins og tímarnir eru í dag
er maður alltaf að reyna að komast sem ódýrast frá hlutunum, en
það má samt ekki gleyma að hafa
gaman eða leggja minni áherslu á
gæðin þótt innihaldið sé ekki
eins dýrt.“
Unnur leggur
til að fólk prófi sig
áfram fyrir veisluborðið. „Það er alltaf gaman að prófa nýja hluti,“
segir hún, en varar fólk þó við að
vera að leggja sig fram við eitthvað alveg nýtt rétt fyrir stóra

É

ÓMÓTSTÆÐILEGT MUFFINS Unnur segir
muffins henta vel í veislur, bæði sé það
bragðgott og svo gleðji það augað,
sérstaklega ef litríkt krem er sett ofan á.

LITRÍKT OG GOTT Muffins
er ekki bara gott heldur líka
skemmtilegt á að líta þegar
búið er að skella bláu
kremi ofan á eins og sést
á myndinni.

veislu. Hún leggur til nokkrar
gómsætar og auðveldar uppskriftir sem eru mikil borðprýði í hvers
konar veislur.

Hátíðar-súkkulaðimuffins
SPÁNN ER HANDAN VIÐ HORNIÐ

spænskt
ínfestival

fimmtudaga - sunnudaga
25. apríl - 20. maí

90 g suðusúkkulaði
1½ bolli heitt kaffi
3 bollar sykur
2½ bolli hveiti
1½ bolli kakó
2 tsk. matarsódi
¾ tsk. lyftiduft
1¼ tsk. salt
3 stór egg
¾ bolli matarolía
1½ bolli súrmjólk
¾ tsk. vanilludropar

bræddri súkkulaðiblöndu saman við egg
og hrærið vel. Blandið
þurrefnum saman við
eggjablöndu og hrærið
vel. Setjið í muffinsform
og bakið við 150 gráður í um 20-30 mínútur.
Þetta er frekar stór
uppskrift og því ágætt
að helminga hana ef
veislan er ekki stór.

Bræðið súkkulaði í
heitu kaffinu. Sigtið
saman öll þurrefni.
Þeytið egg þar til þau
verða létt og ljós.
Bætið olíu, súrmjólk,
vanilludropum og

KREM
½ bolli vatn
1 bolli sykur
1 msk. síróp
2 eggjahvítur
1 tsk. vanilludropar

Kartöflubrauð
5 dl volgt vatn
1 pk. þurrger
½ dl olía
1 tsk. salt
300 g soðnar stappaðar kartöflur
um 700 gr hveiti

Ger leyst upp í volgu
vatni. Olíu, salti, hveiti
og kartöflum bætt út í
og hnoðað þar til deig
er til. Deig látið hefast
í um 60 mín. Því er

Á spænsku vínfestivali á Tapas barnum
getur þú bragðað á úrvali vína frá Spáni á
verði sem hentar öllum. Fullkomnaðu
máltíðina með réttu víni.

Vinsæll réttur og ódýr í innkaupum

svo skipt í 2 hluta og
báðir flattir út. Nota
má ýmislegt í fyllingu:
pepperoni, grænar
ólífur, ost og hvítlauksolíu. Penslið þá útflatt
deigið með hvítlauksolíu og raðið pepperoni,
grænum ólífum og osti
á. Deigi er rúllað upp
og penslað með eggi.
Fræblöndu stráð yfir.
Látið hefast aðeins,
skellið í ofn við um

Maltesers-bitar

LÁTTU ÞAÐ EFTIR ÞÉR - NJÓTTU LÍFSINS

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344

www.tapas.is

250 g suðusúkkulaði
50 g smjör
8 stk. hafrakex
60 sykupúðar (helst í
einhverjum fallegum
lit)
175 gr Malteserskúlur

Sjóðið saman vatn,
sykur og síróp. Á ekki
að bullsjóða, heldur
hitna þar til blanda
fer aðeins að þykkna.
Eggjahvítur eru stífþeyttar og vanilludropum blandað saman við.
Svo er sykurblöndu
hellt í örmjórri bunu
saman við eggjahvítur
og þeytt á fullum hraða
á meðan. Mikilvægt er
að hella í örmjórri bunu
svo kremið þykkni
nægilega. Svo má
bæta matarlit út í og
hafa krem í hvaða lit
sem er.

Súkkulaði og smjör
brætt saman og kælt
í um 10 mín. Hafrakex
er malað frekar gróft.
Þegar súkkulaði og
smjörblanda er nógu
köld þá er kexi, sykurpúðum og maltersers
bætt út í. Ef sykurpúðar

170-180 gráður og
bakað þar til brauðið
virðist til. Um það bil 30
mínútur.
HVÍTLAUKSOLÍA:
30 g brætt smjör
3 hvítlauksrif
1,5 dl Isio-olía
1,5 tsk. hvítlauksalt
Öllu blandað saman
(gott að láta standa
aðeins fyrir notkun).

eru stórir þá er gott að
skera þá fyrst í minni
bita. Þetta er svo sett í
form með smjörpappír
í botni. Þetta er loks
sett í kæli. Skerið svo
í bita áður en þetta er
borið á borð og stráið
flórsykri yfir.

ALÞJÓÐLEGT KAFFIHLAÐBORÐ verður í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á morgun klukkan 15. Fólk frá
ýmsum löndum ætlar að baka kökur frá sínu landi og
hljómsveit flytur létta tónlist úr öllum áttum. Kjörið
tækifæri til að kynnast matarvenjum annarra landa.
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

NÁMSAÐSTOÐ

á lokasprettinum fyrir vorprófin
stærðfræði – íslenska – enska – danska – efnafræði – lestur
eðlisfræði – franska – spænska – stafsetning o.fl
Nemendaþjónustan sf • www.namsadstod.is • s. 557 9233
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Landsins mesta úrval af sófasettum
kynnum nýju línuna
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Láttu þér líða vel í sófa frá Patta
Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16
Guðmundur Andri Thorsson fer í ræktina í dag og horfir þar á fjóra sjónvarpsskjái í einu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nóg af kaffi og orkudrykkjum yfir helgina
Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur segir dætur sínar gefa sér orkudrykki þegar hann spilar á balli
með Spöðunum enda er hann vanari því að vera farinn að sofa klukkan 10 á kvöldin en syngja á balli.

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

„Það er í raun kvalræði fyrir mig
að spila svona á balli. Á þessum
tíma er ég yfirleitt kominn upp í
rúm með bók. Dætur mínar hafa
keypt handa mér einhvern orkudrykk, sem í hljóta að vera einhver
eiturlyf, drykkirnir virka allavega
og kýla mig upp,“ segir Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur
og söngvari Spaðanna, en í kvöld
er hið árlega Spaðaball á Nasa og
hljómsveitin stígur á svið klukkan 11.
„Fram að því þarf ég að lesa
dálítið mikið. Það er ýmislegt
sem liggur fyrir að lesa yfir,
bæði skáldsaga og svo ýmislegt
fyrir Tímarit Máls og menningar.

Kannski skrepp ég samt í líkamsrækt og sund en ég fer í Nautilus,
sem eru stöðvar sem reknar eru í
tengslum við sundlaugarnar og ég
fer í sal sem tengdur er við heimsfrægu sundlaugina á Álftanesi. Þar
hleyp ég á meðan ég horfi á fjóra
sjónvarpsskjái í einu en á einum er
doktor Phil, öðrum fótboltaleikur,
Dynasty oft á þeim þriðja og svo
er rokkvídeó á þeim fjórða. Maður
horfir á þetta allt í einu og fær
ýmist andlega vanmáttarkennd
þegar maður horfir á Phil eða líkamlega þegar maður horfir á rokkvídeóin.“
Fyrir tónleikana er Guðmundur
Andri fremur lystarlítill og nartar

því í eitthvað lítið, svo sem harðfisk. Um kvöldið spila Spaðarnir
svo eins lengi og fólk nennir að
hlusta, oftast til svona þrjú.
„Daginn eftir fer ég aftur að lesa,
þarf líka að skrifa grein, þannig að
þetta verður vinnusöm helgi hvað
það varðar. Ég drekk kynstrin öll
af kaffi til að halda einbeitingunni
og ég þoli ekki pjattkaffi. Allra
helst vil ég bankauppáhellingu en
ég á pressukönnu sem ég notast
við. Ég mun örugglega setja eitthvað háfleygt á fóninn til að rífa
mig upp úr soranum frá kvöldinu
áður, klassíska tónlist eða djass.
Um kvöldið er það svo læri með
öllu tilheyrandi.“ juliam@frettabladid.is
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LIST ÁN LANDAMÆRA verður opnuð í Gallerí
Brák, Brákarey í Borgarnesi klukkan 15 á morgun. Þar
sýnir fjöldi listamanna ásamt gestalistamönnum verk
sem unnin eru í gler. Sýningin stendur til 11. maí.
MYND/JÓHANN ÓLI HILMARSSON

Hér er verið að leggja lokahönd
á frágang fuglaskoðunarhússins
í Nesengjum í Flóa.

Dagur umhverfisins
EFNT VERÐUR TIL NOKKURRA VIÐBURÐA Í TILEFNI AF DEGI UMHVERFISINS SEM
HALDINN VERÐUR Í 12. SINN Á MORGUN, 25. APRÍL, SEM ER FÆÐINGARDAGUR
SVEINS PÁLSSONAR, FYRSTA NÁTTÚRUFRÆÐINGS ÍSLANDS. Í ÁR ER DAGURINN
TILEINKAÐUR LÍFFRÆÐILEGRI FJÖLBREYTNI.

■ Tilraunaland er sýning í Norræna húsinu fyrir börn og unglinga sem er opin
frá 12 til 17. Þar er markmiðið að kanna undraheim vísindanna.
■ Umhverfisleikir verða fyrir alla fjölskylduna í Grasagarði Reykjavíkur frá 11 til
13. Þar verður skoðað, hlustað og lyktað af lífinu og áhersla lögð á fuglalíf við
tjarnirnar.
■ Býflugur verða skoðaðar í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í Laugardal
klukkan 15 því slegist verður í för með Tómasi býbónda. Hann fræðir gesti um
drottninguna, þernur hennar og druntana.
■ Græna ljósið býður í bíó á myndina Earth í Háskólabíói klukkan 15. Miðar
eru afhentir í miðasölu frá klukkan 14.30.
■ Hjólreiðaráðgjöf og þrautabraut verður við Norræna húsið frá klukkan 12 til
16 og Dr Bæk skoðar reiðhjól.

Fræðsla um fuglalífið
Fuglarnir fá sína athygli á Degi umhverfisins á morgun. Göngur verða umhverfis Reykjavíkurtjörn með
leiðsögn fróðra manna og austur í Flóa verður fuglaskoðunarskýli opnað í friðlandinu í Nesengjum.
Tvær göngur hafa verið skipulagðar á morgun frá Norræna húsinu
með sjálfboðaliðum frá Fuglavernd
og Félagi umhverfisfræðinga sem
munu upplýsa þátttakendur um líffræðilega fjölbreytni í Vatnsmýri
og umhverfi Tjarnarinnar. Göngurnar hefjast klukkan eitt og þrjú.
„Þetta verður þægileg ganga, full
af fróðleik,“ lofar Hólmfríður Arnardóttir, framkvæmdastjóri Fuglaverndar. „Fuglarnir við Tjörnina

hafa verið vaktaðir og taldir frá
1973 svo til eru miklar upplýsingar
um þá. Vitað er að fimm andartegundir hafa verpt þar en ein þeirra,
gargöndin, er við það að hverfa,“
segir hún. Hinar fjórar tegundirnar
sem tryggð hafa haldið við Tjörnina
eru að hennar sögn stokkönd, duggönd, skúfönd og æður.
Fuglavernd er hátt í hálfrar aldar
gamall félagsskapur með 1300
félaga um allt land. Það stendur líka

fyrir lítilli hátíð á morgun í fuglafriðlandinu í Flóa í samstarfi við
sveitarfélagið Árborg. Þar er búið að
byggja veglegt fuglaskoðunarskýli
í Nesengjum, nærri ósum Ölfusár
sem verður formlega tekið í notkun.
Þar verður Jóhann Óli Hilmarsson,
formaður félagsins, með fræðslu um
þær tegundir sem hafa tekið sér bólfestu í friðlandinu en þær eru hátt á
þriðja tuginn, að sögn Hólmfríðar.
gun@frettabladid.is

Hólmfríður með soninn Arnór Flóka Barðason í líflegu umhverfi Tjarnarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Höfum nú opnað

ENN STÆRRI VERSLUN
fyrir konur í Smáralind!
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Menning og listir
í fagra Skagafirði
Skagafjörður 2010 er atvinnu-, mannlífs- og menningarsýning sem
haldin verður í íþróttahúsinu á Sauðárkróki um helgina. Sýningin
markar einnig upphaf Sæluviku sem er ein elsta menningarhátíð
landsins að sögn Áskels Heiðars Ásgeirssonar.
„Hér koma saman í íþróttahúsinu
um áttatíu fyrirtæki, félagasamtök
og einstaklingar og sýna allt það
sem í boði er í sveitarfélaginu,“
segir Áskell Heiðar Ásgeirsson,
menningarfulltrúi sveitarfélagsins Skagafjarðar, um sýninguna
Skagafjörður 2010 sem haldin
verður um helgina.
Of langt mál væri að telja upp
allt sem í boði verður en sem dæmi
má nefna Sögusetur íslenska hestsins, Dýrakotsnammi, Félag ferðaþjónustunnar, Hólalax, Félag
slökkviliðsmanna og Háskólann á
Hólum.
Sýning á borð við þessa hefur
ekki verið haldin í bænum í þrettán ár. „Það hefur svo mikið neikvætt verið í fréttum í vetur að
við ákváðum að lyfta okkur upp,“
segir Áskell en sýningin markar
einnig upphafið að menningarhátíðinni Sæluviku í Skagafirði sem
sett verður á sunnudaginn.
Sæluvikan er haldin árlega og á
sér rúmlega hundrað ára sögu að
sögn Áskels. „Hefð er fyrir því að
menn komi saman í Skagafirði á
vormánuðum, syngi, leiki og dansi.
Síðustu ár hefur þetta þróast út í
litla lista- og menningarhátíð sem
stendur í viku,“ útskýrir Áskell. Í
Sæluvikunni verður mikið um að
vera. Til að mynda munu kórar,
listamenn og leikfélagið sýna
árangur vetrarstarfsins.
„Leikfélagið frumsýnir Fólkið í

Litfagur regnboginn stendur líkt og geislabaugur yfir Héraðsdal.
Áskell Heiðar Ásgeirsson, menningarfulltrúi Sveitarfélagsins Skagafjarðar.

blokkinni. Tónlistarprógrammið
er mikið, með dægurlagakvöldi,
kórakvöldi og eitthvað verður af
dansleikjum.
Ein af nýjungunum verður lítil
kvikmyndahátíð í Varmahlíð sem
er tileinkuð Friðriki Þór Friðrikssyni. „Þar verður sérstakt kvöld
þar sem fjallað verður um hann
og sýndar nokkrar mynda hans,“
segir Áskell sem hlakkar til að
njóta alls þess sem Sæluvikan
hefur upp á að bjóða.
Dagskrá Skagafjarðar 2010
og Sæluviku má nálgast á www.
skagafjordur.is.
solveig@frettabladid.is

Skagafjörður
er þekktur fyrir
hestamennsku.
Hér eru hryssur
með folöld sín
og Drangey í
baksýn.

Ótrúleg verð
- Full búð af nýjum vörum
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Verkin heita Ímynd.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Faðirinn birtist á ýmsa vegu í verkum
Maríu Guðrúnar.

Verk úr perlum
vekja athygli
Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands hefst í Listasafni Reykjavíkur,
Hafnarhúsi, á morgun. María Guðrún Rúnarsdóttir, sem útskrifast úr
grafískri hönnun, vann með föðurímyndina í myndum úr perlum.

svartir kjólar 14.990 nú: 7.495
bolir 9.990 nú: 4.995
leggings 4.990 nú: 2.495
dragtarbuxur 14.990 nú: 7.495

Myndir Maríu Guðrúnar eru sérstakar og vekja strax eftirtekt en
úr fjarlægð virðist sem um litríkan útsaum sé að ræða. Hið rétta
er að myndirnar eru perlaðar með
perlum sem algengara er að leikskólabörn föndri með.
„Þetta er í fyrsta skipti sem
ég nota perlur í verk mín en mér
fannst það vel við hæfi því ég er
að vinna með föðurímyndina hjá
börnum í verkunum og í þeim er
barnið að tjá sig um þá ímynd,“
segir María Guðrún. Hún hefur
mikið verið að spá í íslenskar fjölskyldur, sem geta verið flóknar þar
sem margir þekkja það að eiga tvo
pabba, tvær mömmur og systkini
um allar trissur.
„Ég þekki þónokkur dæmi þar
sem fólk þekkir ekki pabba sinn.
Verkin endurspegla þessa brotnu
mynd sem fólk hefur því oft af föðurnum, hvernig faðirinn birtist
börnum í leik og hvernig ímyndin
um hann þróast eftir því sem þau
eldast. Þannig er hann hálfgerður
Jesú í huga barnsins á einhverju
tímabili.“

Nemendaleikhús JSB 2010

SMÁRALIND / KRINGLAN / DEBENHAMS

María Guðrún Rúnarsdóttir segist
spennt fyrir því að prófa sig áfram með
perlurnar.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Að velta föður, sem ekki er til
staðar, fyrir sér er yfirleitt eitthvað
sem fólk vex upp úr og þegar fólk
öðlast meira sjálfsöryggi. Hugleiðingarnar tilheyra þá gjarnan fortíðinni að sögn listakonunnar. „Þess
vegna fannst mér perlur vera tilvalinn efniviður í þetta en ég býst
við því að vinna meira með perlurnar og prófa jafnvel að gera gamaldags útsaumaðar myndir.“
- jma

Verkið stendur á túninu við Strandleiðina í Reykjanesbæ.

Heimur í nýju ljósi
BARNAHÁTÍÐ VAR SETT Í REYKJANESBÆ
SÍÐASTA VETRARDAG. HÁTÍÐIN STENDUR FRAM Á SUNNUDAG OG ER ÞETTA Í
FIMMTA SINN SEM HÚN ER HALDIN.

Borgarleikhúsinu
26. 27. og 28. apríl, kl. 18 og 20
Um sýninguna:
Nemendur JSB kafa í heim vísindanna
eftir dansefnivið. Varpað er ljósi á ýmis
undur og tilraunir gerðar í gegnum
dans og leik

Miðaverð 2.000 kr. - frítt fyrir 6 ára og yngri
Miðasala er í Borgarleikhúsinu og á www.midi.is

Markmið hátíðarinnar er að skapa
foreldrum og börnum fjölbreytt tækifæri til frjórrar og gefandi samveru og
stuðla þannig að fjölskylduvænum
Reykjanesbæ. Söfnin í bænum, leikog grunnskólar, íþróttafélög, tómstundafélög og menningarfélög taka
virkan þátt.
Meðal þess sem gefur að líta í
bænum er verkið „Að horfa á heiminn í nýju ljósi“ sem hefur verið sett
upp á túninu við Strandleiðina í
Reykjanesbæ. Verkið er gert úr fjórum litum af plexígleri og ryðfríu stáli.
Hugmyndin er að börn og fullorðnir
geti horft á umhverfið í gegnum litina: rauðan, gulan, grænan og bláan,
og séð hvernig það breytist. Verkið er
eftir listamanninn Guðmund Rúnar
Lúðvíksson en Reykjanesbær kostaði
smíði og uppsetningu verksins sem
var smíðað hjá Blikksmiðju Ágústar í
Reykjanesbæ.
Nánari upplýsingar um dagskrá
Barnahátíðarinnar er að finna á www.
- ve
barnahatid.is.

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Óskum eftir

sérfræðingi
á sviði náttúru- og umhverﬁsvísinda
Starﬁð, sem er fullt starf, felst í umsjón með umsóknum og úthlutunum úr sjóðum í umsýslu
RANNÍS. Umsjón með framkvæmd og þátttöku í erlendum verkefnum á vegum RANNÍS. Daglegum
samskiptum við viðskiptavini stofnunarinnar. Skipulagningu funda og ráðstefna sem og þátttaka í öðru
kynningarstarﬁ og öðrum tilfallandi verkefnum.

(ITASTÕRING HF ER ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI SEM SÁRH¾ÙR SIG Å SÎLU UPPSETNINGU OG
ÖJËNUSTU ¹ HITA OG LOFTR¾STIKERFUM K¾LIKERFUM FYRIR TÎLVU OG T¾KNIRÕMI
RAKAKERFUM HÒSSTJËRNARKERFUM OG ÕMISKONAR IÈNAÈARSJ¹LFVIRKNI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA

2AFVIRKJA

Menntunar- og hæfniskröfur:
Gerð er krafa um meistarapróf í náttúru- eða umhverﬁsvísindum en doktorspróf er æskilegt
● Reynsla af rannsóknum er æskileg
● Reynsla af alþjóðasamstarﬁ er kostur
● Metnaður til að ná árangri í starﬁ með því að veita góða þjónustu,
sýna vönduð vinnubrögð og frumkvæði
● Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli
●

Upplýsingar um starﬁð veitir Magnús Lyngdal Magnússon á rannsókna- og vísindasviði.
Sími 515 5800 eða magnus@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til og með 3. maí 2010. Sjá nánari upplýsingar á www.rannis.is eða starfatorg.is.

3TARFSSVIÈ
o 2EGLUBUNDIÈ EFTIRLIT LOFTR¾STIKERFA
o 6IÈHALD OG ÖJËNUSTA
o 5PPSETNING ¹ HITA OG LOFTR¾STIKERFUM

Við ráðningu í starﬁð verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið
tekin um ráðningu.

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 3VEINSPRËF Å RAFVIRKJUN
o 2EYNSLA AF VIÈHALDSÖJËNUSTU
o 3J¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
o !LMENN TÎLVUKUNN¹TTA

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd vísinda- og
tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerﬁs vísinda- og tæknisamfélagsins.
Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s. Rannsóknarsjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís
sér um greiningu á rannsóknum og nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR (ELGI 3VERRISSON
SÅMI   NETFANG HELGI HITASTYRINGIS

þjóðarhag og hagvöxt sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísindaog tæknisamfélagsins.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Forritari
Við leitum að forritara sem hefur þekkingu á forritun í .NET umhverfinu og á hönnun og smíði
gagnagrunna. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og geti tekið þátt í
flóknum samvinnuverkefnum. Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð
og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilegt.
• Þekking á .NET-vefforritun.
• Þekking á SQL, hönnun og forritun.
• Samviskusemi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands
Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri hagskýrslugerð og mikill metnaður einkennir starfið sem þar fer fram.
Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita tölfræðilegar upplýsingar
um þjóðfélagsleg málefni og tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt og þróunarvinna skipar veglegan sess í starfsemi
stofnunarinnar. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík
쏢 528 1000

Gagnagrunnssérfræðingur
Við leitum að vönum gagnagrunnsmanni sem hefur reynslu af hönnun og þróun gagnagrunna
og rekstri Microsoft SQL Server. Við leggjum áherslu á að viðkomandi sé vanur teymisvinnu og
geti unnið sjálfstætt að lausn vandamála með fólki sem ekki hefur tæknilegan bakgrunn. Viðkomandi þarf að hafa metnað og áhuga á að vinna í kerfjandi umhverfi við úrvinnslu flókinna
verkefna.
Menntunar- og hæfniskröfur
• A.m.k. 3 ára reynsla af hönnun og forritun gagnagrunna.
• Reynsla af rekstri gagnagrunnskerfa.
• Þekking á Microsoft SQL Server og tengdum kerfum.
• Þekking á Data Warehousing æskileg.
• Sjálfstæði í starfi.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Öguð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2010 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150
Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Ólafur
Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.
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Veislan veisluþjónusta óskar eftir:

Starfsmann í smurbrauðsdeild 100% starf,
íslensku kunnátta nauðsynleg
Nánari upplýsingar um störﬁn eru veittar í Veislunni á
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi, eða í síma 561-2031,
einnig er hægt að senda tölvupóst á arny@veislan.is

Óskum eftir starfsmanni í uppvask sem fyrst, vinnutími
samkomulag, arny@veislan.is eða í síma 5612031
Poszukujemy osobe chetna na zmywak. Mile widziana
osoba odpowiedzialna, uczciwa i punktualna. Praca na
pelen etat Praca od zaraz Numer telefonu- 5612031,
arny@veislan.is

Járnsmiður/málmiðnaðarmaður.
Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins ehf
Leitar að járnsmiðum, eingöngu lærður iðnaðarmaður í vélvirkjun, rennismíði eða sambærilegu kemur til
greina, skilyrði er að hann tali íslensku og reyki ekki.
Starﬁð felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is.
Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða
og samstarfshæfni.
Starfsaðstaða er góð, allur tækjabúnaður er góður og nýlegur.
Gengið verður frá ráðningu ﬂjótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Umsókn sendist á jso@jso.is

FORSTÖÐUMAÐUR
FASTEIGNAUMSJÓNAR
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK AUGLÝSIR EFTIR
FORSTÖÐUMANNI FASTEIGNAUMSJÓNAR.

Starfið felst í umsjón með nýbyggingu HR í Nauthólsvík, þ.m.t. ábyrgð á daglegum rekstri og framkvæmdum, viðhaldi,
hússtjórnar- og tæknikerfum hússins, öryggismálum, sorphirðu, umhverfi hússins og samskiptum við birgja og
þjónustuaðila. Forstöðumaðurinn heyrir undir framkvæmdastjóra fjármála- og þróunarsviðs og starfar náið með
öðrum starfsmönnum, stjórnendum og nemendum HR. Byggingin er um 30.000 fermetrar að stærð og þar starfa um
250 starfsmenn og tæplega 3.000 nemendur.
Hæfniskröfur eru tæknimenntun og/eða iðnmenntun sem nýtist í starfi og haldgóð starfsreynsla, helst í sambærilegu
starfi. Einnig er gerð krafa um góða tölvukunnáttu, öguð og skipulögð vinnubrögð, hæfni í samskiptum og stjórnun
og góða færni í íslensku og ensku. Þá þarf starfsmaðurinn að hafa brennandi áhuga á að stuðla að framúrskarandi
umgjörð fyrir starf nemenda og starfsmanna HR.

Auglýsingasími

Umsóknir skulu sendar á netfangið appl@hr.is fyrir 1. maí, og skulu innihalda kynningarbréf, starfsferilskrá, mynd og
upplýsingar um umsagnaraðila. Nánari upplýsingar veitir Ásta Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og
gæðasviðs (asta@hr.is).

www.hr.is

Allt sem þú þarft…

Ráðningarþjónusta

Þjónustufulltrúi DeLaval - Framtíðarstarf
Fóðurblandan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan einstakling með haldbæra reynslu á sviði viðhalds
og viðgerða á vélbúnaði til starfa. Starfsstöð viðkomandi verður á Selfossi.

Starfssvið
Skipulagning og framkvæmd þjónustu á DeLaval mjaltabúnaði er tekur til svæðisins frá Árnessýslu til Hafnar í Hornaﬁrði

Hæfniskröfur
· Iðnmenntun æskileg á sviði vélsmíði, bifvélavirkjunar, rafeindavirkjunar eða önnur álíka menntun
· Starfsreynsla við smíði, viðhald eða viðgerðir á hverskyns vélbúnaði æskileg
· Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæði og frumkvæði
· Þjónustulund, jákvæðni og starfsáhugi
· Góð tölvukunnátta
· Góð enskukunnátta er skilyrði og Norðurlandamál kostur

Sumarstörf
Fóðurblandan óskar ennfremur eftir að
ráða röska og þjónustulundaða einstaklinga
til starfa í sumar í verslunum fyrirtækisins
á Suðurlandi.
Reynsla af sveitarstörfum æskileg sem og
hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Góð tölvukunnátta og reynsla af
verslunarstörfum er mikill kostur.

Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störﬁn þar.
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
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Stóreldhús – mötuneyti

Nánari upplýsingar veitir:

Stórt heildsölufyrirtæki á matvörumarkaði óskar að ráða aðila til að hafa
yfirumsjón með deild sem þjónustar stóreldhús og mötuneyti.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí nk.

Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál.

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Söluheimsóknir til viðskiptavina
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Stefnumótun, uppbygging og samningagerð
Um nýtt starf er að ræða og þarf viðkomandi
að geta hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Matreiðslumenntun
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti skilyrði
• Skipulagshæfileikar og drifkraftur
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Áhugaverð störf í Kópavogskirkju
Ritari – hlutastarf
Nánari upplýsingar veitir:

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Umsjón með dagbók kirkjunnar og safnaðarheimilis
• Bréfaskriftir og svörun fyrirspurna
• Umsjón með heimasíðu og kynningarmálum í samráði við sóknarprest og sóknarnefnd
• Almenn skrifstofu- og gjaldkerastörf
• Aðstoð við sóknarprest og sóknarnefnd

•
•
•
•
•

Stúdentspróf og/eða góð reynsla af skrifstofustörfum
Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Þjónustulund, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
2. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Kirkjuvörður – hlutastarf
Í starfinu felst almenn kirkjuvarsla, þrif og þátttaka í starfi kirkjunnar.
Þú þarft að búa yfir góðri framkomu, lipurð, reglusemi og þjónustulund.

Umsjónarmaður veislusalar – hlutastarf
Í starfinu felst umsjón með veislusal, eldhúsi, framreiðslu, innkaupum á aðföngum ofl.
Þú þarft að vera heiðarlegur, eiga auðvelt með samskipti, hafa reynslu af sambærilegu starfi og geta unnið sjálfstætt.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Félagsmálastjóri Sandgerðisbæjar,
Garðs og Voga
Sandgerðisbær auglýsir laust til umsóknar starf félagsmálastjóra Sandgerðisbæjar, Garðs
og Voga. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við
viðkomandi stéttarfélag. Sandgerðisbær, sveitarfélagið Garður og sveitarfélagið Vogar reka
sameiginlega félagsþjónustu og á þjónustusvæðinu eru um 4500 íbúar.
Nánari upplýsingar veitir:

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Félagsmálastjóri heldur utan um öll málefni félagsþjónustunnar sem sinnir fyrst og fremst verkefnum skv.
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndarlögum og öðrum viðeigandi lögum s.s. lögum um málefni
fatlaðra, lögum um málefni aldraðra og fl.
• Félagsmálastjóri heldur utan um þá fagþjónustu sem lýtur
að félagsþjónustunni, bæði skipulag málaflokka og meðferð
einstakra mála.
• Félagsmálastjóri er ráðgjafi bæjarstjóra sveitarfélaganna í
málefnum sem viðkoma félagsþjónustu sveitarfélaga.
• Þróun og skipulag í öllum málaflokkum sem heyra undir
félagsþjónustu sveitarfélaga.
• Samstarf og utanumhald við Fjölskyldu- og velferðarnefnd
Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Krafist er háskólaprófs, s.s. starfsréttinda sem félagsráðgjafi eða annarrar sambærilegrar menntunar sem
nýtist í starfi.
• Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af starfi í
félagsþjónustu sveitarfélaga.
• Krafist er reynslu af barnaverndarstarfi.
• Forystu- og skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði.
• Sjálfstæði í mannlegum samskiptum.
• Nákvæm vinnubrögð.

Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með
9. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Um er að ræða spennandi og fjölbreytt starf og því er
leitað eftir hæfum einstaklingi, karli eða konu til að sinna
þessu mikilvæga verkefni.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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TÆKNIMAÐUR
Stórt fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu
leitar að tæknimanni.
Umsækjandi þarf að hafa þekkingu á Windows og Linux
og þekkingu á forritun í PHP, Python, Ruby og/eða Pearl.
Hann þarf einnig að hafa þekkingu á símaog netkerfum sem og góða enskukunnáttu.

Umsóknir skulu senda á netfangið
bjartaframtid@gmail.com fyrir
30. apríl n.k.
Öllum umsóknum verður svarað.

3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS
2EYKJALUNDUR ENDURH¾ÙNGARMIÈSTÎÈ 3¥"3 LEITAR AÈ
FRAMTÅÈARSTARFSMANNI TIL AÈSTOÈAR Å ELDHÒSI 5M ER
AÈ R¾ÈA FULLT STARF OG ÖARF VIÈKOMANDI AÈ GETA HAÙÈ
STÎRF SEM FYRST 3AMVISKUSEMI OG H¾FNI Å MANNLEG
UM SAMSKIPTUM ER NAUÈSYNLEG
«SKAÈ ER EFTIR SKRIÚEGUM UMSËKNUM FYRIR  MAÅ

5MSËKNARFORM OG UPPLÕSINGAR UM 2EYKJALUND M¹
ÙNNA ¹ HEIMASÅÈUNNI WWWREYKJALUNDURIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 'UÈBJÎRG 'UNNARSDËTTIR
MANNAUÈSSTJËRI
.ETFANG GUDBJORG REYKJALUNDURIS
-eflum börn til þátttöku!

sími: 511 1144

Meniga is a funded and ambitious start-up company that is building personal finance management (PFM) web solutions for
European markets. Meniga’s solutions help people better manage their personal finances and make the most of their money.

VP of Product Management

Meniga’s development center is in Reykjavik but its sales and marketing activities are operated from Stockholm.
Over 7,000 Icelanders have signed up for Meniga’s Icelandic web site since it launched and user satisfaction metrics are
excellent. Meniga is also involved in projects in Europe to bring its solutions to market there.

As VP of Product Management you will be responsible for
managing the entire product lifecycle.

Meniga is growing fast and that translates into many opportunities for professional success.
We are looking for outstanding individuals to join our team in Reykjavik:

Senior Software Developer

VP of Community Management

As Senior Software Developer you will play a key role in
developing Meniga’s products.

As VP of Community Management you will be responsible
for engaging with Meniga’s user community ensuring that
user satisfaction goals are met and user interests are well
represented in the product development process.

Responsibilities:
Involvement in the full development lifecycle: Design, Coding,
Test, Build, QA, deployment and maintenance. Work closely
with product managers and partners.
Qualifications:
Undergraduate degree in technology required, graduate
degree preferred.
At least 3 years of experience of software development
in C# or equivalent.
At least 2 years experience and demonstrated ability of
building high-quality and high-usability web applications.
Experience with modern web technologies and database
programming.
Must be fluent in English. Other Western European
languages are a plus.
Experience or knowledge of the following is a plus:
• JavaScript programming using jQuery.
• Microsoft SQL Server database programming, tuning
and administration.
• ASP.NET MVC framework and ADO.NET Entity
Framework.
• Web service development using WCF and REST.
• Agile software development with Scrum.
• Mobile development for J2ME and/or iPhone
platforms.
• Web accessibility and coding standards using XHTML
and CSS.
• XML, XPath and XSLT.
• Mail server optimization (SMTP).

Responsibilities:
Gain a deep understanding of the user experience –
execute qualitative and quantitative user research,
including fielding surveys, organizing usability sessions,
talking to users, etc. Soliciting feedback to understand
the user experience is critical to your role.
Define the voice of Meniga towards its user community
in Iceland that can serve as a template for other markets
too. This includes defining a distinct style for all user
communications, authoring and managing newsletters,
help texts, written content on Meniga, defining and managing a Meniga blog, etc.
Represent the user in Meniga’s product development
process. Champion best-in-class user experience.
Manage and handle customer support, training sessions
and web casts.
Know your numbers – maintain and report on a set of
metrics on the user experience.
Qualifications:
Undergraduate degree required preferably in technology,
psychology or marketing.
4+ years of online marketing experience with at least 2
years holding direct responsibility for customer support,
usability, training, website management or similar.
Passion for customer satisfaction and thorough understanding of IT and website abilities.
Knowledge/Experience of software development and/or
personal finance is a big plus.
Must have superior interpersonal skills and be an outstanding communicator in Icelandic and English, both
spoken and the written word. Other languages are a plus.
Experience with leading Web Metrics tools such as
Google Analytics.

Responsibilities:
Contribute to the Product Roadmap and its prioritization
– work closely with Meniga’s founders to define a product
vision that achieves Meniga’s business objectives.
Coordinate with Engineering to manage product development from inception to launch.
Coordinate user research and perform quantitative and
qualitative analysis. Understanding the business and the
needs/motivations of Meniga users is critical for your
role.
Evaluate overall design, navigation and functionality.
Help maintain a clean, consistent, easy-to-use site and
champion best-in-class user experience.
Manage the post-launch process to evolve and optimize features based on ongoing customer feedback and
quantitative measurements such as A/B and Multivariate
Testing.
Research, negotiate with and manage partners and
vendors necessary for new features.
Know your numbers – maintain and report on metrics on
feature adoption and usage.
Qualifications:
Undergraduate degree required, preferably in business
or IT. MBA or equivalent preferred.
4+ years of online marketing experience with at least 2
years holding direct responsibility for product functionality, user experience or similar.
Deep understanding of customer-centric design and
knowledge of design best practices.
Passion for Internet technology and usability; strong
awareness of emerging web trends. Knowledge of
personal finance is a plus.
Thorough understanding and experience with online lead
generation and monetization.
Strong organizational and project management skills.
Must be fluent in English and be comfortable interacting with a diverse group of technical and non-technical
people. Other Western-European languages are a plus.
Proven ability to champion ideas, drive key decisions and
successfully ship products.
Experience with leading Web Metrics tools such as
Google Analytics.

Interested parties should submit a resume to careers@meniga.com before May the 15th. Strict confidentiality will be adhered to.
Visit www.meniga.com or contact us at +354 571 0083 for further information. Competitive compensation and stock options offered to the right individuals.
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Styrkir

.¹MSSJËÈUR
3IGRÅÈAR *ËNSDËTTUR
5MSËKNIR UM STYRKI 
3TJËRN .¹MSSJËÈS 3IGRÅÈAR *ËNSDËTTUR
AUGLÕSIR HÁR MEÈ EFTIR UMSËKNUM UM
STYRKI ÒR SJËÈNUM
3TYRKIR ERU VEITTIR TIL ÎRYRKJA TIL HAGNÕTS N¹MS
BËKLEGS EÈA VERKLEGS SVO OG TIL N¹MS Å HVERS
KONAR LISTGREINUM
%INNIG ER HEIMILT AÈ STYRKJA Ö¹ SEM VILJA H¾FA
SIG TIL STARFA Å Ö¹GU ÖROSKAHEFTRA
5MSËKNUM SKAL SKILA TIL ®RYRKJABANDALAGS
¥SLANDS (¹TÒNI  2EYKJAVÅK FYRIR  MAÅ NK
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
'UÈRÅÈUR «LAFSDËTTIR Å SÅMA  
3TYRKJUNUM VERÈUR ÒTHLUTAÈ  JÒNÅ
3TJËRN .¹MSSJËÈS
3IGRÅÈAR *ËNSDËTTUR

Við leitum að góðu fólki
og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –
ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á

í viku

...ég sá það á visir.is
Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

Auglýsingasími

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Allt sem þú þarft…
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Yfirmaður tækni- og þróunarstarfs
(Chief Technical Officer – CTO) fyrir verkefnið 2012 – Nýtt upphaf
Northern Lights Energy óskar eftir einstaklingi til að taka þátt í hönnun og
uppbyggingu rafpóstakerfis fyrir rafbíla. Um er að ræða uppbyggingarstarf sem
krefst mikillar hæfni í verkefnastjórnun.

Starfssvið
• Yfirumsjón með öllum tæknimálum verkefnisins
• Stefnumótun í tækni og þróunarmálum
• Yfirumsjón með hönnun og uppsetningu á
rafpóstakerfum og öðrum stoðkerfum fyrir rafbíla
• Yfirumsjón með samsetningu rafpóstakerfis á
Íslandi
• Rekstur tæknideildar, en undir hana falla
þjónustudeildir við rafbíla og rafpóstakerfi
• Umsjón með rannsóknum á vegum verkefnisins

Menntunar og hæfniskröfur
• Verkfræði, tæknifræði
• Reynsla af þróunarvinnu æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun
æskileg
• Skipulögð vinnubrögð
• Stefnumótandi hugsun
• Alþjóðleg reynsla æskileg

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G. Hjaltason
(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Tómas Oddur
Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá
Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk. Umsækjendur
eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu
Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Northern Lights Energy I Lækjargötu 4
101 Reykjavík I 490 9000 I nle@nle.is I www.nle.is

Skipulag

!UGLÕSING VEGNA BREYTINGAR ¹ AÈALSKIPULAGI
'RINDAVÅKUR   ¹SAMT UMHVERÙSSKÕRSLU

6ATNSSKARÈSN¹MA
"¾JARSTJËRN 'RINDAVÅKUR AUGLÕSIR HÁR MEÈ TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹
!ÈALSKIPULAGI 'RINDAVÅKURB¾JAR   SAMKV¾MT  MGR  GR
SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR 
"REYTINGIN LÕTUR AÈ ST¾KKUN 6ATNSSKARÈSN¹MU 3AMKV¾MT STAÈFESTU
AÈALSKIPULAGI ER EFNISTAKA ¹ SV¾ÈINU ¹   HA SV¾ÈI 3Ò BREYTING
ER GERÈ ¹ AÈALSKIPULAGINU AÈ EFNISTÎKUSV¾ÈI È ER ST¾KKAÈ Å SAMTALS
  HA OG ER GERT R¹È FYRIR AÈ ÖAÈAN SÁ TEKIÈ ALLT AÈ  MILLJËNIR
M ¹ N¾STU  ¹RUM 3V¾ÈIÈ SEM FER UNDIR ST¾KKUN EFNISTÎKU ER
ËBYGGT SV¾ÈI
ST¾ÈUR SKIPULAGSBREYTINGARINNAR ERU VIÈVARANDI EFTIRSPURN EFTIR
JARÈEFNUM SEM BEST ER M¾TT MEÈ ST¾KKUN NÒVERANDI N¹MA FREKAR
EN OPNUN NÕRRA N¹MA MEÈ TILHEYRANDI RASKI ¶ETTA SAMR¾MIST STEFNU
SVEITARFÁLAGSINS UM AÈ Å STAÈ MARGRA LÅTILLA N¹MA VERÈI JARÈVEGS
N¹MUR Å SVEITARFÁLAGINU ST¾RRI OG F¾RRI 4IL LANGS TÅMA M¹ ¾TLA AÈ
EFTIRSPURN EFTIR JARÈEFNI TIL MANNVIRKJAGERÈAR VERÈI MIKIL ¹ HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈINU OG 3UÈURNESJUM %FTIR ST¾KKUN VERÈUR 6ATNSSKARÈSN¹MA
VEL TIL ÖESS FALLIN AÈ ANNA HLUTA ÖESSARAR EFTIRSPURNAR
4ILLAGAN LIGGUR FRAMMI ¹ B¾JARSKRIFSTOFUM 'RINDAVÅKURB¾JAR AÈ
6ÅKURBRAUT  Å 'RINDAVÅK VIRKA DAGA FR¹ KL   FR¹  APRÅL
TIL OG MEÈ  JÒNÅ  %INNIG ER UNNT AÈ SKOÈA TILLÎGUNA ¹SAMT
UMHVERÙSSKÕRSLU ¹ VEFSV¾ÈI 'RINDAVÅKUR WWWGRINDAVIKIS 
¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEÙNN KOSTUR ¹ AÈ
GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA &RESTUR TIL ÖESS AÈ SKILA INN ATHUGA
SEMDUM RENNUR ÒT M¹NUDAGINN  JÒNÅ  3KILA SKAL ATHUGA
SEMDUM TIL FORSTÎÈUMANNS 4¾KNIDEILDAR 'RINDAVÅKURB¾JAR OG SKULU
Ö¾R VERA SKRIÚEGAR OG UNDIRRITAÈAR ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR
VIÈ TILLÎGUNA FYRIR TILSKILINN FREST TELJAST SAMÖYKKIR HENNI

Útboð
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Útboð

Skipulag

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Leikhússtólar og færanlegir sætapallar fyrir Tjarnarbíó.
Útboðsgögn á geisladiski fást afhent í upp-lýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12367
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

ÚTBOÐ
Óskar eftir tilboðum í rekstur veitingasölu í ferjunni Herjólﬁ sem
áætlað er að hefji siglingar á milli
Vestmannaeyja og Landeyjahafnar frá 1. júlí 2010.
Helstu verkþættir eru:
•
Rekstur veitingasölu og annarrar sölustarfsemi í Herjólﬁ
•
Útvegun fæðis fyrir skipverja á Herjólﬁ
Áætlaður samningstími er 1. júlí 2010 til 31. ágúst 2011.
Útboðsgögn verða til afhendingar á rafrænu formi (geisladiski) frá
og með mánudeginum 27. apríl 2010 hjá VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni
20, 105 Reykjavík og í afgreiðslu Herjólfs í Vestmannaeyjum.
Tilboð verða opnuð hjá Eimskip, Klettagörðum 15, 104 Reykjavík,
þriðjudaginn 11. maí 2010, kl. 11:00.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Langholtsskóli, Holtavegi 23, lóðarframkvæmdir.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 10. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12392
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa



ÚTBOÐ

Gufubaðið Laugarvatni
Gufa ehf. sem verkkaupi óskar eftir tilboðum í verkið Gufubaðið
Laugarvatni
Verkið fellst í því að steypa upp og fullgera að utan og innan 650
m2 baðhús, 97 m2 tæknirými, steypa upp og fullgera heitar laugar,
endurbyggja gömlu gufuböðin og frágangi á laugarsvæðum og lóð.
Verkinu skal að fullu lokið 31. maí 2011.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3000 kr. frá 26. apríl 2010
hjá Verkþjónustu Kristjáns að Reykjavíkurvegi 68, 2. hæð, 220
Hafnarﬁrði, s. 5652100.
Einnig er hægt að fá geisladiskinn sendan með pósti. Senda skal
tölvupóst á verk.gam@simnet.is og óska eftir því.
Tilboð verða opnuð hjá Verkþjónustu Kristjáns ehf., þriðjudaginn
18. maí n.k. kl. 11:00.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Leikskóli við Úlfarsbraut 118 – 120, innréttingar
og tæki í eldhús.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. maí 2010 kl 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12393
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

ÚTBOÐ
$UNLWHNWDVWRIDQ$UNtVHKII\ULUK|QG
.LUNMXPiODVMyèVyVNDUHIWLUWLOERèXPtYHUNLè

+DPUDKOtè9RSQD¿UèL
YLèE\JJLQJRJ
EUH\WLQJDUiHOGUDK~VL
9HUNLèIHOXUtVpUDèIXOOE\JJMDYLèE\JJLQJX~UWLPEUL
iHLQQLK èiVDPWE\JJLQJXJOHUVNiODYLèDèDO
LQQJDQJRJEUH\WLQJXPLQQDQK~VVtQ~YHUDQGLK~VL
+HOVWXVW UèLUHUX
*UXQQÀ|WXUYLèE\JJLQJDU
5~PPiOYLèE\JJLQJDU
*UXQQÀ|WXUJOHUVNiOD
5~PPiOJOHUVNiOD

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu
Reykjavíkur:
Reynisvatnsvegur við Lambhagaveg.
Aðalstígur og undirgöng.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 27. apríl
2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12397
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

P EU~WWy
PEU~WWy
P EU~WWy
P EU~WWy

5DIU Q~WERèVJ|JQIiVWDIKHQWiVNULIVWRIX$UNtVIUi
RJPHèìULèMXGHJLQXPDSUtOJHJQJUHLèVOX
NUtSHQLQJXPRJVNUiQLQJXiVDPVNLSWDDèLOD
EMyèDQGDt~WERèL
5DIU Q ~WERèVJ|JQ YHUèD DIKHQW i JHLVODGLVN
1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VNUiQLQJX RJ DIKHQGLQJX
JDJQDHUXYHLWWDUtVtPDHèDPHèìYtDè
VHQGDW|OYXSyVWiQHWIDQJLèKDOOGRU#DUNLV
7LOERèXPVNDOVNLODI\ULUNOPDti
VNULIVWRIX$UNtVHKI$èDOVWU WL
5H\NMDYtNRJYHUèDìDXRSQXèDè
YLèVW|GGXPìHLPEMyèHQGXPVHPìHVVyVND

Skiptastjóri þrotabús FS 14 ehf.
(áður Íshlutir ehf.)
óskar eftir tilboðum í sumarbústað í landi Efsta-Dals rétt
austan við Laugarvatn. Bústaðurinn er fokheldur, gólf einangrað og klætt með gólfplötum. Rotþró er ekki komin og
eftir er að ganga frá aðkeyrslu að húsinu.
Staðsetning mjög góð, frábært útsýni, en bústaðurinn
stendur hátt upp í fjallshlíð. Lóðin er leigulóð 2.677 m2 að
stærð og er hún öll gróin og kjarri vaxin.
Nánari upplýsingar veitir
skiptastjóri Guðmundína Ragnarsdóttir, hdl.
s: 515-7900 eða gudmundina@kollekta.is.

Innkaupaskrifstofa

$èDOVWU WLVtPLZZZDUNLVDUNLV#DUNLV

Tilboðum skal skilað á skrifstofu skiptastjóra að
Suðurlandsbraut 30, 5. hæð, 108 Reykjavík, fyrir
kl. 12:00 föstudaginn 30 apríl 2010.
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Vinnustofa - atvinnutækifæri
Vinnustofa, gallerý, studioíbúð Ɵl sölu. Viltu vinna í sögulegu
húsi meðal listamanna? Rýmið er í gamla Álafosshúsinu í
Mosfellsbæ,miklir möguleikar að breyta í vinnu/studioíbúð.
Eignin er um 40fm, er mjög hrá eins og er, og selst á 7,5 m.

TIL LEIGU
Bústaðavegur
108 Reykjavík

Uppl. í s. 690 3622.
Fundir

„SPRENGISANDUR“

Einn vinsælasti áningarstaður borgarinnar er til leigu. Frábær og
sérlega áberandi staðsetning við eina helstu umferðaræð Reykjavíkur gefur einstakt tækifæri fyrir umfangsmikinn veitingarekstur.
Rýmið er um 470m2 að stærð, að hluta til á 2 hæðum.

Aðalfundur
Ávöxtunarsjóðs kaupmanna

verður haldinn ﬁmmtudaginn 29. apríl n.k., kl. 16:00 í
húsakynnum Kaupmannasamtaka Íslands á 13. hæð í
Húsi verslunarinnar
Stjórnin.

Aðalfundur
Aðalfundur Barnaheilla - Save the Children á Íslandi
verður haldinn þriðjudaginn 4. maí kl. 17:00
á skrifstofu samtakanna að Suðurlandsbraut 24.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Félagsmenn samtakanna eru hvattir til að mæta.
Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Fasteignir

)NGIBJÎRG ¶ËRÈARDËTTIR LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

/PIÈ

Áberandi staðsetning, gott aðgengi og næg bílastæði.

HÒS

Laust strax.

(/&36!,,!'!4! 

Þekktur og vinsæll áningarstaður.

/0)¨ (²3

'L¾SILEG   FM NEÈRI SÁRH¾È Å FJËRBÕLISHÒSI AUK   FM BÅLSKÒRS ¥BÒÈIN SEM ER
MIKIÈ ENDURN SKIPTIST Å SAML STOFUR  SVEFNHERB FALLEGT ELDHÒS MEÈ HVÅTLAKKAÈRI
INNRÁTTINGU OG NÕL ENDURNÕJAÈ OG ÚÅSALAGT BAÈHERB 0ARKET OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM &R¹B¾R
STAÈSETNING 4VENNAR SVALIR (ÒS Å GËÈU STANDI 3KIPTI ¹ MINNI EIGN MÎGULEG
¥"²¨). %2 4), 3µ.)3 ¥ $!' ,!5'!2$!' &2 +,  

Frekari upplýsingar veitir
Halldór Jensson
840 2100 – halldor@reitir.is

3UÈURGATA   2EYKJAVÅK WWWHIBYLIIS
HIBYLI HIBYLIIS 3ÅMI   &AX  

www.reitir.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Opið

hú s

ENGJASEL 35 - OPIÐ HÚS

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Falleg 4ra - 5 herb. 113 fm. íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í góðar stofur með
vestursvölum, 3 svefnherb. eldhús með hvítri lakkaðri innréttingu og baðherb.
ﬂísalagt með sturtuklefa. SKIPTI Á MINNI ÍBÚÐ Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
KOMA TIL GREINA.
ÓLÖF S. 867-8068 SÝNIR ÍBÚÐINA Í DAG MILLI KL. 15 OG 16 íB. 0202.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is
hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yﬁr að
ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið.
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MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG

Opið

hús

Til sölu heildareignin að Sætúni 8 í Reykjavík, samtals 8.132,2 fm
skrifstofur, verslunarhúsnæði og vörugeymsla.
Eignin skiptist m.a. í 4.553 fm skrifstofuhúsnæði á 5. hæðum
auk kjallara og vörugeymslu á baklóð um 1.560 fm. Hluti
eignarinnar er hið virðulega Ó.J Kaaber hús sem er skráð
um 2.020 fm.

Eignin verður til sýnis, sunnudaginn 25. apríl 2010
í samráði við Óskar R. Harðarson í síma 661-2100 og
Þröst Þórhallsson í síma 8970634. Hringið og bókið
skoðun og fáið nánari upplýsingar. Einkasala.

Til greina kemur að selja eignina í heild sinni eða í hlutum.
Hér er um að ræða sérlega áhugaverðan fjárfestingarkost á
frábærum stað rétt við strandlengjuna með fjölda bílastæða,
útsýni af skrifstofuhæðum og miðsvæðis í Reykjavík.

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

35-!2(²3 6)¨ ¶).'6!,,!6!4.
4IL SÎLU ER SUMARHÒS MEÈ B¹TASKÕLI STAÈSETT ¹ BESTA STAÈ Å 3VÅNAHLIÈ
VIÈ ¶INGALLAVATN 3TAÈSETNING ER Å ALGJÎRUM SÁRÚOKKI
&REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR -AGNÒS ,EËPOLDSSON   OG
(INRIK /LSEN   

 

WWWATVINNUEIGNIRIS

 4IL SÚLU 3TÞN 

2EYKJAVÓK 3AMTALS  FM SELST Ó HEILU LAGI E¡A Ó HLUTUM

!TVINNUEIGNUM HEFUR VERI¡ FALI¡ A¡ LEITA EFTIR TILBO¡UM Ó 3TÞN  &RÉBR FJÉRFESTING É
GØ¡UM STA¡ n ÚLL TILBO¡ SKO¡U¡ (GT ER A¡ KAUPA SKRIFSTOFUHÞSN¡I¡ SÏR SKEMMURNAR
SÏR OG ¼ * +AABER HÞSI¡ SÏR
3KRIFSTOFURVERSLUN UM  FM ¼ * +AABER HÞSI¡ UM  FM
6ÚRUGEYMSLUR UM  FM !LLS BIRT STR¡   FM 3TR¡ LØ¡AR  FM
%IGNIRNAR SELJAST VE¡BANDALAUSAR OG AFHENDAST Ó NÞVERANDI ÉSTANDI
%IGNIRNAR ERU TIL SâNIS Ó SAMRÉ¡I VI¡ (ELGA "JARNASON SÓMI     
HELGI ATVINNUEIGNIRIS SEM VEITIR EINNIG ALLAR NÉNARI UPPLâSINGAR UM ¤R
(ELGI "JARNASON VI¡SKIPTAFR¡INGUR -"! LÚGGILTUR LEIGUMI¡LARI OG LÚGGILTUR FASTEIGNASALI

¼LAFUR *ØHANNSSON REKSTRARFR¡INGUR LÚGGILTUR LEIGUMI¡LARI
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BÍLAR &
FARATÆKI
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO.
Árgerð 1999, ekinn 145 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.312738
SUBARU LEGACY. Árgerð 2006, ekinn
56 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.590.000. Rnr.190951

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Toyota Carina 2.0GLI árg.97‘ góður bíll.
uppl. 6630710

TILBOÐ 1.650.000.-

JEEP WRANGLER SPORT 4X4. Árgerð
2001, ekinn 64 Þ.MÍLUR, BENSÍN, 5
GÍRAR. Verð 2.270.000. Rnr.242040.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

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

Subaru Forester árg. ‚03 ekinn 93þ. km.
Sjálfskiptur. Góður bíll. Verð 1.390þ. S.
863 7075.

Til sölu Suzuki Vitara árg. ‚94 sjsk. í fínu
lagi. V. 160 þús. Uppl. í s. 893 5517.

Bílar til sölu

Ford Focus árg. 2000 á 290 þús. Góður
bíll ekinn aðeins 102 þús. sjálfskiptur,
ný sumardekk og tvö nýleg vetrardekk
á nöglum. Uppl. í síma 659 3825 eða
stefan@solson.is

TIL SÖLU TOYOTA COROLLA SEDAN
11/98 EKINN 159 Þ. KM., 1600,
BEINSKIPTUR. VERÐ 490 ÞÚSUND.
UPPL. Í S. 895 8956.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300
Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

Bmw X5 4,4i, árg. 10/04, ek.aðeins
64þús, sjálfsk, 320hö, Hlaðinn aukabúnaði, Umboðsbíll, einn eigandi, Einn
sá allra flottasti! Sjón er sögu ríkari,
Ásett verð 5490þús.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

Tilboð: 1,95mln MMC Pajero Sport
-2005, ekin 98þ km, sjálsk, 3,0 bensín,
eyða 13,5l/ 100km, leður, heilsársdekk,
verð var: 2,45mln S:8407565

Subaru Legacy ‚97 ek. 145þús. 5g,5d,
dráttarkr. góð dekk, gott stand. 8980503

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is
Sími 512 4460.

Til sölu Toyota Yaris árg. ‚00. Bíll í topp
standi nýsk. ‚11 ek. 145þ. V. aðeins
445þ. stgr. Uppl. í s. 864 1947.

Til sölu Peugeot 206, ek.109þ km, í
góðu standi. Uppl.í síma 8660471.

Til sölu skoda station árg 05 vel 2,0
beinskiftur , dráttarkúla, skoðaður 11
listaverð 1425 ásett 1190 þúsund upplýsingar í síma 868 2352.

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

Toyota RAV4Árgerð 1996, ekinn 232þ.
km, topp smur- og þjónustbók! Verð
450.000kr, rnr 130576. Sjá nánar á
www.stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið bráðvantar okkur allar gerðir
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.
HUMMER H3 SUV OFFROAD LUXURY.
Árgerð 2007, ekinn 48 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5.290.000.
Rnr.281787

Tilboð: 2,95mln BMW 320i -2006 svartur, ekin 72þ km, sjálfsk, 2,0 bensín,
leður, heilsársdekk, verð var: 3,45mln
S: 8407565

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

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 húsrúm leyfir.

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

Pajero GLS ‚01, ek 118þús, ssk, leður
,lúga, krókur, 7manna, bensín, toppeintak og stórglæsilegur bíll, er á nýjum
33“, ásett 2.250, Stgr 1780þús uppl í
síma 897-7571

TILBOÐSVERÐ 1.990.þ

FORD F350 CREW KING RANCH, árg
2004, ek 81.þ mílur, Sjálfskiptur, 6.0L
Dísel, 325 Hö, Tvöföldu að aftan, Einn
með öllu, Allur Nýyfirfarinn, Verð 2.690.
þ Vantar bíla á skrá og á staðinn,
Arnarbílar S: 5672700
BMW 730D Árg. 2006, ek 49 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur Einn með gjörsamlega öllu, skoðar öll skipti Tilboðs-Verð
8.900þ. Rnr.101937 Óskum eftir BÍLUM
- HJÓLUM - FERÐAVÖGNUM á söluskrá
okkar WWW.HOFDABILAR.IS

Vantar allar gerðir af bílum, hjólum
og ferðavögnum á skrá og á staðinn
vegna góðrar sölu. Það er frítt að skrá
bílinn hjá okkur og það kostar heldur
ekkert að láta hann standa hjá okkur.
Myndeftirlit á plani og gæsla.

Stórglæsilegur T.Landcr.100 árg. 2000.
Sjálfskiptur, sóllúga, Tems fjörðun
o.m.fleira. Bensín. Verð aðeins 1800þ.
S: 8977660

VW Passat árg ‚00, 1.6. Ek. 173þ.
Dökkar rúður, JBL hátalarar, mp3. Sk
‚11. V. 500þ. S. 841 8139.
Nissan Terrano II Luxury ‚02, ekinn
aðeins 134þ km. Dísel ssk. 7 manna.
Einstaklega vel með farinn bíll i alla
staði, smurbók. Plastið ennþá á aftasta
bekknum!! Það góður. Verð 1.690þ.
Ekkert áhvílandi. Uppl 899 0410

Til sölu w v póló árg 99 1,4 vél beinsk
þarfnast viðgerðar á vél spjaldloki verð
220 þús 8927852

Nissan Paatrol arg.96 Vel með farinn
Patrol 38“ breyttur er á 35“ selst á
750.000 er tilbúinn að skoða skifti á
ódýrari fólksbíl .. uppl 6962045.
MAZDA RX-8 CHALLENGE. Árgerð
2004, ekinn 52 þ.km, BENSÍN, 6 gírar.
Verð 2.490.000. Rnr.332212
Nissan Pathfinder LE, nýskr.06 ssk. Ljóst
leður, Ek. 89 þ.km, diesel, V.4.490þ.
Uppl: 6658932

BMV 530 dísel árg. 2004 ek. 116þús
eyðslugrannur bíll. Verð 3590þús skipti
ATH ódýrari. Einnig Toyota Avensis dísel
árg. ‚00 ek. 270þús nýleg tímareim
og nýsmurður. Eyðslugrannur bíll Verð
590þ. Uppl. s. 899 4009
Hyundai Accent árg 97. Skoðaður 11‘.
Ekinn 132 þús. Verð: 190 þús. Uppl. i
s. 866 3165.
Til sölu Citroen Berlingo , árg‘05.
Ek.101þ, 5manna.Eyðsla ca.5,7l. Uppl..
í S. 897 3154.

0-250 þús.
Subaru Legacy árg. ‚98 ek. 150þ.km
Ssk. Vetrar og sumardekk. Bensín. Mjög
góður bíll. V. 370þ. S. 616 2597.

TOYOTA
TACOMA
DOUBLECAB
4X4. Árgerð 2008, ekinn 0 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 4.890.000.
Rnr.312564

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.
is

Suzuki Sidekick Sport árg 96 ekin 105
þús míl samlæsing og rafmagn í rúðum
verð 250 þús

250-499 þús.

Econline 150 infinity árgerð 95‘ ek.
90.000 bíll í mjög góðu standi verð
890.000 s:6922347
NISSAN PATROL GR 44“. Árgerð 1999,
Nú er kominn tími til að ferðast í sumar
ekki láta neitt stoppa þig.

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

Range Rover VOUGE
Tilboð 2.590þús

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID. Árgerð
2008, ekinn -1 km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 8.790.000. Rnr.312470

Ford 250 árg. ‚88 nýsk. ‚11 4x4. Bensín.
V. 490þ. WV Golf árg. ‚96 V. 250þ. Uppl.
í s. 840 7640.

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

TOYOTA COROLLA S/D TERRA, árg 98,
ek 121 þkm, 1,6L beinsk. Í toppstandi.
Verð 340 þkr. S: 8926349

Subaru Impreza GL 2000 árg. nýskoðaður, verð 300 þús uppl í síma 8687472

Vw passat 1,6 árg 2000, ekinn 170þ.
bsk, ný skoðaður, góður bíll og lítur vel
út. verðhugmynd 500.000 eða tilboð.
uppl. 867-3277

12
Opel Astra 2000. Hvítur, bsk. Ekinn
110 þús. Verð 290 þús. stgr. Uppl. í
856-7463.
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1-2 milljónir

Corolla Wagon 9/99 ek. 179 þ 1600 5g.
Nýskoð. 11 fjölmargt endurnýjað. V430
þ. 8925157.

Fjórhjól

Ford Freestyle árg ‚05, ek. 18 þús, 4x4, .
V. 2,5m. Rexton árg ‚03, 37“ dekk, verð
2,2 m. S. 693 2991

500-999 þús.

Yamaha yzf250 árg06 til sölu. Lítur
vel út og er í góðu standi. upp í síma
8459279

Ath öll skipti

Toyota Avensis 98. ss.m/krók, sumard,+naglad. ek.197þ. Topp bíll í góðu
lagi. kr. 550þ. s. 8961185

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

Jeppakarlar og aðrir
sterkir karlar

Honda CRV Adv.12/04 Ekinn 115þ
langk. Einn eig. Eldri maður Crus contr.
Vetrd. á felgum f. verð: 2090þ. sími:
663-6300

Bílar óskast
Nissan Patrol GR 35“ 2000 árg. Ekinn
170 þús km. (80 þús á þes. vél) Verð
1690 þús kr. áhv. 1530 þús afb. 43 þús.
s. 663-2695
NISSAN TERRANO II 2000 2.7Diesel
Bsk. Flott eintak v.790.000 s. 8489620.

Íslensk smíði

STAÐGREIÐI 500-700þús

Fólksbíll ekki eldri en 2001. Uppl. i s.
868 0490 og eheidar@simnet.is
Óska e.að kaupa 48volta hleðslut.
f.lyftara. Einnig not.lyftara/diesel/rafm.
Uppl.s.8660471

4X4 Chervolet vél, bein innspýting,
altanotor, startari og stýrisdæla fylgja.
Uppl s. 664 1141

2 milljónir +

Glæsilegur Range Rover Sport 2007 til
sölu. Ekinn 54 þ., áhv. 2,6m. Verð 7,2.
Upplýs. í síma 894 8888.

Nánast nýtt Polaris 800cc Sexhjól,
Sjálfstæð fjöðrun á hverju hjóli og
byltingarkennt hjól frá Polaris sem er
draumi líkast!! Þetta er eintak sem þú
ættir ekki að láta framhjá þér fara. Sjá
fleirri myndir á www.motorhjol.net.
Verð 2.150 þús. uppl 8246600

Verktakar-vinnukallar VW pallbíll, árg.
2000 með 2Xhúsi, bensín og Metan.
Bíllinn er frá Vélamiðstöð R. Verð
480.000, sími eig. 8974589

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

Vörubílar
Polaris Razor 800 RZR. Árgerð 10 /
2008Hlaðinn aukabúnaði. Komin á 14“
radial dekk. Topp græja lítið notuð.
Verð 2.7 milljónir. Götuskráður. Ekinn
umþb. 1500 km. sjá fleirri myndir á
www.motorhjol.net, uppl. í 8246600

M.B Actros 8x4 árg 2006 ek 83þ.Bíllinn
lítur mjög vel út og er vel búinn að
öllu leiti, veðbandalaus engin skipti
upl 862 1755

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

Polaris IQ-RR 600 árg 2008 árg, SLP
Powder Pro Skíði, PowerMadd handahlífar, sérsmíðað pústkerfi sem léttir
og hressir sleðann ,bakkgír, hlaðinn af
flottum aukahlutum Geggjað tæki sem
er vandfundið hér á landi. Nánari uppl
og fleirri myndir á www.motorhjol.net.
uppl í síma 8246600

Polaris IQ 600MOD, árg 2007, geggjað
tæki sem er klárt í keppni eða leik hvenær sem er ársins, þetta er eintak sem
verður ekki toppað!!! Uppl og fleirri
myndir á www.motorhjol.net. uppl. í
síma 8246600

Kerrur
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Can-Am Outlander MAX 800R EFI XT
,2010 ný hjól. Verð 2.850 þús. Koma
með spili og stuðurum. Sjá www.motorhjol.net. Uppl. 824 6600.
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Starcraft 11fet árg. ‚08 eitt með öllu
ásett verð 2.190þ. fæst á 1.950þ. stgr.
Uppl. í s. 840 7640.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626
& 696 3522. www.ke.is
Óska eftir Coleman/Fleetwood. Helst
E1 eða E3, en aðrar týpur koma vel
til greina. uppl. sendist á andri779@
gmail.com eða 8987975.

Pallhýsi

Vorum að fá sendingu af HUMBAUR
álkerrum. Frábær verð. www.topplausnir.is s:898-7126
Til sölu Sun Lite camper nýr á götuna
2007. 10 fet. Einn með öllu. Tilvalini í
fríið í sumar. Verð 2.390 þús. 1990 þús.
stgr. Sjá nánar á www. motorhjol.net.
Uppl. í síma 8246600

Suzuki 1500 Intruder arg 2003 Hjólið er
ekið 13,000 mílur custom mála af Ýrr
Tattobike mikið breytt hjól Verð.850.000
enginn skifti uppl 6962045

Vinnuvélar
Góð kerra til sölu. Innanmál 117x270. Er
með sturtubúnaði. S. 894 9664.

Bátar
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Til sölu DESEO plus koju hjólhýsi.
Lítið en rúmgott með öllu fyrir 4, WC,
fortjald, bremsur o.fl. aðeins 765kg.
Hentar því einnig minni bílum. Verð
1.750 þús.kr.(áhvílandi ca. 1.137þ.ísl.
lán, 24þ/mán) Uppl.6656128

Fellihýsi

Mótorhjól

Husaberg FE 450 götuskráð. Skráð í
mars ‚09. Einstaklega vel með farið!
Ekið 32 klst. S 695 7959.
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Hjólhýsi

Til sölu Tec Travelking 565 árg.07. Með
kojum,markisu,sólarsellu og alde gólfhita. Hjólhýsi í topp standi og lítur vel
út. verð 3,2 millj. uppl.8954558

Vélsleðar

Toyota Landcrusier GX 120 árg „06
8 manna, 33“ breyttur, dráttarkrókur.
Ekinn 94 þkm fallegur bíll. verð 6,2 mkr.
lán áhvílandi uppl. 894 2400

Óska eftir vélsleðakerru til kaups. Þarf
að vera yfirbyggð og taka tvo sleða.
695-2095

—Útsala—-Útsala— Til sölu Cherokee
laredo 2004 6cyl ek 60þm á aðeins
1350þ.stgr S:8999275

Jeppar

TIL SÖLU Mercedez-Benz 350 SLC árg.
1972 Af sérstökum ástæðum er þessi
glæsilega fornbifreið til sölu. Ekinn
aðeins 100.000 km, ríkulegur aukabúnaður, leðuráklæði, sóllúga. Þjónustubók
frá fyrsta degi! Verð 9000 EUR Uppl.
síma +46 737 186 911.

Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ dekk.
Verð frá 182.000 7% afsl. til 1.maí
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 8945111

Til sölu flatvagn Ankerman 9 metra
langur með gámafestingum. S. 897
3154.
Sláttutraktór óskast! Vel með farinn
sláttutraktór óskast. Upplýsingar í síma
863-6373
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Lyftarar
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6IRKA DAGA  
,AUGARDAGA KL  

Til sölu
36 tonna bátur, aðalvél 340 hestöﬂ, smíðaár 1971.
Allar upplýsingar gefur Aðalsteinn s. 893 3985.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.
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Líf á eldfjallaeyju
OPIN DAGSKRÁ UM JARÐFRÆÐI
OG LÍFFRÆÐILEGA FJÖLBREYTNI
ÍSLANDS FER FRAM UNDIR YFIRSKRIFTINNI LÍF Á ELDFJALLAEYJU
Í ÖSKJU, NÁTTÚRUFRÆÐIHÚSI
HÁSKÓLA ÍSLANDS Í DAG.

Ævintýrahöllin að Fríkirkjuvegi 11 mun hljóma af ævintýralegum tónum Amiinu.

Tónlistarhelgi
barnanna
Barnamenningarhátíð nær hámarki um helgina. Dagskráin er þétt og
er hluti hennar helgaður tónlist. Meðal þeirra sem hljóma um helgina eru Amiina, Lúðrasveit verkalýðsins og Stórsveit Reykjavíkur.
Bara plata er yfirskrift útgáfutónleika Ísgerðar Elfu í Fríkirkjunni í
dag klukkan 14. Hún gaf nýlega út
barnaplötu með sama nafni.

Árlegir barnatónleikar Lúðrasveitar verkalýðsins verða í Íslensku
óperunni í dag klukkan 14. Á efnisskránni er m.a. Happy Go Lucky,
Buglers Holiday, Sandpaper Ballet þar sem sandpappír skipar stóran sess í slagverkssveitinni, þekkt
lag eftir Michael Jackson og syrpa
úr Kardimommubænum svo fátt
eitt sé nefnt. Kynnir á tónleikunum verður Felix Bergsson. Stjórnandi Lúðrasveitar verkalýðsins er
Snorri Heimisson.
Ævintýrahöllin á Fríkirkjuvegi 11
mun óma af fögrum tónum í dag.
Hljómsveitin Amiina fer með gesti
í töfraheim þar sem sýningar á
gömlum animation-myndum taka
völdin við lifandi undirleik hljómsveitarinnar.
Einnig mun Kammersveit
Reykjavíkur halda stofutónleika í
Ævintýrahöllinni undir yfirskriftinni Myndir af Mozart. Fluttur
verður Óbókvartett í F-dúr KV 370
eftir Wolfgang Amadeus Mozart.
Börnin fá tækifæri til að spyrja
spurninga og saman veltum við
fyrir okkur hver Mozart hafi eiginlega verið: Undrabarn, strákur,
hljóðfæraleikari, prakkari, tónskáld, ferðalangur?
Dyndilyndi kallast dagskrá Myndlistarskóla Íslands sem haldin
verður í Listasafni Íslands á Fríkirkjuvegi 7 á morgun frá 11 til 17.
Börn, hönnuðir, myndlistarmenn,
arkitektar, dansari, leikarar, rithöfundar, hljóðmyndasmiðir og
tónskáld leggja til þræði úr sköpunarhölum sínum.
Klukkan 13.30 er á dagskrá DÝRlingasögur:
Kólibrífugl. Höfundur er Harpa Arnardóttir en um leikinn
sér Ingvar E. Sigurðsson.
Klukkan 14 leggur Megas sem Vox
Animalis til tón og
texta ásamt sýnilegum eða ósýnilegum barnakór

ofan á hljóðmynd Hilmars Arnar
Hilmarssonar.
Klukkan 14.30 verður leiðsögn
um Dyndilyndi í umsjá Margrétar
H. Blöndal, myndlistarmanns og
sýningarstjóra
Frá 15 til 16.30 verður listsmiðja
fyrir börn og fullorðna. Tinna
Gunnarsdóttir vöruhönnuður og
Brynhildur Þorgeirsdóttir myndlistarmaður leiða. Nánari upplýsingar um dagskrá eru á www.
dyndilyndi.is.

Stórsveitarmaraþon verður í Ráðhúsi Reykjavíkur á morgun frá
13 til 17. Stórsveitin heldur maraþonið nú í 14. sinn og að vanda
býður hún til sín yngri stórsveitum landsins. Dagskráin verður
fjölbreytt og skemmtileg og gera
má ráð fyrir að flytjendur verði
um 150 talsins.
Lokatónleikar Barnamenningarhátíðar verða í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum með lögunum
af Vísnabókarplötunum, Einu sinni
var og Út um græna grundu. Meðal
söngvara eru Eyþór Ingi, Stefanía
Svavarsdóttir, Edgar Smári Atlason og Kristján Gíslason. Gunnar Þórðarson útsetur tónlistina og
stjórnar tónleikunum, en honum til
fulltingis er Stúlknakór Reykjavíkur undir stjórn Margrétar Pálmadóttur, strengjanemendur undir
stjórn Hjörleifs Valssonar, blásarasveit úr Tónlistarskóla FÍH og
landslið rokkara.

Í tilkynningu segir að Ísland sé
draumaland jarðvísindamannsins
með Atlantshafshrygginn og heitan reit undir landinu. Þetta veldur mikilli gosvirkni sem skapar nýtt
land og umbyltir því gamla. Gosið
í Eyjafjallajökli er nýjasta birtingarmynd máttar náttúruaflanna.
Meðal dagskrárliða má nefna
umfjöllun Björns Oddssonar um
eldgos undir jökli og erindi Guðrúnar Marteinsdóttur um nytjastofna. Þar veltir hún fyrir sér hvort
hamfaraflóð eftir eldgos geti haft
áhrif á klak og þar með viðgang
þorskstofnsins sem hrygni sunnan undir landinu. Þá mun Sigurður S. Snorrason fjalla um bleikjuna
í Þingvallavatni en þar finnast fjögur afbrigði og svo virðist sem þau
hafi lifað af gosið sem myndaði
Sandey fyrir 2000 árum. Fjölmargir sérfræðingar Háskóla Íslands á
sviði náttúru- og jarðvísinda munu
síðan segja frá í máli og myndum.
Dagskráin er haldin í tilefni af Degi
umhverfisins og Degi jarðar sem
Sameinuðu þjóðirnar hafa sérstaklega tileinkað líffræðilegri fjölbreytni í ár. Hún stendur frá 11 til
15.
- ve
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Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504

Ísland er draumaland jarðvísindamannsins.

30% afsláttur
af sóttum pizzum
Tilboðið gildir frá 19–25. apríl
„Bjóðum einnig upp á speltpizzur“

Margt annað er á
dagskrá barnamenni nga rh át íð a r en
hana má sjá á www.
barnamenningarhatid.is.

Sími: 577-3333
Dalvegur 2, 201 Kóp.
Opið alla daga frá kl. 11–1
Dalshrauni 13, Hafnarfjörður
Opið sun – fim frá kl. 11–23,
fös og lau frá 11–23:30
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Magensine álfelgur til sölu. 195/15 15“
Verðtilboð óskast. S. 899 1916.

Bátar

Til sölu original álfelgur LC 120.
Michelin dekkjagangur, 265/65 17“.
Uppl. s:8930041
4 ný sumardekk til sölu. 225/65 R17
101 h. Seljast á 40 þús. öll saman. S.
581 3792 & 898 8216.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Fjármál

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Næstum ný -Heilsársdekk -Bridgeston
245/70R16 (4stk) verð: 50.000 s: 840
75 65
Rafbúnaður fyrir bátinn. www.rafrost.is

Til sölu Jet ski
215 hp, Turbo,
Verð 2490 þús,
uppl 8246600.
orhjol.net.

Varahlutir

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrirtækja og einstaklinga, í samstarfi við
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur.
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla,
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

Seadoo árgerð 2008,
Gps, Ltd. Toppgræja.
1990 þús stgr. Nánari
Myndir á www.mot-

Málarar
Bílapartasala

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

Viðgerðir

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

Handfærarúllur

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

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

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

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11
Koparskrúfur beint frá framleiðanda
oskar@somiboats.is eða 004670405
1340

Hjólbarðar

Klippingar og önnur garðvinna. Baldur
Gunnlaugsson skrúðgarðyrkjumeistari
s. 8486972 www.groinn.is
Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Trjáklippingar

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

ÞJÓNUSTA

Er öspin til ama ?

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

Sendibílaþjónusta
Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum
alltaf við síman 561 3333

Til sölu 19“ BMW felgur á X5 á hálfslitnum michelin dekkjum. v.150.000
uppl. 8241971

Hreingerningar

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði.
Til sölu óslitin 4 PIRELLI 215/55R 17
94W sumardekk. Uppl. í síma 616
2270.

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

Bókhald
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.
Get tekið að mér heimilisþrif. Er vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 2084.

Dansleikir

Vantar litla vel með farna málningasprautu (airless). Halldór s. 892 0080.

Málarameistari

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

Sparslasprauta til söl

Öflug og góð vél sem sprautar 10
L/mín. Uppl. 693-3359
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.
Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, hagstæð kjör!
Uppl. í s. 773 0317.

GK Trésmíði ehf
s. 893 6314
Glugga og glerskipti, hurðaísetningar, þakvinna, parketlagnir, mótauppsláttur, ásamt
allri viðhaldsvinnu.
gktresmidi.is

FRAMTAL 2010

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

Skattaframtal 2010

Ryð og lekavarnir á
þökum!
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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.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Ertu flytja milli landa þá bjóðum við
ódýrustu lausnina fyrir þig. Þú pakkar
og affermir sjálfur heima. Allar stærðir
af bílum í boði uppl: 7715775

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

Spádómar
Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát
skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Spásími Láru
S. 908 5050
Húsaviðgerðir

¥ KVÎLD SPILAR HLJËMSVEITIN

Húsaviðgerðir

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

Pípulagnir

Húsaviðhald

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.

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

GLUGGAR-FRAMLEIÐSLUVERÐ Við
framleiðum glugga fyrir þig. Leitið tilboða. UPB ehf. Bæjarhrauni 10-220
Hafnarfjörður. S.555 0066 helga.upb.is

Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um
helgar, 15:00-23:00 virka daga.

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

KRS. Múrþjónusta

Stofnað 1987. Flísalagnir, flotun og arinhleðslur. Vönduð vinna. S: 899 4254.

Múrviðgerðir, tröppur og
málun

Múrviðgerðir, málun og tröppur (hitastrengur). Geri tilboð innan viku yður að
kostnaðarlausu. Hinrik, s. 892 9499.
Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Vanur allri smíðavinnu. Uppl. í s. 869
1698.

Spásími Láru
S. 908 5050
Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um
helgar, 15:00-23:00 virka daga.
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Vantar þig að láta gera við tölvu? Þá
erum við rétta fólkið! Hafðu þá samband við okkur í síma 8665000 eða á
netfangið asdisjenna@simnet.is
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Nudd

Þvottavélar, varahlutir.

Til sölu yfirfarnar þvottavélar og þurrkarar. Tökum bilaðar upp í. Einnig mjög
ódýrir VARAHLUTIR í þvottavélar. S.
847 5545.

Hljóðfæri

Whole body massage. S. 849 5247.
Gott nudd - good massage. S. 844
0329 & 857 4850.
Miðill og spámiðill. Erum með einkatíma. Tímapantanir í síma 777 4704.

Gott nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867
3264.

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

Fantastic whole body massage S. 692
4599 Maria

Önnur þjónusta

Heimilistæki

Til sölu ónotað Mapex trommusett,
selst á 30þús. Sími: 566 8070

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

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

Nudd
Hreinræktaðir Papillon hvolpar til sölu
með ættarbók HRFÍ. S. 5641210 &
6591210

Til bygginga

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.

TANTRA MASSAGE

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

KEYPT
& SELT

Vandaðir ferðanuddbekkir og óléttubekkir á góðu verði. Uppl í síma
8916447 Óli.

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

Til sölu

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

NUDD AFRICANA - NUDD
JB HEILSULIND S.
445 5000

Algjör nautn, 2ja klukkustunda meðferð 9900.- kr. Nuddari frá Senegal.
Tilb. f. 2 skrúbb, heitur pottur, nudd
kr. 9900.- kr. Detox úthreinsun f. 2
kr. 9900.- margar teg. nudd. slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000
JB Heilsulind Skúlagötu 40.NUDDAFRICANA-NUDD

Eldsneytis sparari.
Hvirfils tæki í bíla!

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar!
Meiri Kraftur. VERÐ frá 12.900.-kr. 30
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða
2, (V/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is

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

Victoria‘s Secret.Bath &
Bodyworks

GreenHouse

vor - sumarvaran er komin. Verið velkomin að sækja frían bækling. Eldri
vara seld með miklum afslætti. Opið
í dag, laugardag 10-14 GreenHouse
Rauðagerði 26.

Vorum að taka upp nýja sendingu af Victoria‘s Secret og Bath
& Bodyworks Allir nýju ilmirnir
og hinar geysivinsælu handsápur frá Bath & Bodyworks
Allar uppl hjá Snót .is og í
sima 8972902
Erlendur gjaldeyrir, USA dollarar og
Evrur, uppl. í síma 659-4221

Rúllugardínur

Tölvur

Dýrahald

Bílskúrshurðar

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: 910:30 or 17:30-19. Fullorðinsfræðslan,
Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.
is/ice

Labradorhvolpar HRFI. undan fyrstu
einkunna foreldrum. Tilb. til afh. 863
8550.

HEIMILIÐ
Húsgögn
Til sölu nýlegur „Hemingway“svefnsófi.
Söluverð 35.000. Uppl. í síma 5526574

Verslun

Þessar gömlu góðu, margir litir,
afgreiðslan opin 14-17. Gluggakappar
sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567
1086.
Til sölu heitur rafmagnspottur, 2.ára
, lítið notaður frá Ísleifi Jónssyni.
6.manna. V. 540þ. Uppl í S. 891 6676

Vorum beðinn um að selja
Papillon. Sanngjarnt verð.
www.dalsmynni.is S. 566 8417
Tökum visa/euro

Til sölu Schefer hvolpar. Hvolparnir
verða afhentir ættbókfærðir, sprautaðir
og örmerktir. Uppl. gefur Kristmann í
s. 897 8045.

Eigum til hágæða bílskúrshurðar á lager
ásamt opnurum. Upplýsingar: globalice.is
Er með um 30 ónotaða gæðapotta
sem fást gefins. Upplýsingar veitir
Gunnþórunn, í dag laugardag, á milli
kl. 16 og 18 í síma 698 0457.

Til sölu nýjar útihurðar í karmi (áltré)
m.gleri. Einnig rafstöðvar steinsagir,
jarðvegsþjöppur, malbyggssög, beygjuvél og 2 20 feta gámar m. rafmagnstöflu. Uppl. í s. 867 4940.

Hundagalleríið auglýsir

Gefins

Snyrting

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

Gullfallegir rubý cavalíerrakkar til sölu.
Heilbrigðissk., örmerktir og ættbókarfærðir hjá HRFI. Báðir foreldrar hjartaskoðaðir og augnskoðaðir. Afhending í
lok apríl og einn um miðjan maí. Uppl.
í síma 696 3866 og 466 3866 (Hanna)
og 899 3601 (Guðrún)

Get tekið 1-2 hunda í pössun. S 821
2969/ www.hundagisting.com
Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 892 2934.

Þjónusta

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

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

Kaupum ýmislegt gamalt
dót
30 ára og eldra, t.d. húsgögn,
ljósakrónur, hansahillur, leirtau,
veski, dúka, spegla, skartgripi,
leikföng og fl. og fl. (óskum
einnig eftir dánarbúum)
Fríða frænka, Vesturgata 3,
Opið mánud - föstudaga 12-18
og laugard 12-14. S. 551 4730 &
864 2223.

Amerísk þvottavél

Vantar ameríska þvottavél. Má vera
biluð. Uppl. í s. 847 5545.

Til sölu

HEILSA
Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
www.toppform.is Lestu árangurssögurnar okkar á www.toppform.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Ný spennandi skartgripanámskeið hjá Glit.
Víraskartgripanámskeið með
perlum og steinum. Mjög
spennandi námskeið sem býður
upp á nýja möguleika í skartgripagerð. Hægt er að útbúa
armbönd, hringa, hálsmen o.fl.
og nota steina og perlur með.
Eitt kvöld kr. 6000 innifalinn vír.
Glit ehf, Krókhálsi 5, 110 Rvk.
www.glit.is s. 587 5411

Ökukennsla
Ökukennsla. Kenni á Subaru Legacy
árg. ‚07. Uppl. í s. 891 6055, Kristján.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
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24. apríl 2010 LAUGARDAGUR
Íbúð með flygil 84m2 3herb 110 Selás til
leigu í litlu fjölbýli. 8494414/6951702.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska
Hestamenn

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

SKAMMTÍMALEIGU

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

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Herbergi til leigu.Aðgangur að baðherb,þvottavél og eldhúsi. Leiga 45þ á
mánuði innif hiti,rafmagn og internet.
Aðeins reglusamir einstaklingar koma
til greina. Laus 1. mai Uppl. í síma
6976808.

Húsnæði óskast

HÚSNÆÐI

Óska eftir herbergi eða stúdíoíbúð til
leigu í RVK. Sími 8436620

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

www.buslodageymsla.is

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

Bílskúr
32fm bílskúr á svæði 104 til leigu sem
geymsla eða undir snyrtilegan rekstur.
Uppl. í s. 660 8500.
Óska eftir bílskúr til leigu helst í
Breiðholti. Uppl. í S. 896 1607.

Gisting

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

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

Óska eftir íbúð í Hafnarfirði. Uppl í S.
771 7602.

Sumarbústaðir

Íslensk fjölskylda í úthverfi London (East
Sheen) óskar eftir heimilisaðstoð/au
pair í amk 6 mánuði. Viðkomandi þarf
að vera eldri en 18 ára, dugleg, barngóð, sveigjanleg og mjög sjálfsstæð.
Hægt er að fara á ensku námskeið
eða annað hluta nám samhliða starfi.
Börnin eru 7 og 9 ára. Áhugasamir
geta sent tölvupóst á karenaxels@
googlemail.com
Starfskraftur óskast á kúabú á Suðurl.
Uppl. sendist á landbúnadarstarf@
gmail.com
Starfskraftur óskast til Danmerkur
sem getur járnad og tamid ísl. hesta,
einnig farid í hestaferdir med túrista,
svo og alm. bústörf sem fylgja hestamennsku. Uppl. 004522343727 ( ísl.)
eda 004523458649 (dk,deuts,english)

Vinnumaður/kona óskast á sauðfjárbú
á suðausturlandi. Þarf að geta mætt
fljótlega Uppl. í s. 4874791 Rúnar.

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð frá 1050 dkr nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Skammtímaleiga í 101

íbúðir fullbúnar húsgögnum og húsbúnaði á vikutilboði og helgartilboði.
Sjá nánar á mimis4rent.com.
Til leigu í helgar- og vikuleigu. 1. flokks
bústaður í Borgarfirði. Upplýs. í síma
6953366. Sjá einnig www.ibudir.is

ATVINNA

Mjög falleg 2ja herb.íbúð (79fm) til
leigu í Teigahverfinu 105 Rvík. 110þús/
mán. Laus 1.júní. Sími 695 1917

Atvinna í boði

Til leigu gott herbergi í miðborg Rvk.
Aðgengi að eldhúsi, baði og þvottahúsi.
Uppl. í síma 5521225 eða 6909202
2ja herb. nýleg íbúð til leigu í Hraunbæ,
Rvk. Leiga kr. 105.þ. Sími: 898-3420
Falleg 2ja herbergja 62 fm íbúð í
Tómasarhaga (107) til leigu. Leiguverð
110 þús. kr. á mánuði. Innifalið er hiti,
rafmagn, hússjóður og uppþvottavél.
Laus 15. maí. Upplýsingar í síma 6604083.

Karlmaður, tæplega fimmtugur, ríflega
120 kg, vill kynnast karlmanni með eitthvað nýtt og spennandi í huga. Augl.
hans er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8403.

Auglýsi kennarastarf í Grsk. í Hofgarði
Öræfum. Umsóknarfrestur til 6. maí.
Pálína, sími 478 1672.

Einkamál

Konur: Ríflega fertug kona vill kynnast
konu með ljúfar stundir í huga. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8318.

Vélstjóri eða vélavörður óskast á 110
tonna bát, vélast. 540 hestöfl. Gerður
út á línu frá Hfj. Uppl. í s. 864 7622.

Atvinna óskast

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

Kona á besta aldri vill kynnast karlmanni með ljúfa stund í huga. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8607
Karlmaður, líklega 30-40 ára, vill
kynnast karlmanni með skemmtun í
huga. Augl. hans er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8168.

Viðskiptatækifæri
Auðveldar og ánægjulegar aukatekjur
frá 50.000 til 350.000+ á mánuði.
Frábærar nýjar vörur sem auðvelt er að
selja og kynna. Engin áhætta, frábært
tækifæri. Uppl. Í síma 820 2884 eða
hjá bergdis@agel.is

Fasteignir

Málari óskast til starfa
óska eftir málara eða mönnum
vönum sparsl og málningarvinnu.
Vinsamlegast sækið um á
kjmalarar@kjmalarar.is

Íbúð til leigu við Melhaga

Íbúð til leigu við Melhaga í Vesturbæ.
Íbúðin er 3ja herb., um 100 fm. Sérlega
rúmgóð og mjög snyrtileg og með
góðu útsýni. Leigist á 150 þús. á mán.
frá 1. maí. Eingöngu traustir leigendur
koma til greina. Uppl. í s. 694 9990.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál Þema kvöldsins:
Framtíðarskipan í málefnum
heyrnarskertra.
Mætið öll og takið þátt. Sjá
nánar www.heynarhjalp.is

ábyrg menntaskólastúlka, barngóð með
reynslu og bílpróf, óskar eftir vinnu sem
au pair erlendis í sumar. berglindolafs@
yahoo.com

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

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

Aðalfundur
Heyrnarhjálpar verður
þriðjud. 4. maí kl. 20:00
á Langholtsvegi 111

Ráðskona óskast á ferðaþjónustubýli
á Suðurlandi. Um heilsárs starf gæti
verið að ræða. Góð laun í boði. Uppl
í s. 487 6666 eða mail: hestheimar@
hestheimar.is

au pair starf óskast

Sumarbústaðarlönd til
sölu.

Tilkynningar

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

Vanan starfsmann vantar í sauðburð á
norðurlandi vestra. Uppl í S. 452 4288.

Fjölskylda með 1 barn óskar eftir 2-3
herb. íbúð 101 eða 105 Rvk. Greiðslug.
max 80þ. S. 773 8478.
Óska eftir 2 herb. eða stúdíó íbúð frá
1. maí. Kvk rúmlega fertug er með kött
(innikisa). Uppl. í s: 8984366

Ferðamálafyrirtæki óskar eftir leiðsögumönnum og rútubílstjórum. Verða tala
spænsku og/eða ítölsku. Umsóknir
sendast á spænsku eða ítölsku á
esja1957@gmail.com
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Ýmislegt
Hef til sölu 2 stk. DNG handfærarúllur.
Upplýsingar í síma 481-1794 eða 4811523 Bragi.

Tilboð á smíði sumarhúsa

Ýmsar gerðir, dæmi 46fm fokhelt á
4.4m. Einnig 64fm og 78fm á góðu
veðri. Gerum einnig tilboð í önnur
verkefni og hús sem þarf að reisa,
viðbyggingar, sólpallar. Uppl í S. 894
0048 - Haraldur
Fallegur bústaður í Grímsnesi með
gestahúsi, heitu gólfu, heitur pottur,
frábært útsýni. S.849-0048

Atvinnuhúsnæði
Til leigu bjartar og rúmgóðar vinnustofur í Höfðahverfi. Sími 861-8011

%.'*!3%,  /0)¨ (²3

Öryggisfélagið

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í
næturvinnu í verslunum. Helstu störf
eru öryggisgæsla, verslunarstörf,
áfyllingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund,hreint sakarvottorð og Íslensku
kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur
20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2
/ 201 Kópavogur. Umsóknir aðeins á
staðnum. www.115.is
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Fasteignir
MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG

Til sölu heildareignin að Sætúni 8 í Reykjavík, samtals 8.132,2 fm
skrifstofur, verslunarhúsnæði og vörugeymsla.
Eignin skiptist m.a. í 4.553 fm skrifstofuhúsnæði á 5. hæðum
auk kjallara og vörugeymslu á baklóð um 1.560 fm. Hluti
eignarinnar er hið virðulega Ó.J Kaaber hús sem er skráð
um 2.020 fm.
Til greina kemur að selja eignina í heild sinni eða í hlutum.
Hér er um að ræða sérlega áhugaverðan fjárfestingarkost á
frábærum stað rétt við strandlengjuna með fjölda bílastæða,
útsýni af skrifstofuhæðum og miðsvæðis í Reykjavík.

Eignin verður til sýnis, sunnudaginn 25. apríl 2010
í samráði við Óskar R. Harðarson í síma 661-2100 og
Þröst Þórhallsson í síma 8970634. Hringið og bókið
skoðun og fáið nánari upplýsingar. Einkasala.

/PIÈ

HÒS

Rekagrandi 8
Opið hús á sunnudag á milli kl. 16-17.
Mjög falleg þriggja herbergja 83 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu
á góðum stað í Reykjavík. Íbúðin er staðsett á annarri hæð í góðu
húsi þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla, íþróttahús og
verslun. Næg bílastæði eru við húsið og gott aðgengi. Verð 22,9 m.

Hilmar
sölufulltrúi

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is
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6 VEISLUVÍN
BAVA MALVASÍA
Ferskt, ávaxtaríkt vín með ljúfengum
keim jarðarberja.
Ekki sakar að þetta einstaklegagóða freyðivín
er í fallegri flösku.
Verð 1.999 kr.

FAUSTINO CAVA SEMI DRY
Fínlegt, hálfþurrt freyðivín fráeinum þekktast
vínframleiðanda
Faustino. Ávaxtaríkt, létt og ferskt vín með
góða fyllingu og langa endingu.
Verð 1.799 kr.
HAMINGJUKOSS Brúðkaupsdagurinn er einn mikilvægasti dagurinn í lífi fólks.

NORDICPHOTOS/GETTY

Bjóða brúðhjónum
upp á vínsmökkun

FORTIUS TEMPRANILLO
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, þurrt, ferskt,
lítil tannín. Rauð ber, mildur ávöxtur, vanilla.
Létt og þægilegt vín með góða endingu.
Verð 1.599 kr.

Veigar eru mikilvægur hluti í flestum brúðkaupsveislum svo og öðrum stórveislum. Heildverslunin
Karl K. Karlsson býður upp á vínsmökkun til að auðvelda fólki valið á hinum rétta gleðivökva.
ið bjóðum verðandi brúðhjónum, svo og fólki sem er
að halda veislur, að koma
til okkar og fá fría vínsmökkun,“
segir Eva Björk Sveinsdóttir,
markaðsstjóri hjá Karli K. Karlssyni. „Við förum yfir þau vín sem
passa með þeim matseðli sem
verður í boði í veislunni en fyrir
brúðkaupsveislur er það yfirleitt freyðivín, hvítvín og rauðvín,“ upplýsir hún. „Við reynum
þannig að finna vín sem passa
bæði buddunni og bragðskyninu.“
Hún bætir við að vínin sem Karl
K. Karlsson sé með umboð fyrir
séu yfirleitt mjög aðgengileg og
þægileg og komi víðs vegar að úr
heiminum, allt frá Spáni til Chile.
Ekki er hægt að kaupa vín
beint frá heildsölu nema vera
með vínveitingaleyfi. Því kaupir fólk sem hugar að stórveislum
vín annaðhvort beint af ÁTVR
eða í gegnum veisluþjónustur. „Ef
fólk ákveður að velja vín sem fyrirtækið hefur umboð fyrir reynum við þó að koma til móts við
það með góðum afslætti í formi
fríflaskna,“ segir Eva en fjöldi
þeirra fer eftir stærð veislunnar.
Smökkunin tekur um klukkutíma og fá viðskiptavinir aðstoð frá starfsmönnum Karls K.
Karlssonar sem hafa sérhæft sig
í vínmenningu. En er kvöð að
kaupa ef einu sinni er smakkað?
„Nei, alls ekki. Þetta er bara hluti
af þjónustunni og því að byggja
upp ákveðna vínmenningu,“
svarar Eva glaðlega og segir fólk
almennt mjög ánægt með þennan
hluta veislu undirbúningsins
enda getur það verið skemmtileg
samverustund að dreypa á ólíkum vínum og ræða gæði þeirra
og eiginleika.
Eva segir fyrirtækið hafa
boðið upp á vínsmökkun í fjölmörg ár og ávallt sé nokkur aðsókn í hana. Hún hefur, á þeim
árum sem hún hefur starfað,

V

VINA MAIPO SAUVIGNON BLANC
/ CHARDONNAY
Ferskt vín með keim af perum, melónu og
sítrónu.
Létt og þægilegt vín í góðu jafnvægi.
Verð 1.390 kr.
GÓÐ KYNNING Karl K. Karlsson kynnti freyðivín og annað sem hentað gæti í brúðkaupsveisluna á Brúðkaupssýningunni Já í Smáralind á dögunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VINA MAIPO CABERNET
SAUVIGNON / MERLOT
Rúbínrautt. Meðalfylling, mild sýra, lítil tannín.
Dökk og rauð ber, krydd.
Létt og þægilegt vín með góða endingu.
Verð 1.390 kr.

MARGT Í BOÐI Eva Björk segir fólk þakklátt fyrir að fá að smakka vínið áður en það tekur
ákvörðun um hvað henti best í veisluna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

orðið vör við nokkrar breytingar
á áherslum í brúðkaupsveislum.
„Undanfarið hefur kassavínið til
dæmis átt auknum vinsældum að
fagna, enda er það ódýrara. Þá
ber fólk það fram í karöflum,“
segir Eva og bætir við að sveitastemning sé einnig orðin meira
áberandi. „Þá er fólk með íslenskt þema með íslenskum bjór
og kassavíni,“ segir hún glaðlega.
Svo eru inni á milli brúðhjón sem

vilja gera eitthvað öðruvísi. Eva
tekur dæmi af brúðhjónum sem
buðu einungis upp á sangríu og
önnur sem vildu aðeins hafa rósavín alla veisluna. Hefðbundnar
veislur með freyðivíni, rauðvíni
og hvítvíni, séu þó enn langvinsælastar.
Til að panta vínsmökkun má
hafa samband við Karl K. Karlsson í síma 540-9000 eða skoða
heimasíðuna www.karlsson.is.

TORRES SAN VALENTIN
Ferskt vín með keim af eplum, perum,
stjörnuávexti og melónu.
Létt og þægilegt vín í góðu jafnvægi.
Verð 1.499 kr.

3 RAUÐVÍN 2 HVÍTVÍN
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VINUVA PINOT GRIGIO
(HVÍTVÍN)
Mjög skemmtilegt vín í veisluna.
Brakandi ferskt í nefi með ilm af
nýslegnu grasi og sítrusávexti.
Bragð af sætu greipi og mildum
kryddum með meðallanga
endingu. Hentar vel með mat og
eitt og sér.
Verð 1.790 kr.

VINUVA PINOT NOIR
(RAUÐVÍN)
Létt og gott í veisluna. Ljósrautt
að lit með fjólubláum tón. Ilmur
af rauðum sætum berjum,
hindberjum og jarðarberjum. Í
bragði má finna góðan
kirsuberjatón. Eftirbragðið er milt
og mjúkt.
Verð 1.790 kr.

HREINASTA LOSTIÆTI Nauta rib-eye red chili með kryddsmjöri og grilluðu grænmeti er herramannsmatur í brúðkaup þar sem fólk sér um
matinn sjálft.

Allsnægtir í mat og
drykk á Grand Hóteli
Íslensk-ameríska og Mekka Wines & Spirits héldu glæsilega vörusýningu á Grand Hóteli. Gestir gæddu sér á ýmsu lostæti, þar á meðal ljúffenga nautasteik frá Jóni Kristni Ásmundssoni.

CONDESA DE LEGANZA
TEMPRANILLO (RAUÐVÍN)
Þægilegt og vandað vín frá Spáni. Sultaður
ávöxtur,kanill og plómur í ilmi með vanillu
eftirkeim. Verður bara betra og betra.
Verð 1.690 kr.

Bestu
kaupin

Bestu
kaupin

slensk-ameríska og Mekka
Wines & Spirits kvöddu vetur
og heilsuðu sumri með glæsilegri vörusýningu síðasta vetrardag á Grand Hóteli í Reykjavík.
Með sýningunni slógu þessi tvö
öflugu fyrirtæki, sem sinna bæði
viðskiptavinum í veitinga- og matvælageiranum, tvær flugur í einu
höggi og sameinuðu krafta sína á
fjölbreyttri og spennandi vörusýningu. ÍSAM og Mekka W&S eru
með heimsþekkt vörumerki til sölu
og á sýningunni gafst gestum kostur á að skoða, smakka og kynnast
frábærum vörum fyrirtækjanna.
Jón Kristinn Ásmundsson, matreiðslumeistari, var einn þeirra
sem matreiddi ljúffenga rétti ofan í
gesti en meðfylgjandi er uppskrift
frá honum að nauta rib-eye með
red chili.

Í

GOTT Á GRILLIÐ Jón Kristinn Ásmundsson, matreiðslumeistari í Grímsá veiðihúsi, á
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
heiðurinn að þessari ómótstæðilegu uppskrift.

CONDESA DE LEGANZA VERDEJO
(HVÍTVÍN)
Virkilega gott hvítvín frá Spáni. Sítrónu gult
með grænum tónum og með ilm af
ananas, sítrónum og nýslegnu grasi.
Verð 1.690 kr.
SYKURMEISTARI Maria Shramko,
Rússlandsmeistari í sykurskrauti, sýndi listir
sínar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MONTERIO
TEMPRANILLO
Gott kassavín frá Spáni. Rúbínrautt
með ilm af lyngi, pipar og
apótekara lakkrís. Vínið mjúkt með
miðlungs langt eftirbragð. Frábært
með lambi og léttari réttum.
Verð 4.491 kr.

SÆTAR Dýrindis tertur í regnbogans litum freista alltaf.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nauta rib-eyemeðred
chili
kryddsmjöri og grilluðu grænmeti
4 x 200 g nauta
rib-eye-steikur (fást
í Kjötkompaníi)
KRYDDSMJÖR
200 g smjör (við stofuhita)
½ tsk. saxað ferskt chili
1 tsk. saxaður hvítlaukur
1 dl saxað ferskt kóríander
½ dl söxuð steinselja
Nýmalaður pipar
Blandið öllu saman í skál og hrærið
saman með gaffli. Kælið í ísskáp þar
til notað.

GRILLAÐ GRÆNMETI
4 stk. meðalstórar kartöflur
1 stk. sæt kartafla
6 stk. vorlaukur
20 stk. perlulaukur
1 stk. hvítlaukur
½ stk. ferskt rautt chili
1½ dl jómfrúarolía
Sjávarsalt og nýmalaður pipar
Skerið kartöflur í fjóra báta, afhýðið
sætu kartöfluna og skerið í 3
sentimetra þykkar sneiðar, afhýðið
hvítlauk og merjið aðeins undir
hnífsblaði. Saxið chili gróft og afhýðið

fyrir 4

perlulauk. Setjið allt saman í álform
og kryddið vel með salti og pipar.
Grillið á miðlungshita í 40 mínútur.
Passið að kjötið hafi staðið í stofuhita
í minnst 2 klst. áður en það er grillað.
Hitið grillið vel, skellið kjöti á mjög
heitt grillið og grillið í mínútu á hvorri
hlið, en færið þá kjötið á annan helming grillsins og slökkvið þar undir, en
haldið miðlungshita á grillinu hinum
megin og grillið í 3 mínútur á hvorri
hlið. Látið kjötið standa í nokkrar
mínútur og berið fram með Oragrillsósum.

2 RAUÐVÍN 2 HVÍTVÍN
TRIVENTO MIXTUS SHIRAZ
– MALBEC
Fjólurautt. Meðalfylling, þurrt, mild sýra,
mild tannín. Heitur rauður ávöxtur,
jarðarber.
Verð 1.399 kr.

STAKKASKIPTI Vínbændur í Argentínu fóru að framleiða betri vín þegar sala á heimamarkaði versnaði og útflutningur það eina í stöðunni til
að halda velli.

Ferskir vindar blása
í Suður-Ameríku

TRIVENTO MIXTUS
CHARDONNAY-TORRONTES
Ljóssítrónugult. Meðalfylling, þurrt, fersk sýra.
Sítrus, grösugt.
Verð 1.399 kr.

Vínrækt í Argentínu þykir hafa tekið stakkaskiptum síðustu ár þar sem þarlendir framleiðendur
sjá sér hag af auknum útflutningi. Þeirra á meðal er Trivento sem er einn sá umsvifamesti.
ínrækt hefur verið
stunduð í Argentínu
um langt skeið, en það
er ásamt Chile eitt af helstu
vínræktarlöndum í SuðurAmeríku. Lengi framan af
þótti samanburður á vínrækt í löndunum tveimur
óhagstæður fyrir Argentínu
og þá meðal annars vegna
þess að Argentínumenn virtust vera sáttir við að framleiða ódýr vín fyrir heimamarkað á meðan vínbændur
í Chile stóðu fyrir miklum
útflutningi. Fyrir nokkrum
árum urðu vínbændur í Argentínu hins vegar að endurskoða málið þegar efnahagur landsins versnaði og sala
á heimamarkaði minnkaði. Í
kjölfarið fóru þeir að leggja
í auknum mæli áherslu á
framleiðslu vandaðra vína
með útflutning í huga.

V

Íslendingar hafa ekki
farið varhluta af þeirri
þróun þar sem hér fást argentínsk vín í ýmsum verðog gæðaflokkum. Sem
dæmi um það eru vín frá
Trivento, stærsta útflytjanda vína Argentínu undir
eigin nafni, sem er staðsettur í Mendoza-héraði,
vel þekktur hérlendis. Vínekrurnar eru orðnar 565
ha og þrúgurnar eru þær
sem hafa reynst mjög vel
í Argentínu, svo sem onarda, torrontes, chenin,
viognier, sangiovese, malbec og fleiri. Meðal þekktra
vína frá Trivento eru þau
sem eru blönduð tveimur
þrúgutegundum og fengu
nýverið heitið Mixtus í tilefni af nýjum og breyttum
umbúðum.
Trivento-vínin þykja

sýna fyrrgreinda þróun á
vínrækt en til gamans má
geta að tri-vento þýðir þrír
vindar og er kennt við þá
vinda, það er Polar, Zonda
og Sudestada, sem hafa gert
vínrækt betur mögulega
þar í landi.

GÓÐ VIÐSKIPTI
Vín er aðeins hluti
þeirrar vöru sem
flutt er hingað til
lands frá Argentínu,
en auk þess má
nefna grænmeti,
ávexti, viðarvörur,
leðurvörur og fleira.

TRIVENTO MIXTUS
CABERNET-MERLOT
Kirsuberjarautt, létt fylling, þurrt, ferskt,
lítil tannin. Kirsuber, jarðarber, krydd.
Verð 1.399 kr.

ChefréttaMacrina
vínið í matinn
www.vinekran.is

Vínin eru upphaﬂega ekta vín, sérvalin til matargerðar og við þau er bætt salt-og-piparblöndu eða gelatín. Alkóhól hefur ákveðið hlutverk í matargerð, m.a. að lyfta bragðinu
upp, brjóta niður ﬁtu í marineringu, ﬂambera … . Þess vegna henta óafengd vín ekki til
matargerðar. Með suðu minnkar alkóhól umtalsvert eða hverfur. Chef Macrina vín eru
ódrykkjarhæf og henta eingöngu til matargerðar.
Rauðvínssósa:
5 stk
2 msk
4 dl
6 dl
1 stk
30 gr

skalottulaukar
cherry edik
rauðvín
nautasoð (má vera úr krafti)
timjangrein
smjör

CHEF MACRINA vínin fást í matvörubúðum.
Chef MACRINA vin til matargerðar á að nota
í sósuna og geymast i nokkrar vikur eftir opnun.

Skrælið og saxið skalottulaukinn fínt, hitið laukinn í potti í 3 mín. Bætið sherry ediki ásamt einni
timjangrein. Hellið rauðvíni í pottinn og sjóðið niður í kjarna. Bætið við nautasoði og sjóðið rólega
í 15 mín. Sigtið laukinn úr og þykkið sósuna með maizenamjöli. Að lokum er smjöri pískað útí.

TRIVENTO MIXTUS
CHARDONNAY – CHENIN
Sítrónugult. Létt fylling, þurrt, fersk sýra.
Pera, melóna, stjörnuávöxtur.
Verð 1.399 kr.
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BESTI
bitinn

PYLSA Á BÆJARINS
BESTU „Ég fer þá á bókasafnið eða í skattinn og svo á
Bæjarins bestu eða öfugt.“
Kristín Ómarsdóttir rithöfundur.

HIMNESKUR BORGARI
„Maður getur fengið heví
góðan hamborgara með gosi á
Prikinu á mjög góðu verði. Þar
er líka hægt að fá nauta- eða
lambakjöt með bakaðri kartöflu
ásamt gosi eða bjór á flottu
verði. Hrein snilld.“
Óli Hjörtur Ólafsson, nemandi við
Kvikmyndaskóla Íslands.

HOLLT OG GOTT „Fiskur
dagsins í Ostabúðinni á Skólavörðustíg í hádeginu. Þar er
nýr fiskur á hverjum degi og
hann er alltaf góður.“
Sólveig Guðmundsdóttir leikkona.

KJÖTSÚPA „Besti bitinn er
kjötsúpan hennar mömmu
Versti bitinn er svo andouillette, pylsa fyllt með innyflum úr
svíni sem ég fékk í Frakklandi.“
Sölvi Fannar Viðarsson einkaþjálfari.

HENTUG VIÐ HÁTÍÐLEG TILEFNI Kransakaka er ósjaldan borin á borð við hátíðleg
tilefni, svo sem fermingar og útskriftarveislur,
afmæli eða brúðkaup, en sú hefð barst
hingað til lands með dönsku hefðarfólki. Vinsældir hennar eru ekki ástæðulausar þar sem
kökurnar má hafa á borði jafnvel í nokkra
daga án þess að þær skemmist. Þar fyrir
utan eru þær auðvitað hreinasta sælgæti.
Fyrir þá sem ætla að bjóða upp á slíkar
kræsingar er vert að hafa í huga að yfirleitt
dugar dæmigerð átján hringja kransakaka
með sælgæti um 50 til 60 manns.
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Leikin viðtöl úr glanstímariti
Vegna fjölda áskorana verður endurtekinn annað kvöld í
Iðnó samtalsþáttur sem Auður
Jónsdóttir rithöfundur sviðsetti
fyrir réttri viku, en maður hennar, Þórarinn Leifsson, teiknari
og höfundur, tók sig til og vann
íslenska gerð af viðtali erlends
blaðamanns við forsetahjónin
sem birtist í Condé Nast, ensku

eru að læra list samkvæmt bókinni og nýjustu
verk sitt.
MYND FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

RJÁLS

rtýpur, trilla, tónletur, samgönguvél,
gnaeyjan, perlaðar andlitsmyndir, gjörnölvuleikur, áttundi dagur sköpunarsögport-hópur, þátttökulist – það kraumar
margt á seyði og hvernig ætli ný augu líti
kann: hvar er hrunið best tákngert í gripkriftarhópanna? Þangað hlýtur skýrslan
a sér fyrst hún rataði upp á svið Þjóðleiksumardaginn fyrsta, inn í sjálfa Íslandsna.
ngin er í samvinnu við Listasafn ReykjaÍ ár eru um 79 útskriftarnemendur sem
rk sín, 47 í hönnunar- og arkitektúrdeild
myndlistardeild. Sýningarstjórar eru Danl Björnsson, Jóhann Sigurðsson og Björn
ndsson. Verk nemenda á sýningunni eru
ur þriggja ára náms við Listaháskólann
m markmiðið hefur verið að skapa nemaðstöðu til að mennta sig sem listamenn
a þá reiðubúna til að takast á við víðtæk
sefni á skapandi og gagnrýninn hátt með
i, áræði og framsækni að leiðarljósi.
ngin er opin daglega frá kl. 10.00-17.00,
udaga frá kl. 10.00-22.00. Aðgangur er
og allir velkomnir.

ð
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sem gildir“ sagði Eliot „er að vera
stórgáfaður“ – sem Kristján er, en líka
stórskemmtilegur, mikill fagurkeri,
formfastur, tilfinningaríkur, frjór og
kemur lesendum sínum sífellt á óvart.
Rýnir í eðli lífs og ljóðs.
Við inngang er annars litlu að bæta
og einsætt að hvetja lesendur til að
kynna sér hann vel áður en lagt er
til atlögu við ljóðin – sem mörg hver
(þrátt fyrir stranga formskipan framan af) kynnu að koma þeim lesendum
spánskt fyrir sjónir sem lítt (eða ekki)
hafa gefið sig að nútímaljóðum. Veldur þar ekki síst að ljóðin eru dæmalaust rík af vísunum – ekki síst í eldri
skáldskap innlendan sem útlendan –
og einnig „hlutlægum samsvörunum“,
þau tjá ósjaldan tilfinningu eða ástríðu
með hlutum, viðureign, atviki, aðstæðum eða atburðakeðju sem er forskrift
að þeirri tilteknu tilfinningu og jafngildi hennar, fremur en að ljóðin æpi
eða útmáli ástríðuna einbera: eru ekki
„útrás geðhrifa“. Vísanirnar eru hins
vegar ávallt „skiljanlegar“, a.m.k.
„skynjanlegar“ (og skila þar með ætluðum áhrifum), innan ramma ljóðsins og gera sjaldnast (ótvírætt) tilkall
til að lesandinn þekki fordæmið – eru
hvorki ráðgátur né forsenda gefinnar
merkingar.
Sigurður Hróarsson

Niðurstaða: Kærkomin bók, lykill að listrænu undralandi Kristjáns Karlssonar.

glansriti sem er flaggskip samnefndrar glanstímaritaútgáfu.
Frumflutningur á mánudag gekk
vel. Sýningarnar annað kvöld
verða tvær og hefst sú fyrri kl.
20 en sú seinni og allra síðasta
klukkan 21.30.
Auður hefur skipað svo í hlutverk: Snorri Ásmundsson fer
með texta Ólafs Ragnars Gríms-

sonar, forseta smáþjóðar; Ásdís
Sif Gunnarsdóttir leikur Dorrit
Moussaieff og Davíð Þór Jónsson
fer með hlutverk blaðamannsins
Joshua Hammer og er jafnframt
höfundur hljóðmyndar. Kría
Brekkan leikur hund forsetahjónanna.
Miðasala er við innganginn í
Iðnó.

Snorri Ásmundsson fær loks að leika
forseta.

MENNING
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Jón Hreggviðsson er þjóðin
Leiklist

★★★★

Íslandsklukkan eftir skáldsögum Halldórs Laxness
Leikstjóri og leikgerð: Benedikt
Erlingsson. Leikmynd: Finnur
Arnar Arnarsson. Lýsing: Halldór
Örn Óskarsson, Lárus Björnsson. Tónlist: Eiríkur Stephensen
og Hjörleifur Hjartarson. Gervi:
Ingibjörg Huldarsdóttir. Búningar:
Helga Björnsson.

Íslandsklukkan Jón Hreggviðsson á Rein í túlkun Ingvars E. Sigurðssonar en elstu
menn sem muna fyrri Jóna segja hann efstan í röð margra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fjölmargir íbúar þessa lands
flækjast um í tötrum og drepast
úr sulti og seyru auk þess sem þeir
sem hlýða ekki lögum og reglum
eru hýddir eða hreinlega drepnir.
Konungur landsins, sem gefur ekki
mikið fyrir þessa vesalinga, er að
íhuga að selja landið, losna við það.
Slíkar eru aðstæðurnar þegar kotbóndanum Jóni Hreggviðssyni frá
Rein verður á að stela sér snærisspotta. Svona eru aðstæður fólksins í þessu landi í því verki sem
Halldór Laxness lýsir í Íslandsklukkunni sem nú er sýnd í leikgerð Benedikts Erlingssonar á
stóra sviði Þjóðleikhússins.
Þjóðleikhúsið á 60 ára afmæli
og einmitt þetta verk var eitt af
þremur sem valið var til sýningar þá er húsið hóf starfsemi sína.
Nú, sextíu árum síðar, er eins og
verkið hafi verið samið í gær fyrir
nákvæmlega sömu þjóðina. Þessa

GÖNGUFERÐIR
UM ERLENDAR GRUNDIR

Marokkó, Toubkal.
9 daga ganga um uppsveitir Atlasfjalla þar sem Toubkal er takmarkið.
Leiðsögumaður: Leifur Örn Svavarsson. Brottför 1. ágúst.
Innifalið í ferð er ﬂug, gisting, fæði, trúss og íslensk fararstjórn. Verð kr. 249.000

Suðurhluti Grænlands.
8 daga lúxusferð um slóðir Eiríks Rauða í Eystribyggð.
Brottfarir 10. og 24. júlí og 7. ágúst.
Innifalið í ferð er ﬂug, gisting, fæði, trúss og íslensk fararstjórn. Verð kr. 299.000

Spör ehf.

Ammassalikeyja, Grænland.
7 daga ævintýraferð um heillandi landslag með bakpoka og tjald.
Brottfarir 19. júlí og 2. ágúst.
Innifalið í ferð er ﬂug, bátsferðir, gisting, fæði og íslensk fararstjórn. Verð kr. 192.000

Nánari upplýsingar og bókanir á www.fjallaleidsögumenn.is
eða í síma 587 9999 | fjallaleidsogumenn@fjallaleidsogumenn.is

þjóð sem er alltaf í einhverjum
vandræðum með að skilja sjálfa
sig. Benedikt Erlingsson ræðst í
texta nóbelskáldsins og með varfærni, ást og virðingu fyrir þeim
texta sem upphaflega var inntak
þriggja bóka tekst honum að spegla
afmæli Þjóðleikhússins, núverandi
ástand þjóðarinnar og smíða saman
spennandi sýningu.
Þetta er í raun og veru sorgleg
frásögn. Í þessari uppsetningu
velur Benedikt Erlingsson að gera
áhorfendum grein fyrir því að þeir
eru í leikhúsi og það er eitt af góðu
lausnunum. Þeir stólar sem urðu
að víkja, þegar breytingarkynslóð
óð með hamra inn í stóra sal Þjóðleikhússins og reif niður efri svalir til að sameina þeim neðri, fá hér
sjálfstætt hlutverk í ýmsum myndum fyrir utan að spegla áhorfendur sem um einn stóran skara hlustenda væri að ræða, hvort heldur er
uppi á sviðinu eða niðri í salnum.
Sviðið er djúpt og það er notað
og leikið á því öllu. Leikmyndin er
meira skýr tákn um staði og atburði
heldur en eiginleg leikmynd. Þetta
er saga Jóns Hreggviðssonar, kotbóndans dauðadæmda, sem lifir
af hremmingar vegna þess eins að
hann hefur kjark og trúir ekki öðru
en að það sé hægt að berjast fyrir
lífi sínu og kannski einhvers konar
réttlæti. Þetta er saga Árna Árnasonar sem drifinn er áfram af þörfinni að bjarga því eina sem gerir
þjóðina að þjóð, nefnilega bókunum. Þetta er saga Snæfríðar, dóttur yfirvaldsins, sem er tákngervingur hinnar breysku og um leið
hinnar misskildu yfirstéttarstúlku,
samskipta hennar við fjölskylduna,
vonbiðilinn, drykkjusjúkan eiginmann og Jón Hreggviðsson.
Til að hjálpa framvindunni
syngja og ramma inn stemninguna í leiknum þeir Eiríkur Stephensen og Hjörleifur Hjartarson
sem spila á hljóðfæri og eigin raddir með undragóðum söng Þórunnar Lárusdóttur sér til fulltingis
ásamt leikhópnum í heild sinni og
skapar þetta góðar krækjur yfir í
nýjar málsgreinar frásagnarinnar
en þar sem textinn er svo meitlaður
og lifir svo sjálfstæðu lífi var fullmikið af límingum með aðstoð tónanna. Skírskotun meira í írska tónlist og ópin í kvalasöngnum líkust
því sem heyrst hefur hjá indjánum,
örlítið langsótt. Hugmyndin góð en
ofnotuð.
Helstu annmarkar sýningarinnar var stirðleikinn og skorturinn á
ástríðu millum þeirra Snæfríðar
og Arneusar. Vitaskuld valdi hann
bækur fram yfir hana en engu að
síður var hann sólginn í nærveru
hennar og sá blossi sem þar bærist undir er víðsfjarri í samskiptum þeirra í þessari sýningu. Vonandi ná þau tökum á þessari spennu
og hlutverkin verða heilsteyptari þegar frá líður. Það er furðulegt að Snæfríður skuli ekki taka
út neinn þroska sem greina má í
tali hennar á þeim fimmtán árum
sem líða milli þess sem hún missir ástmanninn og þar til hún hittir
hann að nýju. Það er svolítill unglingafrekjutónn sem einkennir tal
þessarar Snæfríðar. Lilja Nótt Þórarinsdóttir var glæsileg á velli en
hlýjuna og ástríðuna vantaði.
Ingvar E. Sigurðsson smýgur
inn í gervi Jóns Hreggviðssonar
eins og sá sem þarf að bjarga lífi
sínu með réttum blæbrigðum. Í
fyrstu er hann hýddur og hýðingin er smart gerð með pensilstrikum sem máluð eru á hrygg hans
meðan höggin dynja annars staðar. Mynd, hljóð og töfrar elta hvert
annað uppi víðs vegar í sýningunni. Ingvar E. Sigurðsson bregst
ekki aðdáendum sínum frekar en
endranær og það er alveg greinilegt að hann nýtur þess að takast
á við þetta stórbrotna listaverk
og spyrja enn einu sinni hinnar

klassísku spurningar um það hvenær maður drepur mann. Þetta er
klassík og orðin ekki aðeins hljómuðu vel heldur ljómuðu einnig.
Metta, hin danska greifafrú,
sem Guðrúnu Snæfríði Gísladóttur tekst svo snilldarlega að sýna í
skrumskældum líkama í stórkostlegu gervi, átti salinn þá er hún
birtist eins og sambland af norn
og brúðu. Allir þekktu hana hver
í sinni nornafyrirmynd en engu að
síður svo ámátleg og hreint frábær
í svipbrigðum þegar hún spyr um
þessa konu sem hennar eiginmaður
hefur verið að hitta.
Jón Guðmundsson Grindvíking
sem Ilmur Kristjánsdóttir leikur,
hlægir salinn sí og æ með kækjum
sínum og orðatiltækjum. Engu að
síður vaknar óneitanlega spurningin, hví var ekki fenginn karlmaður
í hlutverkið?
Arnar Jónsson skilaði vel hlutverki Eydalíns lögmanns. Vonbrigðin og sársaukinn æpa úr skrumskældum líkama hans þegar hann
höktir frá sinni föllnu dóttur.
Séra Sigurð dómkirkjuprest
leikur Jón Páll Eyjólfsson og hinu
kraumandi sálarstríði og angist
þessa miðaldra ástsjúka klerks
kemur hann til skila með mikilli
sannfæringu.
Björn Hlynur Haraldsson fer
með hlutverk assesorsins Arnasar Arnæusar og sætir það furðu
hversu tilþrifalítil persóna var
þar á ferð. Hann átti sína spretti
eins og þegar hann sat á rökstólum með von Úffelen hinum þýska
sem Kjartan Guðjónsson lék, en
allt samspil hans og Snæfríðar
var heldur dauft auk þess sem erfitt var að trúa því að persóna með
þetta yfirbragð væri fræðimaður
af ákafa og guðs náð. Bæði Björn
og Ilmur gera sig betur í kvikmyndum en á stóru sviði.
Öldungar sýningarinnar römmuðu söguna inn. Herdís Þorvaldsdóttir, fyrrverandi Snæfríður í
hlutverki móður Jóns Hreggviðssonar, var sterk í sinni brothættu
persónu og eins var kynnirinn,
gamall maður í Bláskógum, sem
Erlingur Gíslason lék með notalega nærveru.
Björn Thors átti stjörnuleik í
hlutverki Magnúsar í Bræðratungu. Hann beitir rödd sinni og
skrokk þannig að hvorutveggja
fyllir svið og sal í hvert sinn er
hann birtist. Hvort heldur hann
hrynur niður allar tröppurnar eða
þeytist eins og slytti eftir sviðinu
endilöngu. Samspil hans og Snæfríðar var sterkt og trúverðugt.
Jón Marteinsson sem stelur
Skáldu, helsta bókmenntaverki
þjóðarinnar, og er sífullur, hefur í
fyrri sýningum verið skondin persóna en hér var það fylliríið sem
verður aðalinntak persónusköpunar í meðförum Stefáns Halls
Stefánssonar. Heldur þreytandi.
Búningar voru einstaklega
skemmtilegir fyrir svo utan að hið
mikla sjónarspil þá er hún Kaupinhöfn brennur hélt áhorfendum
svo sannarlega föngnum, eins og
að vera kominn inn í ítalska bíómynd.
Síðar kápur Snæfríðar og einstaklega fallegir kjólar vöktu
aðdáun þeirra sem gaman hafa
af glæsilegum klæðnaði. Helga
Björnsson fatahönnuður á heiðurinn að búningum.
Á frumsýningunni var listamönnunum fagnað af þeim ákafa
og hrifningu sem inntak sýningarinnar vakti í brjóstum áhorfenda.
Já, það er einmitt þetta sem tilvera
okkar fjallar um þessa dagana, réttlæti fyrir suma! Spurningin er bara
hvort þetta verður svona áfram?
Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Góð sýning þar sem leikhúsið er leikhús og öll textameðferð
til fyrirmyndar.

COMO

HETTHI

Hnota/svart háglans
ERIC skenkur br: 170cm
Verð:

stækkanleg eikarborð
160(248)x100

159.900,Verð: 179.900,-

139.900,-

Verð:
200(288)x110

Borð 220x100
Verð:

119.000,-

JAZZ stóll
Verð:

18.900,Eikarborð
200x100
einnig fáanlegt í hnotu og hvíttaðri eik
Tilboðsverð:

87.920,-

TRENT leðurstóll
Verð:

12.800,-

OPAL leðurstóll
Verð:

16.900,SIBELLA stóll
Verð:

13.515,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
FATCAT tungusófi

CANYON hornsófi með tungu

Stærð: 320x165
Tilboðsverð:

Stærð: 318X225/152
Tilboðsverð:

239.400,-

211.500,-

DELTA
leðurtungusófi

FUNKIS
svefnsófi með
rúmfatageymslu

Stærð: 276X176
TILBOÐSVERÐ:

Stærð:240X157
Tilboðsverð:

269.100,-

158.400,-

CAVIAR tungusófi

GRANDO tungusófi

Stærð: 315x165
Tilboðsverð:

Færanleg tunga
Stærð: 230x157

199.750,-

Verð:

Opið virka daga: 10.00-18.00
Lau: 10.00-16.00 - Sun: 13.00-16.00

147.900,Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is
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AÐ TJALDABAKI

Stórsveit Reykjavíkur
stendur fyrir árlegu Stórsveitamaraþoni í Ráðhúsi Reykjavíkur á morgun frá kl. 13-18.
Maraþonið er nú í fyrsta sinn
haldið í tengslum við Barnamenningarhátíð í Reykjavík.
Að þessu sinni koma eftirfarandi stórsveitir fram: Stórsveit Reykjavíkur, Stórsveit
Tónlistarskóla FÍH, Stórsveit
Tónlistarskólans í Garðabæ,
Stórsveit Skólahljómsveita
Reykjavíkurborgar, Big band
Svansins og Smásveit Tónlistarskóla Seltjarnarness, Stórsveit Suðurlands, Léttsveit
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, Stórsveit Lúðrasveitarinnar Svans og Stórsveit eldri
borgara. Aðgangur er ókeypis
og öllum heimill á meðan
húsrúm leyfir, en áhorfendum er frjálst að koma og fara
á meðan maraþonið stendur
yfir.

Auglýsingasími

Þeir bernskufélagar úr
Hafnarfirði, Davíð Þór og
Steinn Ármann, frumsýna
uppistandsverk í kvöld í
Borgarleikhúsinu eftir Ricky
Gervais. Hann sló sem
kunnugt er rækilega í gegn
sem höfundur og aðalleikari
The Office-þáttanna, sem eru
einhverjir vinsælustu og mest
verðlaunuðu sjónvarpsþættir
síðari ára. Þeir Radíusbræður
hafa gert þessar sýningar
að sínum eigin með hjálp
leikstjórans Gunnars B. Guðmundssonar, sem leikstýrði
síðasta Skaupi og kvikmyndinni Astrópíu. Áhorfendur fá
í raun tvöfaldan skammt af
uppistandi í einni sýningu:
fyrir hlé er það
Pólitík með
Davíð Þór
og eftir hlé
er það Villidýr með Steini
Ármanni.

Allt sem þú þarft…

LAUGARDAGUR 24. apríl 2010

31

Meðan eigendur bankans voru að bíða eftir því að Seðlabankinn eða ríkið tækju afstöðu til þess hvort
bankanum yrði bjargað voru þeir margir sjálfir önnum kafnir við að hreinsa fjármuni út úr bankanum og
færa til sjálfra sín, eins og fram hefur komið opinberlega og hefur þó ekki allt verið gert opinbert af slíku.

ÓLJÓS HLUTVERK Í SAMSKIPTUM DAVÍÐS OG GEIRS
„Auðvitað töluðum við mikið saman og það
má ekki gleyma því að við erum náttúrulega
gamlir samstarfsmenn og það nær alveg meira
en 40 ár aftur í tímann og gamlir vinir. Og það
má segja að það hafi flækt okkar samstarf,
vegna þess að maður gat ekki alltaf áttað sig
á því hvenær var hann að tala við mann, sem
hann er búinn að þekkja svona lengi og hefur
sopið marga fjöruna saman með? Hvenær var
hann að tala við mig sem minn forveri í starfi
út af einhverju sem hann vissi? Og hvenær

(vonandi því einnig nefndin) að trúverðurleikinn brást vegna þess að á daginn kom
að bankinn var hvorki eignalega né rekstrarlega sá sem hann sagðist vera og endurskoðaðir reikningar sögðu hann vera og
vegna hins að stærsti eigandi bankans, sem
þó hafði sjálfur samþykkt tilboð ríkisins, fór
í herferð gegn því.“
„Meðan eigendur bankans voru að bíða
eftir því að Seðlabankinn eða ríkið tækju
afstöðu til þess hvort bankanum yrði bjargað voru þeir margir sjálfir önnum kafnir við
að hreinsa fjármuni út úr bankanum og færa
til sjálfra sín, eins og fram hefur komið opinberlega og hefur þó ekki allt verið gert opinbert af slíku. Með hliðsjón af þessu er kúnstugt að sjá tilburði svo virðulegrar nefndar
til að koma sök af hruni þessa banka yfir á
þá sem gerðu allt sem mátti til að forða því
að illa færi.“

Vitnar í nefndarmennina sjálfa
En Davíð víkst ekki undan því að sitthvað í
störfum hans kunni að orka tvímælis: „Það
er enginn vafi á að við þessar aðgerðir allar
gæti vel hugsast að bankastjórninni hafi í

var hann embættismaðurinn að ráðleggja
forsætisráðherranum? Þetta var flókið, sérstaklega vegna þess að honum hættir til að vera
stóryrtur, taka djúpt í árinni, „dramatísera“ og
gera hlutina jafnvel leikrænt þegar hann [er] í
„essinu“ sínu og þetta gerði það að verkum að
maður gat ekki alltaf, maður vissi ekki alltaf í
hvoru hlutverkinu maður var eða hann.“
Geir Haarde um samskipti sín við Davíð Oddsson í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.

sumum efnum skort lagaheimildir til verka,“
segir orðrétt í bréfinu. „Og eins er hugsanlegt að einhver stjórnsýsluákvæði hafi verið
brotin. Vera má að of fá bréf hafi verið skrifuð, réttir starfshópar hafi ekki verið boðaðir
til fundar samkvæmt leiðbeiningum í rauðum, bláum og jafnvel gulum bókum og þar
fram eftir götunum. Sjálfsagt kann að vera
rétt að nefnd fari nánar út í slík áhugaverð
álitaefni. En bankastjórnin og starfsfólk
bankans má hins vegar vera stolt og hnarreist yfir framgöngu sinni þessa dagana.“
Einnig segir: „Það verður að segja það
eins og það er, að það vekur mikla undrun
ef nefndarmenn, sem hafa haft heilt ár í að
rýna í þessa atburðarás, átta sig ekki enn á
því álagi sem var á fólki þessa örlagaríku
daga.“
Davíð er sinn eigin lögfræðingur gagnvart rannsóknarnefndinni. Hann vitnar
víða í neðanmálsgreinum í fræðimenn á
sviði stjórnsýsluréttar. Einkum er þá vitnað í bækur og greinar eftir Pál Hreinsson,
formann rannsóknarnefndarinnar, en líka
álit Tryggva Gunnarssonar, umboðsmanns
Alþingis.

VIÐVARANIR FYRIR DAUFUM EYRUM
„Lánsfjáraðgengi, sem á undanförnum misserum hefur verið með eindæmum hagfellt fyrir
íslenska banka sem og aðra, kann að breytast
skyndilega við óvæntar aðstæður. Mikilvægt er
að vera við því búinn að slíkt geti gerst.“
Davíð Oddsson, á ársfundi
Seðlabankans 30. mars 2007
„Hin hliðin á útrásinni er þó sú og framhjá
henni verður ekki horft, að Ísland er að verða
óþægilega skuldsett erlendis. […] Allt getur
þetta farið vel, en við erum örugglega við ytri
mörk þess sem fært er að búa við til lengri
tíma.“
Davíð Oddsson á fundi verslunarráðs, 6.
nóvember 2007
„Frá nóvember 2007 tóku áhyggjur bankastjórnar Seðlabankans af því ástandi sem var
að skapast í starfsumhverfi bankanna að vaxa
verulega. Bankastjórnin lýsti þeim áhyggjum
ýmist beint við forsætisráðherra og þröngan
hóp ráðherra eða á vettvangi samráðshóps
stjórnvalda. Þrátt fyrir þessar áhyggjur verður
ekki séð að bankastjórn Seðlabankans hafi

komið á framfæri við ríkisstjórnina formlegum
tillögum að nauðsynlegum aðgerðum.
Að því marki sem Seðlabankinn taldi sig
skorta nauðsynleg úrræði í lögum til að
bregðast sjálfur við þeim vanda sem við var að
etja var rétt að bankastjórnin gerði ríkisstjórninni grein fyrir því með formlegum hætti. Fór
þannig ekki saman annars vegar hvert mat
bankans var á hinni alvarlegu stöðu og hins
vegar rökrétt viðbrögð og tillögur byggðar á
því mati.
Forsætisráðherra, utanríkisráðherra og
fjármálaráðherra áttu fund með bankastjórn
Seðlabanka Íslands 7. febrúar 2008. Á fundinum dró formaður bankastjórnar Seðlabankans
upp mjög dökka mynd af stöðu og framtíðarhorfum íslensku bankanna. Upplýsingarnar bentu til yfirvofandi hættu fyrir íslenskt
efnhagslíf. … Hvorki forsætisráðherra né aðrir
ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem höfðu þessar
upplýsingar brugðust við þeim með virkum og
trúverðugum aðgerðum.“
Úr meginniðurstöðum skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis.

PÓLITÍSKT SAMHENGI MEÐ RÉTTU EÐA RÖNGU
„Þegar gætt er að mikilvægi þess að tryggja sjálfstæði Seðlabanka Íslands og áhrifamátt stefnumörkunar bankans um peningamálastjórn og aðra þætti efnahagsmála sem bankinn fer með
verður það ekki talin æskileg skipan mála að í starf seðlabankastjóra veljist fyrrverandi stjórnmálamenn líkt og tíðkast hefur um árabil í Seðlabanka Íslands. Það er til þess fallið að vekja
efasemdir um einurð þeirra við að vinna að lögbundnu markmiði bankans, einkum ef slíkt er í
andstöðu við efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða framkvæmd tiltekinna kosningaloforða. Þá er
hætt við að tillögur slíks seðlabankastjóra verði, með réttu eða röngu, settar í ákveðið pólitískt
samhengi sem þarf ekki á neinn hátt að endurspegla forsendur slíkra tillagna sem settar eru
fram á grundvelli lögbundins hlutverks Seðlabanka Íslands. Síðast en ekki síst er slík aðstaða til
þess fallin að rýra trúverðugleika Seðlabankans.“
Úr niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis.

BARNAHÁTÍÐ
Laugardagurinn 24. apríl í Bókabúð Máls og menningar
kl: 12:30 - 16:00

kl: 15:45

ANDLITSMÁLUN

MAXÍMÚS MÚSÍKÚS

fyrir hressa krakka

Hallfríður Ólafsdóttir les upp úr
nýjustu bók sinni Maxímús Músíkús
trítlar í tónlistarskólann.
Heyrst hefur að hún ætli meira að
segja að taka eitthvað skemmtilegt
hljóðfæri með sér til að spila á!

BÓKAGETRAUN
Skemmtileg bókagetraun verður í
gangi alla helgina fyrir káta krakka.
Glæsileg bókaverðlaun í boði
Dregið verður úr réttum svörum
þriðjudaginn 27. apríl

Fjölmargar nýjar barnabækur fyrir litla lestrarhesta
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Loftslagsbreytingar, mengun,
rafmagnsbílar og endurvinnsla
Börn úr Háteigsskóla tóku þátt í menningarhátíð barna í Reykjavík og sýndu óperuna Jörðin okkar í Hallgrímskirkju á miðvikudagsmorgun. Fréttablaðið fékk að fylgjast með og spjalla við nokkur barnanna um hvaða hættur steðja að jörðinni okkar.

L

ag Michaels Jackson
heitins var sungið af
mikilli innlifun í Hallgrímskirkju á miðvikudaginn þegar sólin
skein inn um steinda
gluggana á þessum sólríka síðasta
degi vetrar. Þetta voru nemendur
á yngsta stigi Háteigsskóla sem
sungu eins og englar en börnin
sýndu þar óperuna Jörðina okkar
sem var samin af tónmenntakennaranum Elínu Halldórsdóttur og
leiklistakennaranum Rannveigu
Þorkelsdóttur.
Gospelkór Háskólans í Reykjavík aðstoðaði börnin við síðasta
lagið í óperunni en þar var á ferð
lagið Earth song eftir Michael
Jackson í íslenskri þýðingu. Börnin hönnuðu og máluðu sjálf búningana í Frístundaheimilinu í
Háteigsskóla og börnin voru í hlutverki fiska, fugla, spendýra, gróðurs auk þess sem þau elstu túlkuðu
svartklætt mannfólkið sem þurfti
að bera gasgrímur vegna þess hve
andrúmsloftið er orðið mengað.
Verkið er einmitt eins konar ákall
til mannfólksins um að snúa við
þeirri neikvæðu þróun sem á sér
stað í heiminum hvað umhverfismál snertir. Í tengslum við verkefnið lærðu börnin um mengun,
loftslagsbreytingar og fleira til að
efla umhverfisvitund þeirra.
Óvænta gesti bar að á sýningunni
í Hallgrímskirkju en þar var stödd
fréttastofan Al Jazeera sem var að
gera fréttaúttekt um Ísland í skugga
eldgossins. Myndskeið af glaðlegum
íslenskum börnum var því í kjölfarið í heimsfréttunum á fimmtudag
sem þótti endurspegla lífsgleði og
þrautseigju íslensku þjóðarinnar
á tímum þegar efnahagskreppa og
eldgos skekja landið.

SÖNGUR Á SÍÐASTA VETRARDEGI Börnin voru fest á filmu af fréttastofunni Al Jazeera þegar þau sungu lag Michaels Jackson um jörðina okkar á fimmtudag.

NENNIR EKKI AÐ FLYTJA Á AÐRA PLÁNETU
Ragnar Helgi, 8 ára
Hvað ertu búinn að læra um jörðina okkar
undanfarið?
Við eigum ekki að eyðileggja jörðina
okkar af því ég nenni ekki að flytja til Mars
eða Júpíter eða eitthvað. Þá myndi ég bara
vera fastur í geimnum og það er ekkert
skemmtilegt þar. Það er eiginlega ekki neitt
úti í geimnum.
Hvert finnst þér vera stærsta vandamálið
sem steðjar að jörðinni?
Það er mengunin. Bílarnir og reykur
úr sígarettum og svo líka þessi aska sem
er að koma af Eyjafjallajöklinum eru að
menga jörðina.
Hvað finnst þér að við eigum helst að gera
til að hjálpa til í umhverfismálum?
Það sem við eigum að gera er að hætta að henda rusli á götuna og fá
okkur rafmagnsbíla í staðinn fyrir venjulega bíla. Þeir menga ekki neitt. Mig
langar að fá mér rafmagnsbíl. Og já, það má alls ekki henda rafgeymum í
ruslið.
Hvaða var skemmtilegast við að setja upp óperuna?
Bekkurinn minn fékk að finna orð og svo kom alvöru rappari og gerði
rappsöng úr orðunum.

SLÆMT EF GRÆNLAND BRÁÐNAR
Dagbjört Hanna,
8 ára

FLOKKUN Á RUSLI ER MIKILVÆG
Nanna Francisca, 9 ára

Hvað ert þú búin
að læra um jörðina
okkar í skólanum?
Að við eigum
ekki bara að hugsa
um mannfólkið
heldur líka dýrin
sem búa á jörðinni.
Hvað gerist fyrir
dýrin ef við mengum of mikið?
Sum dýr deyja
út af mengun. Við
verðum að vera
góð við fiskana í
sjónum og hætta að henda rusli og eitri í sjóinn.
Og ef við mengum of mikið þá verður lofthjúpurinn svo þykkur að hitinn festist við jörðina og þá
bráðnar Grænland og svoleiðis og þá myndu allir
fiskarnir deyja.
Hvað var þitt hlutverk í sýningunni?
Ég var að leika tré sem var að vaxa á jörðinni.

BANNAÐ AÐ HENDA KÓKFLÖSKUM OG DRULLUGUM SOKKUM

Hvert finnst þér vera mikilvægasta umhverfismálið?
Við verðum að hætta að
menga og hugsa líka betur
um dýrin sem lifa í náttúrunni. Við verðum að hætta
að henda rusli út um allt og
vera góð við dýrin af því að
þau bjuggu líka á jörðinni
fyrst. Svo eigum við að nota
rafmagnsbíla.
Hvað fleira lærðir þú um
umhverfið í skólanum?
Ég lærði að það verði loftslagsbreytingar, það þýðir að
veðrið fer að breytast af því að
við erum búin að menga svo
mikið og byggja verksmiðjur.
Hvað finnst þér að fólk eigi
að gera heima hjá sér til að
hjálpa til?
Fólkið ætti að flokka
ruslið sem það hendir í

FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

Nói Baldvin, 7 ára

Veistu hvað er átt við þegar er talað um umhverfismál?
Það þýðir að við eigum að hætta að fleygja rusli og dósum
út um allt, og alls ekki kókflöskum og drullugum sokkum.

Var eitthvað nýtt sem þú lærðir
um umhverfismál núna í skólanum?
Já! Ég vissi ekki að veðrið
gæti breyst bara alveg strax af
því að við erum að menga, að
það kæmi kannski bara hagl og
svo sól og svo rigning og svo
vindur og svo snjór strax á eftir.
Það væri ekki gaman ef veðrið
yrði svona.

Hvað er það mikilvægasta sem við getum gert til að bjarga
jörðinni?
Ég myndi segja öllum sem eru búnir að drekka kókið sitt að
fleygja dósunum í ruslið. Fólk er alltaf að fleygja rusli út um allt.
Allt ruslið í heiminum er mesta vandamálið.
Hvaða hlutverk lék bekkurinn þinn í dag?
Við vorum dýrin og ég var broddgöltur. Það var skemmtilegt.

ruslatunnurnar heima hjá sér.
Hvaða hlutverk lékst þú í
óperunni?
Minn bekkur lék fólkið sem
þarf að vera með gasgrímur af
því að það er búið að menga
jörðina svo mikið.

JÖRÐIN VERÐUR SVÖRT OG ÓNÝT

Úrsúla Örk, 7 ára.

Hvað finnst þér mætti fleira bæta í umhverfismálum?
Mér finnst líka að fólk sé ekki nógu gott við dýrin sín, sumir
fara nefnilega illa með dýrin sín. Og of mikil mengun getur
látið dýrin úti í náttúrunni deyja.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hvað gerist ef mannfólkið heldur áfram að menga?
Þá verður jörðin svört og
ónýt og það verða engin dýr og
grasið breytist í ösku.

Hvað finnst þér að fólk eigi að
gera til að hjálpa til?
Fólk á að setja hluti í endurvinnslu og búa til nýtt flott dót
úr gömlu dóti sem það getur
notað rosalega vel. Svo á fólk
að fá sér rafmagnsbíl ef það vill
endilega fá sér bíl, en það ætti
samt bara að hjóla eða labba.
Mér finnst líka alls ekki gott
að drepa hvalina af því það er
sorglegt og kannski verða þeir
útdauðir ef veiðimennirnir veiða
of mikið.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt?
Pandabjörn af því mér finnst
þeir flottir og ég sá einn í dýragarði einu sinni.

LAMBASIRLOIN
SNEIÐAR, FERSKAR

1.395

kr/kg

áður 1.698 kr/kg

Gleðilegt sumar!
KRYDDAÐ LAMBALÆRI

30
%
afsláttur

GRILL

1.399

kr/kg

áður 1.998 kr/kg

LAMBALÆRISSNEIÐAR

30
%
afsláttur

FROSIN

1.399

áður 1.998 kr/kg

GRILL

4 STK
ÁN BRAUÐA

LAMBALÆRISSNEIÐAR &
LAMBAKÓTELETTUR

kr/pk

áður 498 kr/pk

1.989

FERSKT

1.998

kr/kg

GRILLBORGARAR

398

www.markhonnun.is

SVÍNALUND

áður 2.498 kr/kg

UNGNAUTAHAKK

30
%
afsláttur

899

kr/kg

áður 2.842 kr/kg

28
%
afsláttur

NETTÓ

KJÚKLINGALUNDIR

KIWI

900 gr

700 gr

Í LAUSU

998

kr/pk

áður 1.398 kr/pk

kr/pk

áður 1.098 kr/pk

kr/kg

áður 1.249 kr/kg

KJÚKLINGABRINGUR

1.298

kr/kg

129

50
%
afsláttur
kr/kg

áður 257 kr/kg
Tilboðin gilda 22. - 25. apríl eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ
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1

Ég tæmdi stofuna heima til að nota í lokaverkið mitt og þar á
meðal dustaði rykið úr þessu teppi. Á meðan gekk nágranni
minn (sem á við geðræn vandamál að stríða) framhjá okkur og
spurði mjög ljúflega „Er þetta rán?“ hahaha!

2

Hér fékk ég loksins að sjá lokaverkið koma úr framleiðslu,
mjög spennandi. Í verkinu nota ég ljós og hljóð til að skapa
ákveðna stemningu svo fólk geti stokkið í aðeins meira
afslappaðan heim í smástund.

Önnum kafin vika

3

Hér er hann Ragnar Fjalar
sem er að útskrifast með mér
í vor.

MYNDBROT ÚR DEGI Fimmtudagurinn 22. apríl, sumardagurinn fyrsti l Myndir úr Canon G9 myndavél.
Heimir Héðinsson er einn af 79 nemendum sem sýna útskriftarverkefni sín úr Listaháskóla Íslands í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, í dag. Heimir útskrifast úr hönnunar- og arkitektúrdeild skólans og stefnir á grafíska hönnun að loknu námi. Vikan hefur verið
strembin hjá honum líkt og öðrum nemendum skólans sem hafa verið í óða önn að setja upp verkin sín í Hafnarhúsinu. Dagurinn í
dag verður sérlega uppbókaður hjá Heimi en í kvöld þeytir hann skífum á skemmtistaðnum Venue en hann og félagi hans, Raffael
Manna, mynda plötusnúðateymið Karíus og Baktus.

5

Stalst aðeins
í tölv u n a
í stúdíó i nu ha ns
Bóasar til
að ná í nýja tónlist
fyrir laugardaginn
á VENUE þar sem
ég er að spila með
Baldri bróður mínum
og Baktus. Kiasmos
ætla líka að taka
„live set“, „be there
or be square“.

4

Ve rk i ð e r
keyrt á yfir
10.000 voltum! Til að
sjá lokaniðurstöðuna verðið þið
að koma í Hafnarhúsið á laugardaginn.
F í t o n / S Í A

MÆLISTIKAN
■ Á uppleið

■ Á niðurleið

Kynjuð teiti
Hvað er eiginlega málið
með þessi
endalausu
stelpupartí
eða konukvöld? Er ekki
miklu meira
gaman og
eðlilegra að
hafa strákana
með?

Aðalfundur VR
verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica hóteli,
miðvikudaginn 28. apríl nk. og hefst fundurinn kl. 19:30.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Lagabreytingar
Innborgun í VR varasjóð

Fermingarlúkkið
Litlir hvítir kjólar,
flatbotna skór og
slaufur í hárið
er nýjasta
æðið hjá
indí-stelpum
bæjarins.

Fjallgöngur Dálítið hættusamt,
maður veit jú aldrei hvar gýst næst
í þessu skrýtna landi okkar.

Sumarið Vetur
og sumar fraus
saman á sumardaginn fyrsta og
þetta á að boða
afbragðs fínt
sumar. Verum
bjartsýn!

Barnaefni Hvernig væri að hætta
að bjóða börnum upp á endalausa
sjónvarpsþætti þar sem fullorðið fólk
talar eins og vanvitar?

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK
S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

„Stretch“-fatnaður Níðþröngir
bolir og skyrtur úr gerviefni sem sýna
hverja einustu húðfellingu eru skelfilegir og skinkulegir og ætti að banna.

20%
afsláttur
af öllum barnavörum:

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 50077 04/10

Barnafatnaður
Barnaskór
Barnalínuskautar
Barnahjól
Gildir til sunnudags.

Við erum í
sumarskapi!
HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

WWW.UTILIF.IS
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ÞETTA GERÐIST: 24. APRÍL 1916

GEIR JÓN ÞÓRISSON FÆDDIST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1952.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vináttu og hlýhug við andlát og útför
okkar ástkæra,

Björns Árnasonar
kennara, Bakkavör 14, Seltjarnarnesi.

Þökkum innilega þeim sem önnuðust hann af hlýju og
fagmennsku í veikindunum. Starfsfólki líknardeildar
LSH í Kópavogi sendum við sérstakar þakkir fyrir einstaka umhyggu.
Guðrún Haraldsdóttir
Haraldur, Arnar og Brynjar Björnssynir
Árni Jónsson
Gisela Schulze
Ingunn G. Árnadóttir
Stefán Pétursson
Ingveldur Dagbjartsdóttir
Magnús Haraldsson
Sigríður Gunnarsdóttir
Kristín Haraldsdóttir, Haukur Örvar Pálmason

Páskauppreisnin hófst

„Maður verður að hafa
kraftinn á milli fótanna,
finnst mér, og komast leiðar sinnar almennilega.“

Írsku sjálfboðaliðarnir gerðu
vopnaða uppreisn gegn breskum yfirráðum á Írlandi 24. apríl.
Uppreisnin er frægasta tilraun
herskárra írskra lýðveldissinna
til að ná fram sjálfstæði Írlands
með valdi. Patrick Pearse fór
fyrir hópnum sem náði yfirráðum á aðalpósthúsinu og lýstu
yfir sjálfstæði Írlands. Næsta
morgun höfðu þeir náð yfirráðum víðast hvar um borgina.
Bretar brutu uppreisnina á bak
aftur 29. apríl. Pearse og fleiri
voru líflátnir. Vopnuð átök héldu
áfram eftir uppreisnina og fögn-

Geir Jón Þórisson er yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu. Hann
er sérlegur áhugamaður um
mótorhjól og meðlimur í mótorhjólaklúbbnum Trúboðunum, samtökum kristinna
bifhjólamanna.

timamot@frettabladid.is

ÁTÖK Þjóðernissinnar innan Írska

lýðveldishersins, IRA, héldu áfram
baráttunni fyrir sjálfstæði Írlands.

uðu Írar sjálfstæði 1922. Sex
sýslur í norðurhluta landsins eru
þó enn undir stjórn Bretlands.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Vilhelmína S. Jónsdóttir,
Arnarhrauni 5, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 26. apríl kl. 11.00.
Þórarinn Smári Steingrímsson Elínbjörg Stefánsdóttir
Jónína Steiney Steingrímsdóttir Helgi Ívarsson
Anna Pálsdóttir
Ólafur Ingi Tómasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Foreldrar okkar, tengdaforeldrar,
dóttir mín, afi, amma, langafi og
langamma.
BLAÐAMAÐUR OG RITHÖFUNDUR „Ég valdi að ræða við fjölmiðlafólk sem hafði verið á vettvangi atburða og sýna fram á hvernig það og

Haukur Hafsteinn
Gíslason
rakari,

lést á Sjúkrahúsi Akraness
þriðjudaginn 20. apríl 2010 og

Hanna Þóranna
Samúelsdóttir
húsmóðir,

lést á Sjúkrahúsi Akraness, miðvikudaginn 21. apríl 2010.

Bryndís G. Hauksdóttir Hauth
Ellý Hauksdóttir Hauth
Gísli Friðrik Hauksson
Samúel Smári Hreggviðsson
Ólafur Magnús Hreggviðsson
Guðgeir Veigar Hreggviðsson
Margrét Dögg Hreggviðsdóttir
Margrét Hannesdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ólafur G. Gunnarsson
Jón Viðar Gunnarsson
Ragnheiður K. Óladóttir
Sigríður Kr. Jóhannsdóttir
Sigrún Gestsdóttir
Hallgrímur Sigurðsson

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát eiginmanns míns , föður
okkar, tengdaföður og afa,

Ingvars Þorgilssonar,
fyrrverandi flugstjóra,
Vogatungu 19, Kópavogi .

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð í Kópavogi fyrir góða umönnun og hlýju.
Guð blessi ykkur öll.
Inga Thorlacius
Ágústína Ingvarsdóttir
Haraldur Ingvarsson
Þorgils Ingvarsson
og barnabörn.

Kristinn Sigtryggsson
Nanna K Árnadóttir
Hólmfríður Benediktsdóttir

umfjöllun um það hefði haft áhrif til lengri tíma,“ segir Sigurður Bogi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SIGURÐUR BOGI SÆVARSSON BLAÐAMAÐUR: GEFUR ÚT SÍNA FYRSTU BÓK

Ég er rekinn áfram af ástríðu
„Hér er einfaldlega verið að lýsa samfélaginu í nærmynd á hverjum tíma og
breytingum sem fylgdu stórum viðburðum,“ segir Sigurður Bogi Sævarsson um nýútkomna bók sína, Fólk
og fréttir, sem ber undirtitilinn Fjölmiðlamenn og málin sem mörkuðu skil.
„Ég valdi að ræða við fjölmiðlafólk
sem hafði verið á vettvangi atburða og
sýna fram á hvernig það og umfjöllun
um það hefði haft áhrif til lengri tíma.
Allt eru þetta mál sem ég vissi um og
eru þess virði, að mínum dómi, að setja
þau í samhengi við þjóðfélagsþróunina,“ segir hann. „Ég man til dæmis
hvernig lifnaði yfir samfélaginu í kjölfar þess að Rás 2 hóf útsendingar 1983.
Það kom nýr taktur.“
Glíma við skriftir eru bæði atvinna
og áhugamál Sigurðar Boga sem er
blaðamaður og kveðst rekinn áfram
af ástríðu fyrir starfinu. Hann hefur
skrifað þúsundir greina og viðtala í
blöð og tímarit en þetta er hans fyrsta
bók. „Að vísu hefur alls konar efni

frá mér skolað inn í aðrar bækur en
þessi er mitt einkaframtak,“ segir
hann brosandi. Sem eru orð að sönnu
því hann tók viðtölin og margar myndanna, aflaði heimilda í aukaefni, gefur
bókina út og dreifir henni. „Ég hafði
skýrar hugmyndir um hvernig ég vildi
hafa hlutina og langaði að fylgja þeim
eftir,“ segir hann. „Þetta tók eitt ár en
ég er búinn að ganga með hugmyndina
lengi,“ upplýsir hann.
Í bókinni Fólk og fréttir segir
Gerður Kristný frá tilurð bókarinnar
Myndin af pabba – Saga Thelmu, sem
opnaði umræðu um kynferðislega misnotkun á börnum; Annar viðmælandi
er Gunnar V. Andrésson sem hefur
myndað fjóra forseta lýðveldisins og
fylgst með ferli þeirra; Árni Gunnarsson var á vígaslóð í Víetnam á sjöunda áratugnum; Kári Jónasson segir
frá æfingaferðum tunglfara til Íslands
og birtir myndir sem hann tók í fylgd
þeirra; Steinunn Ásmundsdóttir var á
vaktinni þegar mestu framkvæmdir

Íslandssögunnar stóðu yfir á Austurlandi; Kristinn Hrafnsson hefur sitthvað reynt í ferðum sínum til Írak;
Finnbogi Hermannsson og Benedikt
Sigurðsson lýsa ógnaratburðunum á
Vestfjörðum 1995 þegar snjóflóð urðu
mörgum að aldurtila og Þorgeir Ástvaldsson og Páll Þorsteinsson voru
fremstir í flokki þegar Rás 2 og frjálsar útvarpsstöðvar hófu starfsemi sína.
Þá segir Hjálmar Sveinsson útvarpsmaður frá umfjöllun um Hrunið og
mál sem voru í deiglunni í aðdraganda
þess. Auk viðtala er gluggað í fjölmiðla
og bætt inn alls konar fróðleik um
þessi tilteknu efni.
Viss mál grípa Sigurð Boga sterkt að
eigin sögn. „Ég var til dæmis að skrifa
áhrifamikinn þátt um ferð Árna Gunnarssonar, síðar alþingismanns, til Víetnams á stríðstíma þegar ég sá auglýsta
ferð þangað og dreif mig,“ nefnir hann
sem dæmi. „Því birtast í bókinni spánnýjar myndir frá landinu eins og það
lítur út nú.“
gun@frettabladid.is

Fjölbreytt list í Hraunhúsum
Allir nemendur í hópum fullorðinna í
Myndlistarskóla Mosfellsbæjar eiga
verk á vorsýningu í Hraunhúsum, Völuteig 6 í Mosfellsbæ. Þau eru valin af
kennurum skólans og gefa góða hugmynd um þau fjölbreyttu viðfangsefni
sem fólkið hefur verið að spreyta sig
á.
Sýningin verður opin til sunnudagsins 2. maí nema á mánudag. Opið er
flesta daga frá klukkan 11 til 17 og
á fimmtudögum klukkan 22. Sunnudaginn 25. apríl kl. 15 munu kennararnir, þær Anna Gunnlaugsdóttir,
Soffía Sæmundsdóttir og Þuríður Sigurðardóttir, verða með leiðsögn um
sýninguna.

Myndlistarskóli Mosfellsbæjar fagnaði 10 ára afmæli sínu á síðasta ári og
á þeim áratug, sem hann hefur starfað,
hafa fjölmargir stundað þar myndlistarnám, bæði börn og fullorðnir. Skólastjórinn, Ásdís Sigurþórsdóttir, kennir
barna- og unglingahópum en hún hefur
einstakt lag á að ná til unga fólksins og
virkja áhuga þess og sköpunargleði.
Hraunhús er frumkvöðla- og sprotahús, þar er hönnunarverslun og kaffihús og um helgina 24. og 25. apríl verður þar einnig handverksmarkaður.
- gun

VORSÝNING Einbeitingin er mikil hjá nem-

endum og skilar sér í verkin.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vinarhug vegna
andláts og jarðarfarar ástkærrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Ingibjargar Ólafsdóttur,
frá Auðunarstöðum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar
Vesturlands, Hvammstanga.
Kristín Jóhannesdóttir
Margrét Jóhannesdóttir
Guðmundur Jóhannesson
Ólöf Jóhannesdóttir
og fjölskyldur.

Guðmundur Gíslason
Kristín Björk Guðmundsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Erlingur Hansson,
Fannborg 5, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítala Landakoti fimmtudaginn
22. apríl.
Alfreð Svavar Erlingsson
Guðrún Sigurðardóttir
Búi Ingvar Erlingsson
Anna Gunnhildur Jónsdóttir
Hanna Erlingsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Túngötu 11, Álftanesi.
Ragnheiður Sverrisdóttir
Sverrir Bartolozzi
Sverrir Haraldsson
Michele Bartolozzi

Luigi Bartolozzi
Sigurbjörg H. Sæmundsdóttir
Franca Di Marco

Guðrún Líndal
Björnsdóttir,
Hamravík 32, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi mánudaginn
19. apríl sl. verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 26. apríl nk. kl. 15.00. Blóm og kransar
eru vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Umhyggju, félag til stuðnings langveikum börnum.
Sigurður Gísli Jóhannsson
Hrafnhildur Jóna Jónasdóttir Gunnar Jóhann Elísson
Þóra Björk Líndal
Páll Ólason
Sævar Sigurðsson
Bryndís Friðjónsdóttir
barnabörn, systkini og foreldrar.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vinarhug vegna
andláts og útfarar eiginkonu minnar,
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð, vináttu
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar
dóttur okkar, systur og barnabarns,

Alexíu Bartolozzi

Elskuleg eiginkona mín, móðir, amma,
dóttir, systir og tengdamóðir,

Birnu R. Þorbjörnsdóttur
frá Sporði, Hvammstangabraut 20,
Hvammstanga.

Hjartans þakkir fá allir þeir fjölmörgu sem önnuðust hana í veikindum hennar, bæði í Reykjavík og á
Hvammstanga. Sérstakar hjartans þakkir fær Rúrí
(Guðrún Magnúsdóttir) fyrir hennar ómetanlegu hjálp,
kærleika og umhyggju.
Ágúst Jóhannsson
Þorbjörn Ágústsson
Oddný Jósefsdóttir
Jóhanna Sigurða Ágústsdóttir Guðmundur Vilhelmsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir fallegar kveðjur
og einlægan hlýhug sem var okkur
mikil huggun og líkn við fráfall okkar
elskaða eiginmanns og fjölskylduföður,

Marteins Hunger
Friðrikssonar
dómorganista,
f. 24.04.1939 - d. 10.01.2010.

Hugur okkar er hjá öllu því góða fólki á
Landspítalanum, í Heimahlynningunni og á líknardeildinni í Kópavogi sem annaðist hann af nærgætni
og kærleika. Sérstaklega þökkum við vinum okkar í
Dómkórnum og Dómkirkjunni og tónlistarfólkinu
sem heiðraði minningu hans á útfarardegi.
Þórunn Björnsdóttir,
börn, tengdabörn og barnabörnin.

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

Halldóra Daníelsdóttir

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

Hlíðarvegi 32, Ísafirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu Ísafirði þriðjudaginn 20.
apríl. Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju þriðjudaginn 27. apríl kl. 14.00.
Stígur Stígsson
Soffía Helga Magnúsdóttir Sigurður Mar Stefánsson
Örn Guðmundsson
Hafdís Valdimarsdóttir
Gunnfríður Magnúsdóttir
Sophus Magnússon
Sigríður Rósa Magnúsdóttir Richard Hansen
barnabörn og langömmubörn.

Sigrún Gísladóttir
Hafnarbergi 3, Þorlákshöfn,

lést á Fossheimum Selfossi þriðjudaginn 20. apríl.
Gunný Hallgrímsdóttir
Ingi Guðmundsson
Inga Hallgrímsdóttir
Hafdís Hallgrímsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og systkini.

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýju
við andlát elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Unnar Helgu Möller,
Siglufirði,

er lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar
fimmtudaginn 8. apríl.
Björgvin Jónsson
Steinunn Jónsdóttir
Brynja Jónsdóttir
Salbjörg Jónsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Sonur minn, bróðir okkar, mágur og
frændi,

Faðir minn, tengdafaðir og afi,

Þorvaldur Garðar
Kristjánsson,
fyrrverandi forseti Alþingis,

sem lést þann 14. apríl verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni miðvikudaginn 28. apríl klukkan 15.00.

Halldóra Pétursdóttir
Freyr Sigurðsson
Hallgrímur Jónsson
Sigurður Vilmundsson

Tryggvi Ragnarsson,
Gránufélagsgötu 7, Akureyri,

er látinn. Útför hans fór fram í kyrrþey.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Stefán Ragnarsson.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Leif Nicolai Steindal

Elísabet Þorvaldsdóttir
Heimir Freyr Hálfdanarson
Þorvaldur Garðar og Heimir.

Vesturgötu 156 á Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness fimmtudaginn
15. apríl. Jarðsungið verður frá Akraneskirkju
mánudaginn 26. apríl kl. 14.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afbeðin, en þeim sem vildu minnast
hans er bent á Krabbameinsfélag Akraness.
Ástkær systir okkar og mágkona,

Ingibjörg Heiðdal,
Þökkum innilega alla þá ómetanlegu
hjálp og þann hlýhug sem okkur hefur
verið sýndur við andlát,

Laufeyjar Jeremíasdóttur.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Stefán Björgvinsson.

áður til heimilis að Dalbraut 20,
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju þriðjudaginn
27. apríl kl. 13.00.
Margrét Heiðdal
Gunnar Heiðdal
Anna Heiðdal
Kristjana Heiðdal

Louise Steindal
Helgi Steindal
Anna Lára Steindal
Bjarni Gunnarsson
Þorkell Jóhann Steindal
Nikulás Nói og Kolbeinn Tumi Bjarnasynir Steindal.

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

Haukur Dan Þórhallsson
Eyjólfur Högnason

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

Tea Tree ilmur

BAKÞANKAR
Atla Fannars
Bjarkasonar

Sótthreinsandi virkni sem
drepur 99.9% af bakteríum
og vírusum meðal annars
svínaflensu H1N1 vírusinn.
VORTILBOÐ

9.995

FULLT VERÐ 12.995

É

g veit að ég er frekar seinn að skrifa
þetta, en ég nenni bara ekki að tala um
eldgos: Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kom skemmtilega á óvart. Ég var einn
af þeim sem bjuggust við skraufþurrum
stofnanatexta um mál sem þegar hafa litið
dagsins ljós. Annað kom á daginn því mörg
ummæli og lýsingar eru eins og úr bestu
kvikmyndum. En þið vitið það nú þegar.

EF EINHVER myndi taka sig til og framleiða kvikmynd sem væri byggð á góðæri
síðustu ára yrði myndin að segja sögu Sigurjóns Þ. Árnasonar, bankastjóra Landsbankans. Allt sem er haft eftir honum í
skýrslunni er tær snilld. Sem er við hæfi
þar sem hann sagði einmitt að Icesavereikningarnir væru tær snilld (1-0 fyrir
mér).

Tea Tree
hylki fylgir
frítt með!

ÞAÐ ER í rauninni ótrúlegt hversu langt
Sigurjón komst í þessum bransa því hann
virtist vera ringlaður á meðan allt var í
gangi. Hann var ekki viss um hver ætti
bankann sem hann stýrði, honum fannst
íslensku húsnæðislánin vera algjört
rugl og beið raunar eftir því að einhver annar en hann gripi í taumana.
Þá styrkti hann fullt af pólitíkusum þó að það væri að hans sögn
tóm leiðindi. Líf hans sem bankastjóri virðist sem sagt hafa verið
rússibanareið frá upphafi til enda

t)SFJOTBSMPGUNF§TÏSTUBLSJKØOBULOJ
t.JOOLBSSZLPHMZLUÓBOESÞNTMPGUJOV
t.JOOLBSGSKØLPSOBPHEâSBPGONJ
t7PUUB§BGCSFTLVPGONJTTBNUÚLVOVN
t)SFJOTBSBMMUB§NSâNJ

þar sem hann skildi hvorki upp né niður í
neinu. Samt skilaði bankinn hans milljörðum í hagnað áður en hann hrundi og tók
bálreiða íslenska skattgreiðendur með sér.

EF ÞESSI saga verður einhvern tíma sögð
verður hápunkturinn að sjálfsögðu þegar
honum tekst hið ómannlega; að troða hálfum snúði í skoltinn á sér. Margir hafa
reynt það undanfarið án árangurs. Þetta
hlýtur að vera heimsmet. Hvar var Guinnes þegar íslenska fjármálakerfið sturtaði
sjálfu sér niður í klósettið?
SNÚÐAATVIKIÐ súmmerar upp á ótrúlegan hátt hvað var í gangi þegar menn
eins og Sigurjón voru aðalkarlarnir. Hann
greip sætabrauð sem hann keypti ekki
sjálfur og lét sér að sjálfsögðu ekki nægja
að taka einn bita í einu eins og siðmenntað fólk. Nei, þrátt fyrir augljósa hættu á
klístruðum puttum og jafnvel köfnun gerði
hann það sem engum manni hefur tekist
– svo vitað sé.
ALVEG eins og kollegar hans sem biðjast
nú afsökunar unnvörpum fyrir að taka of
stórt upp í sig. Þeir sitja uppi með klístraða
putta og fyrirtæki sem köfnuðu.

ÞETTA ER síðasti pistillinn sem ég skrifa
um góðærið, kreppuna, skýrsluna og bjánana sem voru í aðalhlutverki. Lofa.
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■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Takk fyrir hjálpina litli kútur.
Án þín hefði
þetta aldrei
tekist!

Án þín
væri ég
heima
hjá mér
sofandi!

Áður en langt um
líður mun þetta líta
út fyrir að hafa verið
draumur!
Ég vona að
það sé rétt hjá
þér. Hvernig
kemst ég
heim?

GÓÐA
FERÐ!

Við setjum
þig í leigubíl.
Flott.

Einmitt!

■ Gelgjan
Má ég
Þetta er
semsagt
meira en
fá þennan kassi með
kassa með
gömlum
gömlum bolum drengstuttermaur minn.
bolum?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hér eru bolir frá öllum
tónleikum sem ég hef
farið á.

Þú heldur á dagbók
æsku minnar, skrifuð
á bjöguðu máli rokkstuttermabola!

■ Handan við hornið

1. kafli:
„Captain
& Tenille
Muskrat
Love tónleikaferðalagið.“

Amma þín
neyddi
mig með
á þessa
tónleika.

Eftir Tony Lopes

Við skulum byrja
á verkum
frá fyrstu
árum listamannsins.

■ Barnalán

GETTU
HVAÐ?

Hvað?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég seldi mest
sælgæti af
öllum í fjáröfluninni og
hlaut FYRSTU
VERÐLAUN!

En
frábært!

Hvað var í
verðlaun?

Hundrað
kílóa
páskaegg!

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Viltu fá það í
Hvað
segirðu? bílinn eða ætlarðu
að ýta því á undan
þér heim?
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Björn bæjarlistamaður Akureyrar
Kl 16.
Elsti karlkór landsins, Þrestir úr
Hafnarfirði, gengst fyrir vortónleikum í dag. Kórinn var stofnaður 1912.
Verða tónleikarnir í Grafarvogskirkju, en aukatónleikar verða síðan
þegar Þrestir fara með stóran hluta
af söngdagskránni og flytja í Skálholtskirkju laugardaginn 1. maí .

menning@frettabladid.is

Tvær viðurkenningar voru veittar
Vorkoma Akureyrarstofu fór fram í
vegna byggingalistar. Arkitektastofan
Ketilhúsinu sumardaginn fyrsta í björtu
Kollgáta, sem er í eigu Loga Más Einarsog fallegu sumarveðri og voru veittar
sonar og Ingólfs Freys Guðmundssonar,
alls sjö viðurkenningar, auk þess sem
hlaut viðurkenningu fyrir vel útfærða
tilkynnt var um val á bæjarlistamanni
viðbyggingu á funkishúsi í HelgamagraAkureyrarbæjar. Það er Björn Þorláksstræti 3 á Akureyri og arkitektinn Ágúst
son rithöfundur sem hlýtur starfslaun
Hafsteinsson hlaut viðurkenningu fyrir
listamanns í sex mánuði og hyggst
Glerárvirkjun, stöðvarhús Norðurorku í
hann nýta starfslaunatímann til þess
Glerárgili.
að vinna að sjötta ritverki sínu en efni
BJÖRN
Í ár voru í fyrsta skipti veitt athafna- og
þess er enn sem komið er leyndarmál. ÞORLÁKSSON
nýsköpunarverðlaun Akureyrarbæjar og
Þrjár heiðursviðurkenningar voru veittar
féllu þau í skaut fyrirtækjanna RAF sem
til einstaklinga sem þykja hafa lagt
fær viðurkenningu fyrir nýsköpun og
mikið af mörkum til menningarlífs á
frumkvöðlastarf og SS Byggir fyrir athafnasemi
Akureyri, hver á sinn hátt. Þetta eru Heiðdís
og kraftmikla starfsemi. Það var Pétur Bergmann
Norðfjörð rithöfundur, Ingvi Rafn JóhannsÁrnason sem tók við viðurkenningunni fyrir hönd
son söngvari og Arngrímur Jóhannsson
RAF og Sigurður Sigurðsson frá SS Byggir.
athafnamaður.

> Ekki missa af
Tónleikum Kórs Menntaskólans
í Reykjavík í Seltjarnarneskirkju
á sunnudagskvöld, kl. 20.00
Á dagskrá kórsins eru kirkjuleg og veraldleg verk, bæði
íslensk og erlend. Þar er að
finna útsetningar úr íslenskum
söngarfi eftir Róbert A. Ottósson, Smára Ólason, Hjálmar H.
Ragnarsson og Árna Harðarson.
Af öðru má nefna verk eftir
Báru Grímsdóttur og Finn Torfa
Stefánsson.
Á þessum tónleikum kórsins
verða u.þ.b. 40 söngvarar,
stjórnandi kórsins er Guðlaugur
Viktorsson.

KRISTJÁNI ÁRNASYNI SÓMI SÝNDUR
Kristján Árnason hlaut í
gær Íslensku þýðingaverðlaunin sem afhent voru við
hátíðlega athöfn á Gljúfrasteini. Verðlaunin hlýtur
Kristján fyrir þýðingu sína
á Ummyndunum eftir Óvíd.
Eftirtaldir þýðendur voru tilnefndir: Elísa Björg Þorsteinsdóttir fyrir Málavexti eftir Kate
Atkinson (Bjartur); Guðbergur
Bergsson fyrir Öll dagsins glóð,
safn portúgalskra ljóða frá 1900–
2008 (JPV útgáfa); Kristján Árnason fyrir Ummyndanir eftir Óvíd
(Mál og menning); María Rán
Guðjónsdóttir fyrir Kirkju hafsins eftir Ildefonso Falcones (JPV
útgáfa) og Sigurður Karlsson fyrir
Yfir hafið og í steininn eftir Tapio
Koivukari (Uppheimar).
Í umsögn dómnefndar segir:
„Dómnefndin glímdi við það

vandasama hlutverk að velja eina
þýðingu úr þessum hópi öndvegisþýðinga og urðu Ummyndanir eftir rómverska skáldið Óvíd í
þýðingu Kristjáns Árnasonar fyrir
valinu. Kristján (f. 1934) hefur ort
ljóð, þýtt skáldsögur, ljóð og leikrit og skrifað greinar, erindi og
ritgerðir um bókmenntir, skáldskaparlist og heimspeki. Hann er
allt í senn, ljóðskáld og þýðandi,
heimspekingur, kennari og bókmenntafræðingur. … „Dagur mun
koma að kveldi og Föbus mun baða
lafmóða fáka sína í sjávardjúpunum, áður en ég fái upp talið allt
það sem hefur tekið á sig nýja
mynd“ (418), segir Óvíd. Hinn
forni bókmenntaarfur á latínu
hefur öldum saman verið helsta
undirstaða menntunar í Evrópu og
endalaus uppspretta túlkunar og
listsköpunar. Nægir að nefna góðkunningja úr Ummyndunum eins
og Orfeif og Evridýku, Andrómedu og Pygmalíon sem dæmi um

Tómasarmessa
í Breiðholtskirkju í Mjódd
sunnudaginn 25. apríl kl. 20

Hryggð mun
snúast í fögnuð
Fjölbreytt tónlist og fyrirbæn
Allir velkomnir

persónur sem eru í sífelldri mótun
og endurnýjun. Kristján Árnason
snarar ljóðabálki Óvíds úr löngu
útdauðu tungumáli yfir á lifandi
og skemmtilegt lausamál og gerir
það einkar glæsilega. Hann hefur
unnið að þýðingu sinni áratugum
saman og verður hún að teljast
bæði stórvirki og menningarviðburður. Kristján býr yfir miklum
orðaforða, skáldgáfu, innsæi og
þekkingu á myndmáli og stíl sem
birtist vel í þýðingu hans. Hún er
afar læsileg og aðgengileg, það
er hægt að grípa niður hvar sem
er og sökkva sér ofan í sögur af
örlagaglettum hinna fornu guða.
Alls staðar eru dæmi um útsjónarsemi og næmi þýðandans fyrir
blæbrigðum tungumálsins, bæði
frummáls og þýðingar. Af handahófi má nefna fræg endalok hins
sjálfhverfa unglings, Narkissusar, sem málgefna dísin Ekkó elti
á röndum: „En er Narkissus sá
þetta í vatninu, sem var nú aftur
orðið slétt sem spegill, þá var
honum öllum lokið, og svo sem hið
gula vax bráðnar af léttum eldi og
klaki leysist upp af yl sólarinnar,
þannig bráðnaði hann af ást og
tærðist upp smám saman af innibyrgðum eldi. Þá hvarf roðinn af
björtu hörundi hans, honum þvarr
máttur og megin, og fegurð hans
bliknaði, sá líkami sem Ekkó hafði
unnað svo mjög varð ekki nema
svipur hjá sjón“ (106-7).
Kristján hefur með þýðingu

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 24. apríl 2010
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➜ Leikrit
20.00 Nemendaleikhúsið sýnir leikrit-

ið 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 í Undralandi. Sýningar fara fram í Bæjarleikhúsinu við Þverholt í Mosfellsbæ. Nánari upplýsingar á www.midi.is.
20.00 Davíð Þór Jónsson
og Steinn Ármann Magnússon flytja verkið Villidýr
/ Pólitík eftir Ricky Gervais
í Borgarleikhúsinu við
Listabraut. Nánari upplýsingar á www.midi.is.

➜ Opnanir
14.00 Útskriftarnemar við listnáms-

braut Fjölbrautaskólans í Breiðholti
opna sýningu í Galleríi Tukt, Hinu Húsinu við Pósthússtræti.
14.00 Útskriftarsýning nemenda
myndlistardeildar og hönnunar- og
arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands
verður opnuð í Listasafni Reykjavíkur
við Tryggvagötu. Opið alla daga kl. 1017, fimmtudaga kl. til kl. 22.

➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

mynd Peter Greenaway The Cook, the
Thief, His Wife …” (1989). Sýningin
fer fram í Bæjarbíói við Strandgötu í
Hafnarfirði. Nánari upplýsingar á www.
kvikmyndasafn.is.
01 !# 023454



➜ Tónleikar
15.00 Afmælistónleikar Álafosskórsins verða í Guðríðarkirkju í Grafarholti.
Fjölbreytt efnisskrá.

BÓKMENNTIR Kristján Árnason skemmtir mennta- og menningarmálaráðherranum,

Katrínu Jakobsdóttur, og Rúnari Helga Vignissyni, formanni Bandalags þýðenda
og túlka, á Gljúfrasteini í gær þegar hann tók mót verðlaunum fyrir þýðingu sína á
Ummmyndunum Óvíds.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sinn á Ummyndunum eftir Óvíd
fært nútímalesendum fornklassískan sagnaheim á gullaldaríslensku eða eins og þeir Óvíd orða
það (432): Hann hefur „lokið verki
sem hvorki bræði Júpíters né eldur

né járn né tönn tímans munu fá
grandað.““
Dómnefnd skipuðu þau Hjörleifur Sveinbjörnsson, Þórdís Gísladóttir og Steinunn Inga Óttarsdóttir.
pbb@frettabladid.is

15.00 Vörðukórinn sem er blandaður
kór úr uppsveitum Árnessýslu verður
með söngskemmtun í Salnum við
Hamraborg í Kópavogi. Á efnisskránni
verða eingöngu íslensk lög: þjóðlög,
dægurtónlist, sönglög, leikhústónlist og
kirkjutónlist.
23.00 Hljómsveitirnar Perla, Momentum og Hoffman halda tónleika á
Sódómu Reykjavík við Tryggvagötu.

17.00 Tónleikar verða í Hjallakirkju

➜ Dagskrá
Í tilefni af Degi umhverfisins verður
boðið upp á dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Öskju, náttúrufræðihúsi HÍ við
Sturlugötu kl. 10.30-15. Jarðfræði og
líffræðileg fjölbreytni Íslands í máli og
myndum.

við Álfaheiði í Kópavogi þar sem
Kammerkór kikjunnar flytur dagskrá.
Á efnisskránni verða meðal annars verk
eftir W.A. Mozart, J. Rutter, A. Dvorák og
Jón Ásgeirsson. Enginn aðgangseyrir.

➜ Kvikmyndir
15.00 MÍR sýnir í salnum að Hverfisgötu 105, fransk-ítölsku kvikmyndina
Þýskaland árið núll (1948) eftir leikstjórann Roberto Rossellini. Enskur texti.
Aðgangur ókeypis.
➜ Leikrit

➜ Djass
Jazzhátíð Garðabæjar stendur yfir til
25. april. Nánari upplýsingar á www.
gardabaer.is. Aðgangur er ókeypis á alla
tónleika hátíðarinnar á meðan húsrúm
leyfir.
20.30 Cathrine Legardh og félagar
verða með tónleika í Kirkjuhvoll, safnaðarheimili Vídalínskirkju við Kirkjulund.
Á efnisskránni verður hennar eigið efni
ásamt þekktum djassslögurum og norrænum lögum.

Sunnudagur 25. apríl 2010
➜ Tónleikar
13.00 Stórsveit Reykja-

víkur stendur fyrir árlegu
Stórsveitamaraþoni í
Ráðhúsi Reykjavíkur kl.
13-18. Aðgangur er ókeypis
og öllum heimill á meðan
húsrúm leyfir, en áhorfendum er frjálst að koma og
fara á meðan maraþonið
stendur yfir.
14.00 Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir heldur útgáfutónleika
í Fríkirkjunni þar sem hún flytur
lög af barnaplötunni Bara plata.

20.00 og 21.30 Mánudagsleikhúsið
verður með tvær aukasýningar af verkinu Nei Dorrit í Iðnó við Vonarstræti.

➜ Djass
Lokadagur Jazzhátíðar í Garðabæ.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.
is. Aðgangur er ókeypis á alla tónleika
hátíðarinnar á meðan húsrúm leyfir.
20.30 Lokatónleikar Jazzhátíðarinnar
verða í Vídalínskirkju við Kirkjulund.
Fram koma Kór kirkjunnar, Gospelkór
Jóns Vídalín og hljómsveit.

➜ Leiðsögn
13.00 Guðrún Guðmundsdóttir
verður með leiðsögn um sýninguna
Ævispor sem nú stendur yfir í Þjóðminjasafninu við Suðurgötu en þar
sýnir Guðrún útsaumsverk.
14.00 Ingibjörg Jóhannsdóttir verður
með leiðsögn um sýninguna Dyndilyndi sem nú stendur yfir í Listasafni
Íslands við Fríkirkjuveg.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

„Bráðfyndið verk, vel skrifað
og sýningin er mjög vel heppnuð.“

„Mátti ekki betra vera.
Til hamingju, Kristín Eysteinsdóttir...“

I.Þ., Mbl.

SIGGI SIGURJÓNS
UNNUR ÖSP
JÖRUNDUR

BS, pressan.is

HALLDÓRA GEIRHARÐS
HALLDÓR GYLFA

HILMIR SNÆR
ELMA LÍSA
NÍNA DÖGG

„ Leikfélagið teflir fram
sterkum hópi og það
skilar sér…
Sigurður Sigurjónsson
var hreint út sagt
frábær....“
JVJ, DV

Skemmtileg
„
sýning
í sérstöku formi.“
EB, Fbl.

Tryggðu þér miða
á þessa skemmtilegu sýningu!

F í t o n / S Í A

28/4
29/4
30/4
30/4

kl. 20
kl. 20
kl. 19
kl. 22

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

7/5
7/5
8/5
9/5

kl. 19
kl. 22
kl. 19
kl. 20

UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT

12/5
13/5
14/5
14/5

kl. 20 UPPSELT
kl. 20 UPPSELT
kl. 19 UPPSELT
kl. 22
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15/5 kl. 19 UPPSELT
15/5 kl. 22
Höfundur: David Gieselmann
Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir
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… þessi yndislegi stutti
sumarkjóll
er úr silki og
skartar fiskum og sjávardýrum.
Fæst í GK,
Laugavegi.

> AFRAKSTUR NÁMSINS
Áhugafólk um framtíð íslenskrar tískuhönnunar ætti
að bregða sér í Hafnarhúsið í dag þar sem flíkur
útskriftarnema úr fatahönnunardeild Listaháskóla
Íslands verða til sýnis. Í dag verður listasafnið undirlagt af nemum skólans sem sýna þar útskriftarverk sín
úr öllum deildum. Í gærkvöldi átti sér stað glæsileg
tískusýning fatahönnunarnemanna en prófdómari að
þessu sinni var engin önnur en franski hönnuðurinn
Martine Sitbon.

utlit@frettabladid.is

… nýi Hello Kitty ilmurinn er væntanlega
ætlaður litlum stúlkum og er ótrúlega
léttur, frísklegur og ögn vanillukenndur
svona eins og litlar stelpur eiga að anga.
Mæður þeirra eiga án efa eftir að stelast í
glasið líka.

… kynþokkafullur
samfestingur
frá Top Shop
er djammdress
helgarinnar.

OKKUR
LANGAR Í
…
HILDUR YEOMAN SÝNIR FYLGIHLUTI Á RFF:

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

Innblásið af ömmu

Anna Margrét Björnsson

Þröngu buxurnar í geymsluna?
Buxur, buxur, buxur. Flíkin sem konur byrjuðu ekki að nota fyrr en
Coco Chanel kom hinum vestræna heimi í skilning um að sjálfstæðar
konur þyrftu að vera í þægilegum og praktískum fatnaði. Svartar
„skinnies“ hafa verið fastur liður í daglegum
klæðnaði mínum í mörg ár og persónulega er
ég skelfilega íhaldssöm þegar það kemur að
buxnatískunni. Eitt er það tískufyrirbrigði
sem ég skil ekki en sé oftar og oftar á öldurhúsum borgarinnar. Sætar skvísur sem
klæða sig í einhvers konar „eighties“ snið af
buxum með fellingum á mjöðmum og pokast
yfir rass og læri. Versta útgáfan af þessu er
úr hvítri bómull. Meira að segja grennsta
manneskja fær vægast sagt ólögulegan vöxt
með þessari katastrófu og þar sem ég vil
endilega að kvenfólk geri sem mest úr sínum
kvenlegu línum skil ég hreint ekki málið.
Ég rakst á skemmtilega grein í breska
dagblaðinu The Guardian í vikunni sem
benti á að þeir sem geta ekki hugsað sér
annað buxnasnið en þröngar mjóar gallabuxur (líkt og ég sjálf) hafi hugsanlega verið
heilaþvegnir og að þetta snið sé auðvitað
kolómögulegt fyrir margar konur. Greinin færði mér þau stórtíðindi
að útvíðar buxur séu að komast aftur í tísku og að heitasta gallabuxnasniðið í sumar muni helst minna á hippa áttunda áratugarins. Annar
og kannski dálítið meira spennandi kostur eru buxur sem hafa fengið
heitið „Flare-ette“ á engilsaxnesku og þýðist lauslega sem „pínkuponsulítið útvíðar buxur.“ Um er að ræða þröngar buxur sem víkka örlítið
út yfir ökklann og munu því drepa endanlega tískuna þar sem stígvél
eru höfð yfir þröngum gallabuxum. Það besta við þessar fréttir er að
þá komast kúrekastígvél og „chelsea boots“ undir buxnaskálmina svo
að maður geti verið strákalegur, rokkaður og töff. Nú, ef þetta virðist
allt saman vera orðið of flókið og fær Cheap Mondays-fólkið til að titra
og skjálfa þá er væntanlega alltaf öruggt að ganga bara í pilsi.

BLÁIR SVANIR

Síðar heklaðar
keðjur og
svanir um
hálsinn.

Hönnuðurinn Hildur Yeoman átti
eina líflegustu sýninguna á Reykjavík Fashion Festival í mars og
sýndi þar gullfallega fylgihluti.
„Ég hef unun af fögru handverki
og leitast við að nota gamlar og
gildar aðferðir við hönnun mína,“
útskýrir hún. „Mér er einnig mikið
í mun að þekkingin sem er fólgin í
gömlu handverki glatist ekki. Með
þetta að leiðarljósi nýti
ég netagarnið sem minnir um margt á gamlan sjómannsarf Íslendinga, vísar í veðurofsa, hörku og slor. Efniviðinn set
ég þó í nýtt samhengi í ferskum og
fáguðum aukahlutum.“
Í nýju línunni breikkar Hildur
svið sitt frá töskum og sýndi einnig
hárskraut og hálsfestar. Innblásturinn segist hún sækja til ömmu
sinnar. „Magga amma mín var
mikið tískuíkon og leyfi ég mér að
líkja henni við „músuna“ og lífskúnstnerinn Catherine Baba. Frá
henni koma litir línunnar, stemning og form.“ Þess má einnig geta
að verk Hildar sem voru gerð í
sameiningu við ljósmyndarann
Sögu Sigurðardóttur og voru sýnd
í Kling og Bang hanga uppi í versluninni Kron Kron og er þetta síðasta tækifæri fyrir áhugasama um
að festa kaup á einum af þeim fáu
eintökum sem eftir eru.
- amb
LÍFLEGT Fallegt hárskraut og svartir

svanir um hálsinn.
SÍÐAR FESTAR

Nemendaleikhús JSB 2010

Fallegar heklaðar
festar setja
skemmtilegan
svip á klæðnaðinn.

Borgarleikhúsinu
26. 27. og 28. apríl, kl. 18 og 20
Um sýninguna:
Nemendur JSB kafa í heim vísindanna
eftir dansefnivið. Varpað er ljósi á ýmis
undur og tilraunir gerðar í gegnum
dans og leik

Miðaverð 2.000 kr. - frítt fyrir 6 ára og yngri
Miðasala er í Borgarleikhúsinu og á www.midi.is

„Perhaps not the Shakespeare
we are used to,
but this is Shakespeare
as he should be.“
Sean Connery

Viðskiptavinum
í Vildarklúbbi Íslandsbanka
býðst 35% afsláttur
á 6 fyrstu sýningarnar
ef greitt er með greiðslukorti
frá Íslandsbanka í miðasölu
Borgarleikhússins

Vegna endalausra áskoranna
n
na

snýr Rómeó og Júlía Vesturports aftur á svið Borgarleikhússins
rleikhússins
Tryggðu þér miða á þessa rómuðu sýningu – sýnt í takmarkaðan
markaðan tíma

Miðasala hefst á mánudaginn kl. 10
Sýningar: 11/5, 18/5, 24/5, 29/5 og 2/6
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Clooney sefur á ofurmjúku kasmírlaki

> REIÐ FYRIRSÆTA

Samkvæmt starfsfólki Kahalahótelsins á Honolulu sefur leikarinn George Clooney ávallt á
ofurmjúku laki úr kasmírull.
Clooney kom starfsfólki hótelsins í opna skjöldu með því
að biðja um að lakið yrði ávallt
sett á rúmið hans þegar búið
var um á hverjum morgni.
„Við urðum að leggja það
yfir hin lökin þegar bjuggum um rúmið hans,“ sagði
hótelstarfsmaður. „Þetta var
frekar fyndið. Það var eins og
þetta væri öryggislakið hans.
George skildi það eftir í herberginu þegar hann fór af
hótelinu og við urðum að senda

Ofurfyrirsætan Naomi Campbell er
þekkt fyrir bræðisköst sín og þrátt
fyrir að vera orðin 37 ára að aldri
heldur hún uppi tilteknum hætti.
Nýlega sló hún til tökumanns frá
sjónvarpsstöðinni ABC og gekk svo
út úr sjónvarpsviðtalinu.

folk@frettabladid.is

það á staðinn sem hann ætlaði
að fara á. Hann getur greinilega ekki verið án þess.“
Clooney var staddur á
Hawaii við upptökur á kvikmyndinni The Descendants
og með honum í för var kærastan hans, ítalska fyrirsætan
og leikkonan Elizabetta Canalis. Eins og kom fram í Fréttablaðinu á föstudag hitti söngkonan Anna Mjöll Ólafsdóttir
parið á veitingastað í Honolulu
og samkvæmt henni var hinn
48 ára Clooney ákaflega þægilegur í viðmóti. Kasmírlakið
mjúka hefur vafalítið átt sinn
þátt í því.

CLOONEY OG CANALIS

Leikarinn vinsæli getur
ekki án mjúka kasmírlaksins verið.

Tigerinn á tónleikum með Nickleback
Elin Nordegren, eiginkona kylfingsins Tiger Woods, dvelur nú
ásamt börnum sínum í heimalandi
sínu, Svíþjóð. Heimildir herma að
Nordegren hafi verið að endurbæta
hús sem hún á í Stokkhólmi, en hún
hyggst eyða sumrinu þar.
Á meðan Nordegren dvelur í faðmi fjölskyldu sinnar sótti Tiger tónleika
með uppáhalds hljómsveit sinni, Nickleback, og
skemmti sér svo baksviðs
með hljómsveitarmeðlimum að tónleikunum loknum.
Almannatenglar og aðrir í
kringum kylfinginn hafa
unnið hörðum höndum við
að bæta ímynd hans undanfarið og mun þetta atvik hafa
skaðað þá vinnu.

SKEMMTIR SÉR Tiger

Woods skellti sér á
tónleika og skemmti
sér vel á meðan kona
hans og börn dvöldu í
Svíþjóð.

Sandra mun skilja
Vinir Söndru Bullock segja hana
staðráðna í að skilja við eiginmann sinn, Jesse James, eftir að
upp komst um framhjáhald hans.
Leikkonan mun þó ætla að ganga
rólega til verks því hún óttast að
annað muni hafa slæm áhrif á
börn James.
„Hún vill ekki særa börnin og
þess vegna hefur hún ákveðið að
ganga frá skilnaðinum í rólegheitum. Jesse og börn hans voru og
eru fjölskylda hennar og hún vill
fara varlega í sakirnar. En skilnaðurinn mun gerast, þetta er aðeins
spurning um tíma,“ var haft eftir
heimildarmanni. Fyrir viku var
leikkonan mynduð á göngu stuttu
frá heimili sínu og athygli vakti
að hún bar engan hring á fingri.
„Sandra kynntist hlið á Jesse sem
fáir höfðu fengið að kynnast, en
nú hefur hún fengið að sjá þann
Jesse sem allir hinir sáu. En hún
er mjög jarðbundin og skynsöm og
þeir eiginleikar munu koma henni
í gegnum þennan erfiða tíma.“

EINS OG LITLIR STRÁKAR Villi, Gói og Sveppi á tökustað í myndveri Latabæjar í gær ásamt Braga Þór Hinrikssyni leikstjóra. Sveppi
segir hann og Braga vera eins og litla stráka en þrívíddargræjurnar þeirra eru komnar til landsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sveppi í þrívíddartökum
Sveppi og félagar undirbúa
nú gerð framhaldsmyndar
í Algjörum Sveppa-flokknum. Næsta mynd verður
tekin upp í þrívídd.

MUN SKILJA Sandra Bullock mun skilja

við eiginmann sinn, hún vill þó ekki ana
áfram af tillitssemi við börn hans.
NORDICPHOTO/GETTY

„Þetta eru prufutökur, tækin eru
komin til landsins, speglakassinn og þrívíddarskjárinn, og við
erum bara að fikra okkur áfram og
athuga hvort mánuður sé nóg fyrir
okkur,“ segir Sverrir Þór Sverrisson en hann ásamt Braga Þór Hinrikssyni eru byrjaður að fikta við
þrívíddartæknina fyrir næstu
myndina í Algjörum Sveppaflokknum. Eins og Fréttablaðið hefur greint frá verður næsta
mynd um Algjöran Sveppa tekin

upp í þrívídd en fyrsta myndin
sló eftirminnilega í gegn á síðasta
ári.
Sverrir og Bragi hafa komið
sér fyrir í myndveri Latabæjar
í Garðabæ og ætla að prófa sig
aðeins áfram. „Bragi er alveg
með í maganum yfir þessu og er
að reyna að láta þetta ganga upp.
Við viljum gera þetta almennilega,
fólk má ekki fá ofbirtu í augun því
það er eitt að taka þetta upp og
annað að koma þessu á hvíta tjaldið,“ segir Sverrir sem er þó hvergi
banginn. „Kannski standa tökurnar yfir í þrjátíu daga og kannski
þrjú hundruð daga. James Cameron var víst nokkur ár með eina
þrívíddarmynd,“ segir Sveppi og
vísar þar í Avatar-myndina.
Leikarinn segir þá vera eins og

tvo litla stráka sem hafi fengið
snemmbúna jólagjöf. „Við prófuðum að taka aðeins upp úti í garði í
þrívídd og þetta leit alveg ótrúlega
vel út,“ segir Sverrir en myndin
mun heita Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið. Vilhelm
Anton Jónsson og Guðjón Davíð
Karlsson endurtaka hlutverk sín
frá fyrstu myndinni en við hópinn bætast þau Guðlaug Elísabet
Ólafsdóttir og Þröstur Leó Gunnarsson. Auðunn Blöndal, sem hefur
lengi gengið með leikaradrauminn í maganum, fær ekki hlutverk
í þessari fyrstu þrívíddarmynd
okkar Íslendinga. „Nei, þetta er
enginn fíflaskapur. Pétur Jóhann
ætlar kannski að leika lítið hlutverk ef hann nennir,“ segir Sveppi.
freyrgigja@frettabladid.is

Bara plata í Fríkirkjunni
DAVÍÐ KRISTINSSON næringar- og lífsstílsþerapisti
heldur fyrirlestur um 30 daga hreinsun á
mataræði. Gott tækifæri til að byrja núna
að axla ábyrgð á eigin heilsu!
Rúmlega 1000 manns hafa lokið 30 daga
hreinsun með mjög góðum árangri!

Miðvikud. 28. apríl
Heilsuhúsinu Lágmúla kl. 20-22
Glæsileg handbók fylgir með
öllum upplýsingum sem þarf.
Skráning og nánari upplýsingar
á www.30.is og í síma 864 9155.
Námskeiðsgjald kr. 6.900 kr.
www.heilsuhusid.is

„Fríkirkjan er bara fullkomin, þetta er svo skemmtilegt hús,“ segir leik- og söngkonan Ísgerður Elfa
Gunnarsdóttir.
Ísgerður gaf út barnaplötuna Bara plata á dögunum og heldur útgáfutónleika í Fríkirkjunni í Reykjavík klukkan 14 í dag. Ekkert kostar inn á tónleikana
og Ísgerður lofar að leynigestur stígi á svið. Bara
plata er fyrsta plata Ísgerðar, en hún stýrði Stundinni okkar í Sjónvarpinu á árunum 2006-2008.
Er það rétt sem fólk í þínum bransa segir að börnin séu gríðarlega dómharðir áhorfendur?
„Þau eru það náttúrulega.“
Og hvað, standa þau til dæmis upp og fara ef þeim
leiðist?
„Ég hef bara ekki lent í að þeim finnist ég leiðinleg (hlær) sjö, níu, þrettán.“
Ísgerður játar að börnin sýni mikla hörku þegar
þau biðja um óskalag og virði tilfinningar skemmtikraftsins að vettugi þegar þeim mislíkar lagavalið.
Ísgerður er ánægð með viðtökurnar og hefur þegar
fengið góða dóma, t.d. frá börnum vina sinna og vinkvenna, sem heyra nú rödd vinkonu sinnar talsvert
oftar en áður. „Áður en ég gerði plötuna hugsaði ég
ekki út í að allir vinir mínir myndu fá ógeð á mér,“
segir Ísgerður og hlær.
Þeir sem gefa út barnaplötu á Íslandi koma ekki

BARA PLATA Ísgerður heldur útgáfutónleika í Fríkirkjunni í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fram á hefðbundnum tónleikastöðum. Við getum til
dæmis ekki búist við að sjá Ísgerði troða upp á Players
í Kópavogi. En hvernig ætlar hún að kynna plötuna?
„Það eru náttúrulega alls kyns skemmtanir, til
dæmis í kringum 17. júní. Svo er ég að hugsa um að
fara í tónleikaferðalag um landið og plata einhverja
sniðuga með mér.“
- afb

VORGLEÐI
Hopp og hí á Fiskislóð 39 í dag milli kl. 14 og 17
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fyrir krakkana!
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1.000,-

Ávísun á lestur

Eittþúsund
Gildir til 3. maí 2010

Bókaútgefendur og bóksalar

1.000 KR. AFSLÁTTUR!
Ávísunin veitir þér 1.000 kr. afslátt af bókakaupum.
Hún gildir í bókabúðum þegar keyptar eru bækur
útgefnar á Íslandi fyrir 3.500 kr. að lágmarki.

STYRKJUM SKÓLABÓKASÖFNIN!
Þegar þú notar þessa 1.000 kr. gjöf frá bókaútgefendum og bóksölum eflir þú lestur íslenskra
barna. Af hverri notaðri ávísun renna 100 kr. til
styrktar bókasöfnum grunnskólanna.

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 R
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Neyðist til að klæðast brjóstahaldara
Jamie Spears, faðir söngkonunnar
Britney Spears, hefur farið fram á
að dóttir sín yfirgefi ekki heimili
sitt án þess að klæðast brjóstahaldara. Samkvæmt heimildum á Jamie
að vera orðinn þreyttur á að birtar
séu myndir af dóttur hans í slúðurritum þar sem hún spókar sig um án
brjóstahaldara.
Jamie á einnig að hafa farið fram
á að Britney hætti með kærasta
sínum, Jason Trawick, því hann óttast að sambandið hafi slæm áhrif á
geðheilsu söngkonunnar. „Jamie
hefur gríðarlegt vald yfir Britney.
Hann vill að hún hafi góða ímynd
og komi vel fram,“ var haft eftir
heimildarmanni.

Slegið í Íslandsklukkuna
Þjóðleikhúsið varð sextíu ára á
sumardaginn fyrsta og af því
tilefni var eitt af höfuðverkum
leikhússins, Íslandsklukkan,
frumsýnt.
Verkið er leikgerð Benedikts Erlingssonar sem jafnframt leikstýrir því en
með hlutverk Jóns Hreggviðssonar
fer Ingvar E. Sigurðsson. Lilja Nótt
Þórarinsdóttir er Snæfríður Íslandssól en Herdís Þorvaldsdóttir, sem leikur mömmu Jóns, lék einmitt Snæfríði
fyrir sextíu árum. Það gerði þjóðleikhússtjórinn Tinna Gunnlaugsdóttir
einnig á sínum tíma þannig að sagan
sveif yfir vötnum þegar rauða tjaldið
var dregið frá á fimmtudaginn.
Fjöldi gesta lagði leið sína á
Hverfisgötuna til að sjá og heyra
þessa rúmlega þriggja tíma sýningu
en sökum lengdarinnar eru tvö hlé.

PABBASTELPA Faðir Britney Spears hefur

mikið vald yfir henni og lífi hennar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær voru glæsilegar, Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra,
og Vigdís Finnbogadóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Neita að ræðast við
Samkvæmt nýjustu heimildum
andar nú köldu á milli Madonnu
og leikkonunnar Gwyneth Paltrow, en þær voru eitt sinn miklar
vinkonur.
„Madonna og Gwyneth eru
báðar mjög þekktar og haga sér
samkvæmt því. Þær rifust yfir

smámunum og nú talast þær ekki
við,“ var haft eftir heimildarmanni. „Madonna vildi fá Gwyneth til að gera myndband með sér,
en Gwyneth neitaði að taka þátt.
Þær voru einnig að leggja drög að
bók saman, en nú er það verkefni
komið í salt líka.“

Tónlistarnámskeið


I\ULU LJ

Langar þig til þess að spila
uppáhaldslögin þín eftir eyranu?
Ástvaldur Traustason
skólastjóri Tónheima

Stefán Baldursson, fyrrum þjóðleikhússtjóri, og eiginkona
hans, Þórunn Sigurðardóttir, voru að sjálfsögðu meðal gesta.

Þjóðleikhússtjórinn Tinna Gunnlaugsdóttir brosti sínu breiðasta á sumardaginn fyrsta og það gerðu líka þau Margrét
Ólafsdóttir og Steindór Hjörleifsson.

Tónheimar bjóða upp á tónlistarnám
“
sniðið
að þínum þörfum. Allir eru
velkomnir, byrjendur og lengra komnir,
ungir sem aldnir.”

4 vikna námskeið í maí eða júní
Píanó eftir eyranu
Djasspíanó
Rafmagnsgítar
Kassagítar

Skráning hafin á haustönn!

SRSS
EOV
GMDVV
VÅQJOÅJ

Uppl. og skráning á tonheimar.is og í síma 553 2010

Leikhús- og listahjónin Sigurður Pálsson og Kristín Jóhannesdóttir létu sig ekki vanta.

Útﬂutningsþing 2010

Sóknarfæri
í útﬂutningi
Hilton Reykjavík Nordica,
ﬁmmtudaginn 6. maí 2010
kl. 8.30-13.00

Lilja Pálmadóttir var glæsileg með hatt og eiginmaður hennar,
Baltasar Kormákur, var ekkert síður flottur með gleraugun sín.

Hvernig má eﬂa útﬂutning og sókn á nýja markaði? Hvaða
stuðningur er í boði fyrir íslensk útﬂutningsfyrirtæki og hvernig
má auka samkeppnishæfni þeirra? Á hvaða hátt styður
fjármálamarkaður við útﬂutning og gjaldeyrissköpun?
Á útﬂutningsþingi 2010 koma saman stjórnendur fjölbreyttra
útﬂutningsfyrirtækja. Þau munu miðla af reynslu sinni, rýna í
framtíðina og greina tækifæri.
Á Útﬂutningsþingi færðu:
tGreiningu á stöðu og horfum fyrir íslensk útﬂutningsfyrirtæki
tReynslusögur leiðandi útﬂutningsfyrirtækja
tÁbendingar um leiðir til að ná árangri á erlendum mörkuðum
tUmfjöllun um hlutverk fjármálafyrirtækja í útﬂutningsgreinum
tYﬁrlit yﬁr stuðningsumhverﬁ útﬂutningsfyrirtækja
tFramtíðarsýn leiðtoga í íslensku atvinnulíﬁ
Skráning fer fram á www.utﬂutningsrad.is eða hjá
utﬂutningsrad@utﬂutningsrad.is, eða í síma 511 4000.
Þátttökugjald er 3.000 kr. og greiðist við innganginn.
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ATH SÍÐASTA HELGIN
REIÐ Lindsay Lohan reiddist föður
sínum fyrir að koma með lögreglumann
inn á heimili hennar. Hér er hún með
Ali systur sinni.
NORDICPHOTOS/GETTY

Heimsótt af
lögreglunni

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR

Michael Lohan, faðir leikkonunnar Lindsay Lohan, heimsótti
heimili hennar ásamt lögreglumanni nú í vikunni. Hann sagðist
hafa áhyggjur af yngri systur
Lindsay, Ali, sem hefur dvalið hjá
systur sinni undanfarna daga og
sást meðal annars með Lindsay
á Coachella-hátíðinni. Lögreglumaðurinn ræddi stuttlega við Ali,
sem er aðeins sextán ára gömul,
og yfirgaf að því loknu heimilið.
Lindsay deildi fréttunum með
aðdáendum sínum á Twitter-síðu
sinni þar sem hún hneykslaðist
meðal annars á því að húsvörðurinn hafi hleypt lögreglumanninum inn þar sem hann gæti hafa
verið ókunnugur maður dulbúinn
sem laganna vörður.

Kate ólétt?

DVD - BLU-RAY

DVD - BLU-RAY

DVD - BLU-RAY

DVD - BLU-RAY

Y
DVD - BLU-RA

-RAY
DVD - BLU

Bandarísk tímarit veltu því fyrir
sér fyrir skemmstu hvort leikkonan Kate Hudson hafi farið í
brjóstastækkun vegna nýrra ljósmynda af henni sem sýndu hana
með ívið stærri barm en áður.
Nú vilja þó sumir meina að leikkonan gæti verið ólétt þar sem
myndir náðust af henni
við tökur á nýrri kvikmynd og þótti mönnum
hún nokkuð gildari
um sig en venjulega.
Hudson á fyrir soninn
Ryder Russell Robinson með söngvaranum Chris Robinson,
en parið skildi árið
2007 eftir sjö ára
hjónaband.
ÓLÉTT? Bandarísk tímarit

velta því fyrir sér hvort
Kate Hudson sé ólétt.

Dagskrá
Staða útﬂutnings
í dag

Fjármögnun og sókn
á nýja markaði

Reynsla, þekking
og stuðningsumhverﬁ

>> Frá klukkan 10.15 til 11.00

>> Frá klukkan 11.15 til 12.00

Grímur Sæmundsen
varaformaður Samtaka atvinnulífsins:
Útﬂutningsdriﬁnn vöxtur og samkeppnishæfni
íslenskra fyrirtækja

Birna Einarsdóttir
bankastjóri Íslandsbanka
Fjármálageirinn og útﬂutningur
– syllustefna Íslandsbanka

Jón Ásbergsson
framkvæmdastjóri Útﬂutningsráðs:
Markaðssókn og útﬂutningsaðstoð

Bjarni Már Gylfason
hagfræðingur Samtaka iðnaðarins: Þróun
útﬂutnings - staðan í dag og vaxtartækifæri

Reynslusögur og framtíðarsýn

>> Frá klukkan 9.00 til 10.00
Fundarstjóri, Guðrún Högnadóttir,
framkvæmdastjóri Opna háskólans
í Háskólanum í Reykjavík, setur fundinn.

>> Rannveig Rist
forstjóri Alcan á Íslandi
>> Birkir Hólm Guðnason
framkvæmdastjóri Icelandair
10.00-10.15 Kafﬁhlé

11.00-11.15 Kafﬁhlé

>> Eldar Ástþórsson
kynningarstjóri Gogoyoko.com
>> Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar Íslands
>> Rúnar Ómarsson
framkvæmdastjóri Nikita
Lokaorð
>> Friðrik Pálsson
hótelhaldari Hótel Rangár
12.00-13.00 Léttur hádegisverður
og tengslamyndun

/=Ð;(/Ø:0 :Ð(

Reynslusögur og framtíðarsýn

>> Eggert Benedikt Guðmundsson
forstjóri HB Granda
>> Sigsteinn Grétarsson
forstjóri Marels á Íslandi
>> Svana Helen Björnsdóttir
forstjóri Stika
>> Eyþór Arnalds
framkvæmdastjóri Strokkur Energy

Reynslusögur og framtíðarsýn
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NÝTT Í BÍÓ!

Biggibix býður fólki í ferðalag

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

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

SÍMI 551 9000

650 kr.

SÍMI
Í 564 000
00000

SHE´S OUT OF MY LEAGUE
SHE´S OUT OF MY LEAGUE LÚX
THE SPY NEXT DOOR
DATE NIGHT
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D
NANNY MCPHEE
BOUNTY HUNTER

12
12
L
10
12
L
L
7

kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8
kl. 6 - 8 - 10
kl.5.40 - 8 - 10.20
kl.1 950 - 3.20
kl.1 - 3.20
kl. 10.15

SÍMI 530 1919

DAS WEISSE BAND
DAS WEISSE BAND
THE CRAZIES
CLASH OF THE TITANS 3D
CLASH OF THE TITANS 3D
DEAR JOHN
KÓNGAVEGUR
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
EARTH

L
L
12
L
L
10
10
14
L

kl. 3 - 8 laugardag
kl. 5.20 - 8 sunnudag
kl. 10.20
kl. 5.30 - 10.30 laugardag
kl. 10.30 sunnudag
kl. 3.20 - 5.40 - 8
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3 - 6 - 9
kl. 3 Aðeins sunnudag

550 kr.

SÍMI 462 3500

SHE´S OUT OF MY LEAGUE
DATE NIGHT
THE SPY NEXT DOOR

kl.4 - 6 - 8 - 10
kl. 10
kl.4 - 6 - 8

12
10
L

VIDEOCRAZY
THE LIVING MATRICX
FANTASTIC MR. FOX
CRAZY HEART
UN PROPHÉTE
TRIAGE
TRASH HUMPERS
NOWHERE BOY
BURMA VJ
MOON
THE COVE
THE END OF THE LINE
SUNNUDAGURINN 25. APRÍL
THE COVE
MOON
THE LAST STATION
RUDO Y CURSI
THE YOUNG VICTORIA
THE MESSENGER
FANTASTIC MR. FOX
CRAZY HEART
UN PROPHÉTE
BLACK DYNAMITE
HACHIKO: A DOG´S STORY
DIALOG
FOOD INC.
IMAGINARIUM OF DR. PA...

kl. 10 íslenskur texti
kl. 4 íslenskur texti
kl. 4 íslenskur texti
kl. 3.40 - 8 íslenskur texti
kl. 6 - 9 enskur texti
kl. 6 íslenskur texti
kl. 10 íslenskur texti
kl. 8 enskt tal
kl. 6 íslenskur texti
kl. 8 íslenskur texti
kl. 4 - 10.15 íslenskur texti
kl. 6 íslenskur texti

12
L
L
L
16
16
18
10
12
10
L
L

kl. 6 íslenskur texti
kl. 10 íslenskur texti
kl. 10 íslenskur texti
kl. 8 íslenskur texti
kl. 8 íslenskur texti
kl. 5.50 íslenskur texti
kl. 4 íslenskur texti
kl. 8 ísl. texti
kl. 3 - 10.15 enskur texti
kl. 6 íslenskur texti
kl. 6 enskt tal
kl. 4 enskur texti
kl. 8 íslenskur texti
kl. 3.45 - 10 íslenskur texti

L
10
L
12
12
12
L
L
16
16
L
L
L
12

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

H.G. -MBL

ÍSLENSKT TAL

SHE´S OUT OF MY LEAGUE

5.50, 8 og 10.10

12

THE CRAZIES

8 og 10

16

THE SPY NEXT DOOR

2( 600 kr) og 4

L

DATE NIGHT

6 og 8

10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

10

12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D

2(900 kr), 4 og 6 - 3D

L

NANNY MCPHEE THE BIG BANG

2(600 kr)

L

Ísfirski tónlistarmaðurinn Biggibix
hefur sent frá sér sína fyrstu sólóplötu sem nefnist Set Me On Fire.
Biggi var áður í hljómsveitinni
BMX sem var nokkuð dugleg á ballmarkaðinum en eftir að hún lagði
upp laupana ákvað hann að hefja
sólóferil. Þar er hugljúft popp og
rokk í fyrirrúmi. „Ég hef alltaf
verið rosalega sjálfstæður í tónlistarbransanum og átt erfitt með
að vinna með öðrum tónlistarmönnum. Þannig að það lá svolítið fyrir
að hefja sólóferil því það hefur alltaf staðið til að gefa út eigið efni,“
segir Biggi sem tekur þó fram að
hann sé ekkert erfiður í samstarfi,
heldur henti það honum einfaldlega
betur að vera einn á báti.
Upptökur á plötunni hófust í byrjun síðasta árs en babb kom í bátinn
þegar harði diskurinn í hljóðverinu
hrundi rétt áður en átti að ganga

frá plötunni. „Við tókum plötuna
upp aftur, bættum við lagi og löguðum það sem þurfti að laga. Þetta
var bara lán í óláni,“ segir Biggi.
Set Me On Fire er persónuleg
plata sem fjallar að miklu leyti um
samskipti kynjanna. „Ég er ekkert
að setja mig í einhverjar draumkenndar aðstæður og syngja um
eldgos og álfa. Ég ákvað frá byrjun
að platan skyldi vera ferðalag sem
þú hlustar á frá byrjun til enda.
Mér finnst skemmtilegra að gera
þannig plötu,“ segir Biggi, sem
starfar sem grafískur hönnuður á
Ísafirði og er í slökkviliði bæjarins.
Heimasíða Bigga er Biggibix.com.
- fb

BIGGIBIX

Birgir Örn Sigurjónsson, eða Biggibix,
hefur gefið út sína fyrstu sólóplötu, Set
Me On Fire.
MYND/BALDUR PAN

Rakkarapakk og ruslalýður
Kvikmyndir
Trash Humpers
Leikstjóri: Harmony Korine
Aðalhlutverk: Rachel Korine, Paul
Booker, Dave Cloud, Harmony
Korine Sýnd á Bíódögum Græna
ljóssins.
Ef leikstjórarnir John Waters,
Lars Von Trier, Peter Greenaway og David Lynch tækju sig
til á sýrutrippi og gerðu saman
bíómynd myndu þeir varla ná að
toppa Trash Humpers í sjúkleika,
perversjónum og rugli.
Hér þvælist ógeðslegt pakk
stefnulaust um og lætur eins
og skepnur enda er hyskið svo
ófrýnilegt að maður gæti einna
helst haldið að úrkynjuð fjölskylda þeirra Plutos og Jupiters
úr The Hills Have Eyes sé flutt á
mölina.
Nú er Fréttablaðið svo siðprútt
og borgaralegt blað að það er ekki
með góðu móti hægt að útlista í
smáatriðum hvað skríllinn tekur
sér fyrir hendur en helsta dægradvöl hans er að brjóta og bramla
híbýli og heimilistæki með tilheyrandi spangólum og hlátrasköllum
en forvitnilegust hlýtur samt að
vera árátta karlpeningsins til að

riðlast á ruslatunnum og -gámum
þegar náttúran segir til sín.
Myndin hefur á sér hráan heimildarmyndabrag enda lítur út fyrir
að djöfulgangurinn sé tekinn upp
á nokkuð gamla myndbandsupptökuvél.
Ruslaperrarnir virðast þó ekki
alveg skyni skroppnir þar sem
þeir eiga það til að bresta í ljóðaupplestur og setja á svið stutta
harmleiki með sokkabrúðum svo
eitthvað sé nefnt.
Trash Humpers er æði sérkennilegt furðuverk og ekki blasir nú
beinlínis við hver tilgangur myndarinnar er eða hvaða sýn höfundurinn lagði upp með.
Harmony Korine ku hins vegar
hafa samið texta fyrir hana Björk
okkar og getur því varla verið
ídjót. Enda má, ef vel er að gáð,
greina einhverja hugsun og ádeilu
í glórulausum þvættingnum og
yfirgengilegu bullinu. Það verður
til að mynda ekki tekið af þessu
villifólki að það er laust undan oki
siðmenningarinnar og ef til vill á
það ekkert meira bágt en við hin
sem riðlumst á rusli í gegnum lífið
í óeiginlegri merkingu.
Þetta er því að einhverju leyti
forvitnilegt verk en til þess að
nenna að horfa á myndina þarf
maður annaðhvort að hafa ríka

650 kr.
650 kr.

550 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

HOT TUB TIME MACHINE
WHEN IN ROME

kl. 8 - 10:30
kl. 3:40

THE BLIND SIDE
kl. 8
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:30
SELFOSSI
DATE NIGHT
kl. 8 - 10
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali
kl. 2 - 4 - 6
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:30
INVICTUS
kl. 5:30
HOT TUB TIME MACHINE

kl. 8 - 10

12
L
10

KRINGLUNNI
KICK ASS
kl. 5:50 - 8:10D - 10:40D
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:40 - 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 1:40- 3:50

KL.1 SMÁRABÍÓ 3D

L

12

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

L

ALICE IN WONDERLAND
kl. 3:40
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali 1:40

L

AKUREYRI
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ísl. kl 2 - 4

FRÁBÆR NÝ TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

SPARBÍÓ

12

L

L

10

MEN WHO STARE AT GOATS

kl 10:20

L

ASTROBOY
KICK ASS

L
kl 2 - 4 - 6
kl 8 - 10:20 14

12

950 kr.

12

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ens. kl 6
CLASH OF THE TITANS - 3D
kl 8

12

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ

14

12

L

KL.4 BORGARBÍÓ

Frábær ný teiknimynd fyrir alla fjölskylduna
Með Íslensku tali

EMPIRE - Chris Hewitt

ÁLFABAKKA
SHE´S OUT OF MY LEAGUE 1 -3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 12
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
L
KICK ASS
kl. 5:40 - 8 - 10:30
14
KICK ASS kl. 3:10 - 5:40 - 8 - 10:30
CLASH OF THE TITANS kl. 1 - 5:40 - 8 - 10:30
12
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ísl kl. 1:30 - 3:40
L
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali 1:30-3:40 - 5:50 L

Niðurstaða: Sjúk, hrá, stefnulaus og
ruddaleg mynd um úrkynjað pakk og
ömurlega dægradvöl þess. Samt er
þarna eitthvað til að velta vöngum
yfir og þetta er ekki algalið.

TILBOÐSVERÐ

SVALASTA MYND ÁRSINS ER KOMIN!

앲앲앲앲앲

löngum til þess að láta hneykslast, hafa mátulega sjúkan húmor
til þess að geta hlegið að þessu eða
hafa einbeittan áhuga á ömurlegustu kimum mannlegrar tilveru.
Trash Humpers er slíkt jaðarfyrirbæri að það er eiginlega ekki
viðeigandi að gefa henni stjörnur. Hún fær því enga stjörnu sem
þýðir þó alls ekki að hún fái núll
stjörnur.
Þórarinn Þórarinsson

L
12
12

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG
KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

KR 950 Á 3D
KR. 650 Á 2D

ÁLFABAKKI
3D og 2D ísl tali
kl. 1.30

MEÐ ÍSLENSKU TALI

KRINGLAN
3D m/ísl tali
kr 950 kl. 1.40

AKUREYRI KEFLAVÍK
3D m/ísl tali m/ísl tali - sunnud.
kr 650 kl. 1:30
kr 950 kl. 2

SELFOSSI
m/ísl tali
kr 650 kl. 1.30

KL. 1.30 Í ÁLFABAKKA KL. 1.40 Í
KRINGLUNNI, KL. 2 Á SELFOSSI
OG AKUREYRI, KL. 1.30 Í KEFLAVÍK
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Simon Cowell græðir á tá og fingri
Sjónvarpsmaðurinn og tónlistarframleiðandinn Simon Cowell hefur aukið auðæfi
sín um 45 milljónir punda á undanförnu
ári. Nema þau nú 165 milljónum punda,
eða um 32 milljörðum króna. Þetta kemur
fram á árlegum lista dagblaðsins The
Sunday Times yfir ríkasta fólkið í breska
tónlistarbransanum.
Cowell er þekktastur sem hinn eitilharði dómari í hæfileikaþáttunum The XFactor og American Idol. Helming auðæfa
sinna hefur hann grætt fyrir sjónvarpsvinnu sína á undanförnum tveimur árum.
Annar dómari í X-Factor, Cheryl Cole, jók
einnig auðæfi sín mikið á síðasta ári, eða
um tíu milljónir punda.
Í efsta sæti á listanum lenti Edgar
Bronfman, formaður útgáfufyrirtækisins

SHYAMALAN M. Night Shyamalan frum-

sýnir The Last Airbender í júlí.

Airbender í
þrívídd
Ákveðið hefur verið að breyta
nýjustu kvikmynd M. Night Shyamalan, The Last Airbender, í
þrívíddarmynd. Tæknilið vinnur
nú hörðum höndum við að breyta
myndinni fyrir frumsýningu hennar 2. júlí. Þessi ákvörðun kemur
ekki á óvart því nánast önnur hver
mynd í Hollywood er gefin út í þrívídd eftir velgengni Avatar.
Brellumeistararnir Haukur
Karlsson og Jóhannes Sverrisson
störfuðu við myndina þegar hluti
hennar var tekinn upp á Grænlandi í fyrra. Hún er byggð á vinsælum teiknimyndum í japönskum
manga-stíl og verður athyglisvert
að sjá hver útkoman verður.

FYRSTA PLATAN Quadruplos er skipuð

þeim Magnúsi Birki og Tómasi Þórarni.

Fyrsta plata
Quadruplos
Hljómsveitin Quadruplos sem
er skipuð þeim Magnúsi Birki
Skarphéðinssyni og Tómasi Þórarni Magnússyni hefur sent frá
sér sína fyrstu plötu. Sveitin
hefur verið starfandi í núverandi
mynd í um eitt ár og hefur á þeim
tíma getið sér gott orð sem ein
kröftugasta tónleikasveit landsins á sviði raf- og danstónlistar.
Nýja platan inniheldur átta fjörug lög sem ættu að falla vel í
kramið á dansgólfum landsins í
sumar. Næstu tónleikar Quadruplos verða í plötubúðinni Havaríi
í Austurstræti í dag klukkan 16.

Warner Music, sem er jafnframt í 25. sæti
yfir ríkustu menn Bretlands. Eigur hans
eru metnar á 1,6 milljarða punda, eða
rúma 300 milljarða íslenskra króna.
Athygli vekur að Ronnie Wood, gítarleikari Rolling Stone, dettur út af topp
fimmtíu listanum. Auðæfi hans nema
nú 20 milljónum punda en námu áður 35
milljónum. Ástæðan fyrir því er rándýr
skilnaður hans við eiginkonu sína til 24
ára, Jo, á síðasta ári eftir að upp komst
um framhjáhald hans.
Bítlarnir fyrrverandi, Paul McCartney
og Ringo Starr, komust aftur á móti á
lista 50 efstu manna. Auðæfi McCartneys
nema 475 milljónum punda en Ringo
er aðeins neðar með 140 milljónir í
vasanum.

RÍKUR Eigur Idol-dómarans Simons Cowell nema um 32
milljörðum króna og ætti hann því að eiga fyrir salti í grautinn
á næstunni.

Neituðu að
gefast upp
Kvikmyndagagnrýnandinn Roger
Ebert og eiginkona hans mættu
í viðtal til Ophru Winfrey og
ræddu meðal annars um baráttu
Eberts við krabbamein. Í kjölfar
veikindanna missti Ebert getuna
til að tala og tjáir sig aðeins með
rituðu máli. Hann og eiginkona
hans, Chaz, hafa verið gift í átján
ár.
„Þegar ég giftist Roger vissi ég
hversu yndislegur hann er. Það er
erfitt að finna mann eins og hann
og þess vegna vildi ég ekki missa
hann. Ég neitaði að gefa upp baráttuna,“ sagði Chaz í viðtalinu.
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EINAR JÓNSSON, ÞJÁLFARI FRAM: FANN ÞAÐ FYRIR LEIKINN Á HLÍÐARENDA AÐ SIGUR YNNIST

> Ragnar Hjaltested úr leik
Gunnar Magnússon, þjálfari HK, segir að afar ólíklegt
sé að Ragnar Hjaltested geti spilað meira með liðinu
í úrslitakeppni N1-deildar karla í handbolta. Hann
meiddist á hné í leik Hauka og HK á fimmtudaginn en
var reyndar fyrir að glíma við meiðsli í öxl og á hinu
hnénu. Haukar unnu leikinn og liðin mætast öðru sinni
í dag, nú á heimavelli HK í Digranesi. Haukar geta tryggt
sér sæti í úrslitunum með sigri en leikurinn hefst kl. 16. Í hinni undanúrslitarimmunni mætast Akureyri og Valur
norðan heiða í kvöld kl. 20. Þar hefur
Akureyri 1-0 forystu.

sport@frettabladid.is

Okkur líður vel að spila úrslitaleiki
„Formaðurinn spurði mig hvort við myndum vinna þennan leik. Ég sagðist geta vitað það um leið og við kæmum
úr klefanum fyrir leik. Mér leið mjög vel þegar ég kom úr
honum. Maður sá það á andlitunum að þær ætluðu sér að
vinna þetta,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari kvennaliðs Fram,
kampakátur eftir sigurinn í Vodafone-höllinni í gær.
Framliðið sýndi mun betri spilamennsku en í fyrstu tveimur leikjunum
og hafa nú minnkað muninn í 2-1 í
einvíginu. Það getur jafnað með sigri í
fjórða leiknum á morgun.
„Fyrir okkur var þetta úrslitaleikur og okkur
líður vel í þeim. Það var allt annað að sjá leikmenn bara fyrir leik heldur en fyrir hina tvo. Þetta
er bara í hausnum á okkur hvernig við nálgumst
leikina.“
En hver var munurinn á spilamennsku Fram í gær frá fyrri

leikjunum tveimur þar sem liðið virkaði á köflum andlaust?
„Varnarleikurinn framan af var góður og við fengum meira
framlag frá fleiri leikmönnum. Það er gríðarlegur munur á að
Guðrún Þóra [Hálfdánardóttir] spilaði með okkur heilan leik
þrátt fyrir að þær hafi reynt að hamra í andlitið á henni enn
eina ferðina. Hún skiptir okkur miklu máli og er ótrúlega
góður leikmaður,“ sagði Einar.
Sigurhátíð Vals var því slegið á frest en liðið gat
tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn hefði það náð sigri í
gær. Einar segist handviss um að hans lið sýni svipaða
takta í leiknum á morgun og það gerði í gær.
„Það er stutt í næsta leik og það er mjög gott.
Við erum í hörkuformi og ég er sannfærður um
að liðið mæti af krafti í leikinn á okkar heimavelli
á sunnudag. Við skuldum okkar frábæru stuðningsmönnum að mæta og spila almennilega á
sunnudaginn.“

ÚRSLIT
N1-deild kvenna
Valur - Fram

ANTON RÚNARSSON Var markahæstur í

liði Gróttu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Umspilið í N1-deild karla:

Afturelding og
Grótta unnu
HANDBOLTI Afturelding og Grótta

Mörk Vals (skot): Hrafnhildur Skúladóttir 11/3
(15/4), Kristín Guðmundsdóttir 3 (4), Rebekka
Rut Skúladóttir 2 (3), Hildigunnur Einarsdóttir 2
(4), Ágústa Edda Björnsdóttir 2 (5), Brynja Dögg
Steinsen 2 (2), Íris Ásta Pétursdóttir 2 (3), Anna
Úrsúla Guðmundsdóttir 2 (5), Nína K. Björnsdóttir 1/1 (3/3), Katrín Andrésdóttir 0 (1).
Varin skot: Berglind Hansdóttir 14
Hraðaupphlaup: 2 (Rebekka, Hildigunnur)
Fiskuð víti: 6 (Ágústa 2, Íris 2, Nína, Brynja Dögg,
Rebekka)
Utan vallar: 6 mín.
Mörk Fram (skot): Karen Knútsdóttir 13/7
(18/7), Stella Sigurðardóttir 5 (9), Guðrún Þóra
Hálfdánardóttir 5 (7), Ásta Birna Gunnarsdóttir 3
(4), Hildur Þorgeirsdóttir 2 (5), Marthe Sördal 1
(3), Pavla Nevarilova 0 (1).
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 9/1, Helga
Vala Jónsdóttir 2/1.
Hraðaupphlaup: 4 (Stella, Ásta, Marthe, Guðrún)
Fiskuð víti: 6 (Pavla 2, Stella 2, Hildur, Ásta,
Guðrún)
Utan vallar: 8 mín.

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Val.

þjálfarar!
ÍSÍ og HÍ blása til ráðstefnu um íþróttaþjálfara í E-sal
Íþr.miðst. í Laugardal fös. 30. apríl. nk. frá kl. 13.00-16.10.
Ókeypis og öllum opin á meðan húsrúm leyfir. Uppl. í
514-4000 og á vidar@isi.is
Sjá nánar á

www.isi.is

N1 Deildin
2009 - 2010

KARLAR
ÚRSLITAKEPPNI
Digranes
Höllin

Laugardagur

SIGURBROS

Stella Sigurðardóttir
skoraði fimm mörk í
leiknum í gær.

Framarar ætla að vera með
Fram vann sinn fyrsta sigur í úrslitaeinvíginu um Íslandsmeistaratitil kvenna í
handbolta. Liðið fagnaði góðum útisigri á Val, 27-29. Fyrir vikið er mikil spenna
hlaupin í einvígið þar sem næsti leikur fer fram á heimavelli Framara.
HANDBOLTI Framkonum tókst að

opna úrslitaeinvígið upp á gátt í
gær með því að leggja Val í Vodafone-höllinni 29-27. Með sigri hefðu
Valskonur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn en Safamýrarliðið var
ákveðið í að selja sig dýrt og getur
nú jafnað einvígið með því að
vinna á heimavelli á morgun.
Valskonur fóru betur af stað og
náðu mest þriggja marka forystu.
Eftir því sem á hálfleikinn leið
komust Framkonur betur í leikinn. Varnarleikurinn varð betri og
þegar þær höfðu komist tveimur
mörkum yfir þegar um tíu mínútur
voru til hálfleiks tók Stefán Arnarson, þjálfari Vals, leikhlé.
Það virtist litlu skila því Framliðið jók forskot sitt strax eftir það

í fjögur mörk. Kominn var nokkuð
mikill hiti í leikinn á þessum tímapunkti en dómaraparinu tókst að
róa leikmenn fljótt niður. Staðan í
hálfleik var 12-16, og var gestaliðið
í góðri stöðu.
Valur skoraði fyrsta markið eftir
hlé en fékk svo þrjú mörk í andlitið
og staðan skyndilega orðin 13-19.
Þetta var bil sem Valskonum gekk
erfiðlega að brúa þrátt fyrir góðan
stuðning áhorfenda.
Þeim tókst að minnka muninn í
tvö mörk en komust ekki lengra.
Fjölmargar misheppnaðar sendingar reyndust dýrkeyptar fyrir
Val í leiknum. Oft á tíðum virtist
mikið óðagot vera á leikmönnum
liðsins.
„Við vorum kærulausar í hinum

leikjunum en spilum greinilega
betur undir pressu. Fleiri tóku
af skarið í sókninni. Við töpuðum
illa á heimavelli síðast en erum
ákveðnar í að láta það ekki endurtaka sig á sunnudaginn. Maður á
ekki að tapa leikjum á heimavelli,“
sagði Karen Knútsdóttir, markahæsti leikmaður Fram, í gær.
Eftir að hafa sýnt dapra frammistöðu í fyrstu tveimur leikjunum
var öllu meira líf í Framkonum í
gær. Þær voru komnar með bakið
upp við vegg og voru greinilega
ekki tilbúnar að fara í sumarfrí. Mikil spenna er nú hlaupin í
þetta einvígi og er von á frábærum handboltaleik á morgun þegar
liðin mætast í fjórða sinn.
elvargeir@frettabladid.is

Eiður Smári Guðjohnsen gæti spilað sinn 250. leik í ensku úrvalsdeildinni í dag:

HK - Haukar
16:00
Akureyri - Valur 20:00

Finnur sig vel á Old Trafford
FÓTBOLTI Leikur Manchester United

KARLAR

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

unnu fyrstu leiki sína í umspili
um laust sæti í N1-deild karla á
næstu leiktíð. Um undanúrslitaleiki í umspilskeppninni var að
ræða.
Afturelding vann sigur á ÍBV
í Mosfellsbæ, 31-26, og Grótta
vann Víking á sínum heimavelli,
28-26. Liðin mætast aftur á morgun og í oddaleik á þriðjudaginn
ef þarf. Sigurvegararnir mætast
svo í þriggja leikja úrslitarimmu
um sæti í N1-deild karla.
- esá

27-29 (12-16)

Sunnudagur

UMSPIL - LEIKUR 2
Vestmannaeyjar ÍBV - Afturelding 13:30
Víkingur - Grótta 19:30
Víkin

og Tottenham á Old Trafford í dag
gæti orðið tímamótaleikur fyrir
Eið Smára Guðjohnsen. Ef hann
kemur við sögu í leiknum verður
það hans 250. deildarleikur á Englandi frá upphafi.
Eiður Smári kom til Bolton
haustið 1998 og lék með liðinu í

249 leikir Eiðs Smára
Leikir Eiðs Smára Guðjohnsen í
ensku deildakeppninni:
1998/1999 Bolton (B-deild)
14
1999/2000 Bolton (B-deild)
41
2000/2001 Chelsea (A-deild)
30
2001/2002 Chelsea (A-deild)
32
2002/2003 Chelsea (A-deild)
35
2003/2004 Chelsea (A-deild)
26
2004/2005 Chelsea (A-deild)
37
2005/2006 Chelsea (A-deild)
26
2010 Tottenham (A-deild)
8
Samtals
249 leikir

tvö ár í ensku B-deildinni. Árið
2000 var hann seldur til Chelsea
þar sem hann var í sex ár við afar
góðan orðstír.
Á þeim tíma kom hann við sögu í
níu deildarleikjum gegn Manchester United. Chelsea vann þrjá af
þessum níu leikjum, United þrjá
og þremur lyktaði með jafntefli.
En Eiður Smári skoraði í öllum
þessum þremur sigurleikjum og
þrjú af fjórum mörkum hans gegn
United skoraði hann á Old Trafford.
Honum virðist því líða vel á þessum velli og forvitnilegt að sjá hvort
hann fái tækifærið í dag.
Eiður Smári er sem stendur lánsmaður hjá Tottenham frá franska
liðinu AS Monaco en hann ítrekaði fyrr í vikunni vilja sinn til að
vera lengur í Englandi. Þar njóti
hann sín mun betur en í franska
boltanum.
- esá

EIÐUR SMÁRI Fagnar hér marki í leik
með Tottenham. Hann hefur alls skorað
55 úrvalsdeildarmörk á ferlinum.
NORDIC PHOTOS/GETTY

KORPUTORGI

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man.Utd.

Fótboltabúningar f/börn

Champion hettupeysur

T-bolir með áletrun

Verð kr. 3.495
VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

kr. 1.346

kr. 1.346

kr. 3.746

kr. 2.621

Fyrir dömur

Fyrir dömur

Cosmic gallabuxur

Verð kr. 4.995
VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

North Rock æfingabuxur

Verð kr. 1.795
VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

North Rock flíspeysa

Verð kr. 1.795
VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

Svartur Unisex jakki

North Rock Soft shell

T-bolir með áletrun

TILBOÐ UM HELGINA!
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

Verð kr.7.000

Verð kr. 3.000

Verð kr. 4.995

Verð kr. 4.995

VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

VERÐ MEÐ 25% AFLÆTTI

kr. 5.250

kr. 2.250

kr. 3.746

kr. 3.746

DIDRIKSONS ÚTIVISTARFATNAÐUR
LEVI’S GALLABUXUR. VERÐ FRÁ KR. 9.995

NÝ SENDING

ARENA SUNDFATNAÐUR Á ALLA
FJÖLSKYLDUNA

MIKIÐ ÚRVAL AF

DÖMU- HERRA OG BARNASKÓM Á ÓTRÚLEGU VERÐI
KR.

500 - 4.000

Opið: Mán.-lau. 11 til 18 • Sun. 12 til 18 • Sími 578 9400
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Tottenham hefur lagt Arsenal og Chelsea á síðustu vikum en nú er komið að heimsókn á Old Trafford:

Munu meistararnir líka liggja í valnum?
FÓTBOLTI Sama hver úrslitin verða

USAIN BOLT Bregður hér á leik á golfvell-

inum.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Usain Bolt:

Nenni ekki í
400 metrana
FRJÁLSAR „Ég nenni ekki að keppa
í 400 metra hlaupi líka. Það eru
margir sem vilja að ég keppi líka
í þeirri grein en ég vil það ekki.
En ef það er það sem þarf til að ég
verði goðsögn í íþróttinni þá geri
ég það bara.“
Þetta sagði Jamaíkumaðurinn
Usain Bolt við fjölmiðla í gær en
hann er sem kunnugt er heimsmetshafinn í báðum spretthlaupsgreinunum, 100 og 200 m hlaupum. „Það er mjög erfitt að æfa
fyrir 400 metrana. Afar erfitt,“
bætti Bolt við.
Hann sló eftirminnilega í
gegn á Ólympíuleikunum í Peking þegar hann vann gull og setti
heimsmet í báðum spretthlaupsgreinunum. Hann gerði svo enn
betur á HM í Berlín í fyrra þegar
hann stórbætti metin sín í báðum
greinum.
- esá

REIÐUR Mario Balotelli í leikslok á

þriðjudaginn.

NORDIC PHOTOS/AFP

Mario Balotelli hjá Inter:

Biðst afsökunar
á hegðun sinni
FÓTBOLTI Mario Balotelli, leikmaður Inter, hefur beðið stuðningsmenn liðsins afsökunar á hegðun
sinni eftir leikinn gegn Barcelona í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í vikunni.
Inter vann glæsilegan 3-1 sigur
en það skyggði á gleðina að Balotelli þótti sýna afar óíþróttamannslega hegðun gagnvart
stuðningsmönnum liðsins og
grýtti svo treyju sinni í grasið.
„Ég vil biðja alla afsökunar á
hegðun minni á þriðjudagskvöldið,“ skrifaði Balotelli á heimasíðu
sinni. „Þegar ég fór inn á völlinn
og heyrði blístrin og öskrin frá
áhorfendum missti ég stjórn á
skapinu. Ég skildi ekki hvað hafði
gerst og grýtti treyjunni frá mér
í reiðikasti.“
- esá

í viðureign Manchester United og Tottenham í dag er ljóst að
þau munu hafa stór áhrif á titilbaráttuna. United er einu stigi á
eftir Chelsea og þarf nauðsynlega
á sigri að halda. Flestir gera ráð
fyrir því að Chelsea taki sigur á
morgun gegn Stoke en aðeins þrjár
umferðir eru eftir af deildinni.
Tottenham hefur gert Englandsmeisturunum greiða síðustu vikur
með því að vinna bæði Arsenal og
Chelsea. „Tottenham hefur ekki
haft á svona sterku liði að skipa
síðan ég tók til starfa hér,“ sagði
Sir Alex Ferguson, stjóri United, á
blaðamannafundi í gær.
„Harry [Redknapp] hefur gert
frábæra hluti með liðið. Ég var að
sjálfsögðu hæstánægður með úrslit

þeirra gegn Arsenal og Chelsea.
Þeir voru frábærir í þeim leikjum
og hefðu vel getað unnið stærri
sigra. Ég býst við stórskemmtilegum leik eins og oftast þegar þessi
tvö lið mætast.“
Ferguson tjáði sig meira um
andstæðingana en hann er vanur
á fundinum. „Þeir eru að berjast um fjórða sætið svo ég reikna
með þeim dýrvitlausum. Wilson Palacios er mikilvægur leikmaður fyrir þá og Luda Modric,
Tom Huddlestone og Gareth Bale
verða í stórum hlutverkum. Það
má búast við að Harry stilli upp í
4-4-2 en mér gæti skjátlast. Hann
gæti verið að horfa á þetta viðtal
og ákveður kannski að spila ekki
með neinn frammi!“
Leikur þessara liða á Old

PAUL SCHOLES Getur skorað sitt 150.
mark fyrir United ef hann þenur netmöskvana í dag.
NORDICPHOTOS/GETTY

Trafford í fyrra er eftirminnilegur.
Þá hafði Tottenham tveggja marka
forskot í hálfleik en tapaði á endanum 5-2. Aaron Lennon verður á

varamannabekknum hjá Tottenham í dag eftir fjögurra mánaða
fjarveru vegna meiðsla. Palacios
snýr aftur eftir leikbann og Jermaine Jenas og Ledley King ættu
einnig að vera klárir í slaginn.
Tottenham vonast eftir hjálp úr
óvinsælli átt í dag. Liðið er sem
stendur í hinu eftirsótta fjórða
sæti sem gefur þátttökurétt í
Meistaradeildinni. Erkifjendurnir
í Arsenal eiga leik gegn Manchester City síðdegis en City er stigi á
eftir Tottenham og gerir tilkall til
fjórða sætisins.
Af leikmannamálum United er
það helst að frétta að varnarmennirnir Rio Ferdinand og Wes Brown
snúa aftur í liðið eftir meiðsli en
Owen Hargreaves er ekki leikfær.
- egm

Engin töfralausn að fá Nick
Keflvíkingar urðu fyrir áfalli í gær þegar endanlega kom í ljós að Draelon
Burns mun ekki spila meira með liðinu í úrslitakeppninni vegna meiðsla. Keflvíkingar leituðu þá til Nicks Bradford sem lék með Njarðvík í deildinni í vetur.
KÖRFUBOLTI Keflvíkingar sömdu í

gær við Nick Bradford sem mun
spila með liðinu það sem eftir
lifir úrslitakeppninnar í Iceland
Express-deild karla. Staðan í einvígi liðsins við Snæfell um Íslandsmeistaratitilinn er jöfn, 1-1, en
liðin mætast í Keflavík í dag.
Ákveðið var að leita til Bradfords eftir að í ljós kom að Draelon Burns gæti ekki spilað meira
með Keflvíkingum þar sem hann
er með skaddað liðband í ökkla.
Snæfellingar skiptu einnig um
bandarískan leikmann hjá sér
í vikunni eftir að Sean Burton
meiddist. Þá kölluðu þeir til Jeb
Ivey sem var staddur í Finnlandi
og lagði á sig langt og strangt
ferðalag til að komast í tæka tíð
fyrir leikinn í Stykkishólmi á
fimmtudagskvöldið.
„Það kom í ljós í hádeginu í dag
að Draelon væri ekki heill. Liðböndin voru verr farin en við óttuðumst og hann gat varla stigið í
fótinn. Hann var sárþjáður
eftir síðasta leik,“ sagði
Guðjón Skúlason, þjálfari Keflavíkur, við
Fréttablaðið í gærkvöldi.
„Það var því augljóst að hann gat
ekki spilað meira
enda sást á honum
í síðustu leikjum
hvernig komið var
fyrir honum. Hann er
BURNS ÚT

Meiddist á versta tíma og getur
ekki spilað meira á tímabilinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

búinn að vera duglegur að harka af
sér en nú gat hann ekki meir.“
Guðjón segir að þetta sé engin
draumastaða fyrir hans lið. „Það
er frekar fúlt að þurfa að standa í
þessu núna. Við hefðum alveg getað
sleppt þessu enda er það engin
töfralausn að fá nýjan leikmann í
liðið á þessum tímapunkti.“
Bradford er þó Keflvíkingum
vel kunnugur enda lék hann með
liðinu í tvö ár. Guðjón var til að
mynda að þjálfa liðið þegar hann
kom fyrst til landsins. Bradford
var svo á mála hjá Grindavík í
fyrra og Njarðvík í vetur.
„Það er þó ákveðinn styrkur
fólginn í því að fá einhvern sem
þekkir vel til og er góður. Fyrst
það stóð til boða að fá hann
gerðum við það,“ sagði Guðjón.
Sjálfur sagði Bradford að
hann hefði ekki átt von á
því að fá símtal frá Keflavík
þegar hann vaknaði í gær.
„Nei, ég var að bíða
eftir því að heyra
hvenær ég myndi
fara aftur heim,“
sagði hann. „Mér
finnst auðvitað mjög leiðinlegt fyrir bæði
Draelon og
Sean að meiðast á þessum
tímapunkti en
ég nýt þess út í
ystu æsar að spila
körfubolta og þekki
þar að auki vel til í
Keflavíkurliðinu.
Ég er því spenntur

Mæ

tum

GUARDIOLA Kröftugur á hliðarlínunni í

leik með Barcelona.

NORDIC PHOTOS/AFP

Pep Guardiola:

Úrslitavika hjá
Barcelona

BRADFORD INN Byrjaði í Keflavík, fór svo

í Grindavík, þá í Njarðvík og er nú aftur
kominn í Keflavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fyrir því að fá að taka þátt í þessu
verkefni.“
Og hann var ánægður með að
hafa ekki þurft að fara jafn langa
leið og Jeb Ivey gerði á fimmtudaginn.
„Nei, þó svo að dagurinn hjá mér
hafi tekið óvænta stefnu er það ekkert samanborið við það sem hann
þurfti að ganga í gegnum,“ sagði
hann og hló.
eirikur@frettabladid.is

FÓTBOLTI Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Barcelona, segir að
vikan sem er fram undan hjá liðinu sé gríðarlega mikilvæg fyrir
tímabilið sem senn fer að ljúka.
„Þetta er úrslitavika fyrir
okkur. Við þurfum að hafa trú á
því sem við erum að gera og gefast ekki upp,“ sagði Guardiola á
blaðmannafundi í gær.
Barcelona mætir Xerez í
spænsku úrvalsdeildinni í dag en
liðið á í harðri baráttu við Real
Madrid á toppnum.
„Xerez hefur ekki tapað í
þremur leikjum í röð og við þurfum að taka liðið mjög alvarlega,“
sagði Guardiola en í næstu viku
mætir Barcelona svo Inter frá
Ítalíu í heimsókn í síðari viðureign liðanna í undanúrslitum
Meistaradeildar Evrópu.
„Það verður mjög erfitt að
hugsa ekki um þann leik. Við
verðum bara að halda áfram og
treysta á að við búum yfir nægilega miklum andlegum styrk til
að geta gert það.“
- esá

Snæfellingurinn Sigurður Þorvaldsson í úrslitakeppninni:

öll

Sjóðheitur síðan
sonurinn fæddist
KÖRFUBOLTI Sigurður Þorvaldsson

hefur spilað frábærlega með Snæfellsliðinu í undanförnum þremur
leikjum þar sem hann hefur skorað 25,7 stig að meðaltali í leik, hitt
úr yfir 60 prósent skota sinna og
sett niður 89,3 prósent vítanna.
Sigurður eignaðist strák 14.
apríl síðastliðinn og fæðing sonarins virðist hafa heldur betur
kveikt í kappanum því áður en
hann kom í heiminn var Sigurður
„bara“ með 14,7 stig að meðaltali
og 44 prósent skotnýtingu í fyrstu
sex leikjum úrslitakeppninnar.
Sigurður skoraði meðal annars
28 stig í oddaleiknum á móti KR
og svo 29 stig í sigrinum mikilvæga á móti Keflavík í öðrum leik
lokaúrslitanna á fimmtudaginn.
- óój

SIGURÐUR ÞORVALDSSON Hefur spilað

vel með Snæfelli.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Tölur úr úrslitakeppni
Áður en sonurinn fæddist
Stig í leik:
Skotnýting:
3ja stiga skotnýting:
Vítanýting:
Eftir að sonurinn fæddist
Stig í leik:
Skotnýting:
3ja stiga skotnýting:
Vítanýting:

14,7
44,0%
22,7%
81,0%
25,7
60,5%
60,0%
89,3%
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SUNNUDAGSKVÖLD

> Kiefer Sutherland

Psych
SkjárEinn kl. 20.15

„Mér finnst fátt eins aðlaðandi í fari
kvenna og góð kímnigáfa. Það er
svo frelsandi að vera innan
um einhvern sem þú getur
hlegið með. “
Sutherland fer með hlutverk
leyniþjónustumannsins
Jack Bauer í spennuþættinum Twenty Four sem
Stöð 2 sýnir í kvöld kl.
21.55.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, Þakbúarnir, Með afa í vasanum, Fínni
kostur, Sígildar teiknimyndir, Finnbogi
og Felix og Hanna Montana.

10.20 Alla leið (e)
11.10 Skólahreysti 2010 (e)
12.00 Leiðin á HM
12.30 Silfur Egils
13.50 Orðið tónlist - Magnús
Blöndal Jóhannsson (e)

14.50 Bakteríuríkið (Bacterialand) (e)

15.50 Íslandsmótið í handbolta Bein útsending frá leik í úrslitakeppninni.

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Einmitt þannig sögur
(1:2)

18.00 Stundin okkar (e)
18.30 Út og suður (1:15) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Vertu eðlilegur (Act Normal) Heimildamynd um búddamunk
sem kastar kyrtlinum, giftir sig, skilur
og gerist búddamunkur aftur.

21.00 Glæpurinn II (Forbrydelsen
II) (10:10)

22.05 Síðustu dagar Sophie
Scholl (Sophie Scholl - Die letzten Tage) Þýsk bíómynd frá 2005
um síðustu daga Sophie Scholl, eins
frægasta félagans í Hvítu rósinni sem
var andspyrnuhreyfing gegn nasistum í seinni heimsstyrjöldinni.

00.05 Silfur Egils (e)
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 My Date with Drew
10.00 The Naked Gun
12.00 Garfield Gets Real
14.00 The Naked Gun
16.00 My Date with Drew
18.00 Garfield Gets Real
20.00 Old School
22.00 Man in the Iron Mask
00.10 Thelma and Louise
02.15 Yes
04.00 Man in the Iron Mask

Bandarísk gamanþáttaröð um Shawn
sem hefur einstaka athyglisgáfu og
þykist vera skyggn. Í þættinum í kvöld
taka Shawn og Gus þátt í leit að
milljónamæringi sem hrapaði á lítilli
flugvél í skógi. Þeir finna flakið en
milljónamæringurinn er við dauðans
dyr og rétt nær að segja þeim að hann
hafi verið myrtur áður en hann deyr.

STÖÐ 2 KL. 21.10
Mentalist
Önnur sería þessarar frumlegu
spennuþáttaraðar um Patrick
Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa
rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.
Hann á að baki glæsilegan feril við
að leysa flókin glæpamál með því
að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.
En þrátt fyrir það nýtur hann lítillar
hylli innan lögreglunnar.

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
09.45 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Oskar og Josefine
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.25 American Idol (30:43)
14.25 American Idol (31:43)
15.15 Grey‘s Anatomy (18:24)
16.05 Monk (11:16)
16.55 Oprah kemmtilegur þáttur
með vinsælustu spjallþáttadrottningu
heims.

17.40 60 mínútur Þáttur í virtustu
og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð
í heimi þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar og
taka einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.

SKJÁREINN
07.10 Bayern - Lyon Útsending

14.50 The Doctors Spjallþættir

frá leik í Meistaradeild Evrópu.

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

08.50 Atl. Madrid - Liverpool
Útsending frá leik í Evrópudeildinni í
knattspyrnu.

10.30 Zaragoza - Real Madrid Útsending frá leik í spænska boltanum.

12.10 2010 Augusta Masters

útgáfan af busluganginum botnlausa. Ómenguð skemmtun sem
ekki nokkur maður getur staðist.

17.00 Miami - Boston Bein útsending frá leik í úrslitakeppni NBAdeildarinnar.

helsta sem gerðist í vikunni í heimi
fína og fræga fólksins tíundað á
hressilegan hátt.

19.30 PGA Tour 2010 Bein útsending frá Zurich Classic-mótinu
í golfi en til leiks mæta margir af
bestu kylfingum heims í dag.
22.00 Keflavík - Snæfell Útsending frá leik í Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

spennuþáttaröðin um Lilly Rush og
félaga hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið
óupplýstum ofan í skjalakassann.

21.10 The Mentalist (15:23) Önnur
serían af frumlegri spennuþáttaröð
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi
ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.
21.55 Twenty Four (13:24) Áttunda
serían af spennuþættinum um leyniþjónustumanninum Jack Bauer.
22.40 60 mínútur
23.25 NCIS (16:25)
00.10 Coco Chanel Fyrri hluti
01.40 Coco Chanel Seinni hluti
03.15 Fraiser (14:24)
03.40 Cold Case (16:22)
04.25 The Mentalist (15:23)
05.10 Monk (11:16)
05.55 Fréttir

18.30 ET Weekend Allt það

19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.45 Simmi & Jói og Hamborgarafabrikkan Raunveruleikaþáttur með Simma og Jóa sem nú
hafa söðlað um og ætla að opna
veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna.
20.15 Svínasúpan (8:8) Grínþættir í leikstjórn Óskars Jónassonar.
Leikendur eru Auðunn Blöndal Kristjánsson, Sverrir Þ. Sverrisson, Pétur
Jóhann Sigfússon, Sigurjón Kjartansson, Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir,
Edda Björg Eyjólfsdóttir og Jón Gnarr.

margverðlaunaðir gamanþættir um útvarpsmanninn Dr. Frasier Crane.

20.20 Cold Case (16:22) Sjöunda

15.40 The Doctors
16.20 The Doctors
17.00 The Doctors
17.45 Wipeout USA Bandaríska

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Fraiser (14:24) Sígildir og
19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll
heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki
og kynnist því eins og honum einum
er lagið.

VIÐ MÆLUM MEÐ

07.20 Mörk dagsins Allir leikir dagsins í ensku úrvalsdeildinni
skoðaðir.

08.00 Bolton - Portsmouth Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

09.40 Premier League World
Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum hliðum.

10.10 Mörk dagsins
10.50 Aston Villa - Birmingham Bein útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

13.00 Man. Utd. - Tottenham
Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Supernatural (7:16) Yfirnáttúrulegir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean sem halda áfram
að berjast gegn illum öflum og eiga í
baráttu við sjálfan djöfulinn.
21.25 Auddi og Sveppi
22.00 Sjáðu
22.25 ET Weekend
23.10 Fréttir Stöðvar 2
23.55 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

14.45 Chelsea - Stoke Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Burnley - Liverpool Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn er sýndur beint á
Sport 3 10.50.

18.40 Everton - Fulham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
20.20 Arsenal - Man. City Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.05 Chelsea - Stoke Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Kokkalíf
18.30 Heim og saman
19.00 Alkemistinn
19.30 Björn Bjarna
20.00 Hrafnaþing
21.00 Eitt fjall á viku
21.30 Eldhús meistaranna
22.00 Hrafnaþing
23.00 Golf fyrir alla
23.30 Grínland

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.20 Dr. Phil (e)
12.05 Dr. Phil (e)
12.50 I´m A Celebrity... Get Me
Out Of Here (7:14) (e)

13.35 I´m A Celebrity... Get Me
Out Of Here (8:14) (e)
15.00 Spjallið með Sölva
(10:14) (e)

10.15 My Family 10.45 My Family 11.15
My Family 11.45 Allo, ‚Allo! 12.15 Allo,
‚Allo! 12.45 Allo, ‚Allo! 13.20 Allo, ‚Allo!
13.50 EastEnders 14.20 EastEnders
14.50 EastEnders 15.20 EastEnders
15.50 Life of Riley 16.15 Doctor Who
17.00 Cranford 17.55 Spooks 18.45
Spooks 19.35 The Fixer 20.25 The Green
Green Grass 20.55 The Green Green
Grass 21.25 After You‘ve Gone 21.55 The
Smoking Room 22.25 Ruddy Hell! It‘s
Harry and Paul 22.50 Little Britain 23.20
The Jonathan Ross Show

15.50 Með öngulinn í rassinum (e)

16.20 Nýtt útlit (8:11) (e)
17.10 Djúpa laugin (10:10) (e)
18.10 Matarklúbburinn (e)
18.40 Girlfriends (13:22)
Skemmtilegur gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu. Háðfuglinn
Kelsey Grammer er aðalframleiðandi þáttanna.

19.00 The Office (25:28) (e)
19.25 Parks & Recreation (e)
19.50 Fyndnar fjölskyldumyndir Fjölskylduþáttur þar sem
sýnd eru bæði innlend og erlend
myndbrot, sem kitla hláturtaugarnar
og koma öllum í gott skap. (e)

10.00 DR Update - nyheder og vejr
10.10 Boxen 10.25 OBS 10.30 Soren
Ryge - den nye havebænk 11.00 Året
med den svenske kongefamilie 2009
12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 12.45
Kroniken 13.45 HåndboldSondag 15.30
Vores store verden 16.00 Hammerslag
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 SFs landsmode 17.35 Reddet af
en gris 18.00 Livets planet 18.50 Bagom
Livets planet 19.00 21 Sondag 19.40
SportNyt med SAS liga 20.05 Taggart
21.15 Verdens værste naturkatastrofer
22.00 Bag tremmer 22.50 2020

20.15 Psych (2:16) Bandarísk
gamanþáttaröð um ungan mann
með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.

21.00 Leverage (14:15) Lögreglumaður er skotinn þegar hann rannsakar spillingu á æðstu stöðum.
Nate og hans lið leggur gildru fyrir
spilltan borgarstjóra og notfæra sér
áhuga hans á hafnarbolta.
21.45 Californication (5:12)
Bandarísk þáttaröð með David Duchovny í aðalhlutverki. Hank fær
æskuvin sinn í heimsókn á meðan
Becca er hjá mömmu sinni í New
York.
22.20 Royal Pains (1:13) (e)
23.10 Life (1:21) (e)
00.00 Heroes (22:26) (e)
00.40 Heroes (23:26) (e)
01.20 Battlestar Galactica
02.00 Saturday Night Live
(16:24) (e)

10.00 Whale Rider 11.40 Mesternes
mester 12.40 Bjornson - europeeren
13.20 Norway Freeride Cup 13.50 4-4-2
16.00 Onskehagen 16.30 Åpen himmel
17.00 Sondagsrevyen 17.45 Sportsrevyen
18.10 Himmelblå 19.00 Det fantastiske
livet 19.50 Lille Dorrit 20.40 Sangskatter
med Herborg Kråkevik 21.10 Kveldsnytt
21.30 Apokalypse - verden i krig 22.20
Lyngbo og Hærlands Big Bang 23.10
Nurse Jackie 23.40 Blues jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Andra Avenyn
10.50 Uppdrag Granskning 12.10 XGames 12.55 Så ska det låta 13.55
Rapport 14.00 Handboll. Elitserien
15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.15 Merlin 17.00 Wild
kids 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt
18.00 Jakten på Julia 19.00 Luftslottet
som sprängdes 20.30 Rapport 20.35
Brottskod. Försvunnen 21.20 Motor. VM
i speedway 22.05 Maktspel 23.55 Life
on Mars

02.55 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

HVAÐA MYND ÆTLAR
ÞÚ AÐ SJÁ Í DAG?
16. APRÍL - 6. MAÍ Í REGNBOGANUM
NÁNAR Á WWW.GRAENALJOSID.IS

RISA
MARKAÐUR
Hinn eini sanni

ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU
LAUGARDAG

12-18

SUNNUDAG

12-18

er nú í B&L Húsinu Grjóthálsi
Ný sending af útivistarvörum,
fatnaði og skóm
Opið alla daga frá 12 - 18
Útsöluvörur frá
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> Zach Galifianakis

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON ER BÚINN AÐ FÁ FYLLI SÍNA AF FRIENDS OG SEINFELD

„Það er margt skrítið við það að
verða frægur en þar sem ég er
búinn að ná fertugsaldri þá
höndla ég það eflaust betur
en þeir sem eru yngri. Ég
mun samt örugglega finna
leið til að klúðra þessu!“

Endursýningarletin
Íslenskar sjónvarpsstöðvar eru með afbrigðum latar við
að endursýna gamalt og gott efni. Friends, Seinfeld
og Simpsons eru reyndar sýndir aftur og aftur og
aftur og aftur, og það er svo sem engin ástæða
til að kvarta yfir því, en lengra virðist það
ekki ná. Það er einna helst að endrum
og eins sé blásið til maraþon-sýninga á
nýlegum þáttaröðum á borð við 24. Og
svo má ekki gleyma því þegar Skjár 1 tók
sig til og sýndi Beverly Hills 90210 í heild
sinni fyrir nokkrum árum. Það var virðingarvert framtak en kannski ekki allra.
Um daginn stillti ég á BBC Entertainment
þar sem verið var að sýna þátt af ‘Allo ‘Allo.
Það er tilvalið efni til endursýninga sem eldist
feikivel. Sjónvarpið ætti að eiga þetta í hirslum

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar Pálína,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil,
Manni meistari, Tóti og Patti, Mærin Mæja,
Eþíópía. Elías Knár, Millý og Mollý og Hrúturinn Hreinn.
09.58 Latibær (Lazy Town) (103:136)
10.25 Meistaradeildin í hestaíþróttum 2010 (e)

15.45

Keflavík – Snæfell, beint

STÖÐ 2 SPORT

10.50 Leiðarljós (e)
11.35 Virkjunin í Jangtse
12.30 Kastljós (e)
13.05 Kiljan (e)
14.00 Guð í Gørløse (e)
15.00 Ofvitinn (Kyle XY)
15.50 Íslandsmótið í handbolta Bein
útsending frá leik í úrslitakeppninni.

18.00

STÖÐ 2

Sjáðu

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Skíðalandsmót (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Alla leið
20.35 Pabbarán (Dadnapped) Bandarísk
fjölskyldumynd frá 2009. Ung stúlka kemur
pabba sínum til hjálpar eftir að honum er
rænt. Aðalhlutverk: Emily Osment, David
Henrie, Jason Earles og Jonathan Keltz.

19.10

Wipeout USA

STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Eðlilegt líf (Normal Life) Bandarísk bíómynd frá 1996. Lögreglumaður sem
kvænist fíkniefnaneytenda, lendir í kröggum
og missir vinnuna. Aðalhlutverk: Ashley
Judd og Luke Perry.
23.40 Bridget Jones – Á barmi taugaáfalls (Bridget Jones: The Edge of Reason) (e)

01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

19.30

20.00

Slackers

SKJÁR EINN

American Idol

STÖÐ 2 EXTRA

08.00 Marie Antoinette
10.00 My Best Friend‘s Wedding
12.00 Wall-E
14.00 Marie Antoinette
16.00 My Best Friend‘s Wedding
18.00 Wall-E
20.00 Collage Road Trip
22.00 The Hills Have Eyes 2
00.00 Analyze This
02.00 No Way Out
04.00 The Hills Have Eyes 2
06.00 Old School

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
08.55 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Wildfire
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Wipeout USA
14.20 Mad Men (6:13) Önnur þáttaröðin
þar sem fylgst er með daglegum störfum og
einkalífi auglýsingapésans Dons Draper og
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á
Madison Avenue í New York.

15.15 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll heldur

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

09.30 Verizon Heritage Skyggnst á bak
við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi.
10.25 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl
tekin við leikmenn og þjálfara.

10.55 Miami - Boston Útsending frá leik

Here (6:14) (e)

í úrslitakeppni NBA-deildarinnar.

15.30 Rules of Engagement (10:13) (e)
15.50 Britain´s Next Top Model (e)
16.45 Melrose Place (11:18) (e)
17.30 Psych (1:16) (e)
18.15 Girlfriends (12:22)
18.35 Game Tíví (13:17) (e)
19.05 Accidentally on Purpose (e)
19.30 Slackers Aðalhlutverk: Devon

12.45 2010 Augusta Masters Sýnt frá
þriðja keppnisdeginum á Augusta Masters-mótinu í golfi. Tiger Woods er meðal keppenda.

15.45 Keflavík - Snæfell Bein útsending frá leik í Iceland Express-deildinni í körfubolta.

áfram mannlífsrannsóknum sínum, tekur
hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins
og honum einum er lagið.

17.50 Zaragoza - Real Madrid Bein út-

16.00 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi

frá Ultimate Fighter þar sem margir af bestu
bardagamönnum heims etja kappi í þessari
mögnuðu íþrótt.

eru mættir aftur með þáttinn þar sem allt
er leyfilegt.

16.40 Simmi & Jói og Hamborgarafabrikkan Raunveruleikaþáttur með Simma
og Jóa sem nú hafa söðlað um og ætla að
opna veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna

sending frá leik í spænska boltanum.

20.00 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt

20.45 Ultimate Fighter - Sería 10
21.30 Ultimate Fighter - Sería 10
22.15 Keflavík - Snæfell Útsending frá
leik í Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

17.15 ET Weekend Allt það helsta sem

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Princess Skemmtileg mynd um
prinsessu og ungan mann sem þurfa að
koma í veg fyrir að öll ævintýri heimsins
gleymist og verða að engu. Aðalhlutverk: Kip
Pardue, Nora Zehetner og Jasmine Richards

21.05 Transformers Ævintýraleg hasarmynd með Shia LaBeouf, Megan Fox og Josh
Duhamel í aðalhlutverkum.

23.30 The Reaping Spennandi hrollvekja.
Þegar Katherine Winter snýr aftur til smábæjarins Haven í Louisiana fara undarlegir
atburðir að gerast sem virðast hafa tilvísun í
Opinberunarbók Biblíunnar.

01.10 Daltry Calhoun
02.55 Strictly Sinatra
04.35 ET Weekend
05.20 Sjálfstætt fólk
05.50 Fréttir

Sawa, Jason Schwartzman, James King og
Laura Prepon.

21.00 Saturday Night Live (16:24)
Zach Galifianakis er gestaleikari þáttarins að
þessu sinni.
21.50 Asylum Aðalhlutverk: Natasha Richardson, Hugh Bonneville, Gus Lewis og
Ian McKellen.
23.30 Djúpa laugin (10:10) (e)
00.30 Spjallið með Sölva (10:14) (e)
01.20 Worlds Most Amazing Vid-

gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru
að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.10 7th Heaven (22:22) (e)
11.55 Dr. Phil (e)
12.40 Dr. Phil (e)
13.20 Dr. Phil (e)
14.00 Still Standing (20:20) (e)
14.20 I´m A Celebrity... Get Me Out Of

▼

SJÓNVARPIÐ

▼

LAUGARDAGUR

▼

Galifianakis er gestaleikari
þáttarins Saturday Night
Live sem Skjár einn sýnir
í kvöld kl. 21.00.

sínum og ég trúi ekki að endursýningarrétturinn sé ýkja dýr.
Það væri líka gaman að geta aftur vanið sig á að horfa á
Mitch Buchanan og félaga í Strandvörðum fyrir kvöldmat á
laugardögum.
Twin Peaks er þáttaröð sem slær út svo gott sem
allt annað efni sem sýnt er í sjónvarpi nú til dags. Af
hverju hefur enginn rænu á að sýna okkur þá þætti
aftur, nú þegar þeir eru orðnir tuttugu ára gamlir? Eða
Já, ráðherra? Hvað með Lansa Lars von Trier? Væri nokkuð úr vegi að taka frá nokkur miðvikudagskvöld undir þá
í stað enn einnar þreyttu bresku sakamálaseríunnar? Er
ekki kominn tími á að leyfa íslensku þjóðinni að njóta
Matlocks á ný? Margt fleira mætti nefna.
Þetta sama á raunar við um barnaefni. Ég held að
börn þessa lands væru mun betur sett með Bangsa
bestaskinn en flogavaldana sem nú ríða þar röftum.

08.00 Liverpool - West Ham Útsending

eos (e)

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

02.05
03.45
04.05
04.50
05.30

09.40 Season Highlights Allar leiktíðir
Úrvalsdeildarinnar gerðar upp.

10.35 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.05 Premier League Preview

Big Game (1:8) (e)
Girlfriends (11:22) (e)
Jay Leno (e)
Jay Leno (e)
Pepsi MAX tónlist

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

11.35 Man. Utd. - Tottenham Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

13.50 West Ham - Wigan Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3.
Bolton - Portsmouth Sport 4. Wolves - Blackburn Sport 5. Hull - Sunderland.

16.15 Arsenal - Man. City Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Mörk dagsins
19.10 Leikur dagsins
20.55 Mörk dagsins
21.35 Mörk dagsins
22.15 Mörk dagsins
22.55 Mörk dagsins
23.35 Mörk dagsins

VINTAGE

PARTRIDGE

myndaalbúm

skartgripatré

6.500 kr.

h. 36cm

18.00 Hrafnaþing
19.00 Golf fyrir alla
19.30 Grínland
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Mannamál
22.00 Kokkalíf
22.30 Heim og saman
23.00 Alkemistinn
23.30 Björn Bjarna
00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

4.600 kr.

CONCEAL
Ósýnilega hillan!

RINGLING
1.800 kr.

Lítil: 2.700 kr.
Stór: 3.900 kr.

WALLFLUTTER

AURORA

veggskraut

myndarammi

20 stk. í kassa

ca. 50x50cm

5.900 kr.

9.800 kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF VINSÆLU GJAFAVÖRUNUM FRÁ UMBRA

TEKK COMPANY
Sími 564 4400
www.tekk.is

Holtagarðar
Opið: Laugardag 10-17
Sunnudag 13-17

Kringlan
Opið: Laugardag 10-18
Sunnudag 13-17
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Í KVÖLD

VIÐ MÆLUM MEÐ

Páll Óskar Hjálmtýsson er mættur á
ný með þáttinn Alla leið. Í ár verða
þættirnir fimm talsins í stað fjögurra
og sem fyrr eru það Reynir Þór Eggertsson, Dr. Gunni og Guðrún Gunnarsdóttir sem
spá í lögin sem
munu keppa í
Söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva.
Keppnin sjálf
verður haldin
í Ósló 29. maí
en forkeppnirnar fara fram 25.
og 27. maí.

STÖÐ 2 KL. 21.05
Transformers
Ævintýraleg hasarmynd
um forna baráttu milli
tveggja ólíkra hópa
umbreytinga um yfirráð
á verndargrip sem veitir
hverjum þeim sem yfir
honum ræður alger völd.
Myndin var tilnefnd til
þrennra Óskarsverðlauna.
Aðalhlutverk: Shia LaBeouf, Megan Fox og Josh
Duhamel.

15.05 Nágrannar
15.30 Nágrannar
15.55 Nágrannar
16.30 Nágrannar
16.55 Gilmore Girls (15:22) Lorelai Gil-

17.40 Ally McBeal (3:22) Lögfræðingarnir þróa með sér nýstárlega aðferð til að ná
yfirhöndinni í máli gegn símafyrirtækjunum
og Cage játar Ally tilfinningar sínar til hennar.

21.25 American Idol (31:43) Nú kemur í
ljós hvaða sjö keppendur halda áfram í American Idol og eiga áfram von um að verða
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.
22.10 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir aftur hressari og uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem
allt er leyfilegt.

V E R ÐH

22.45 Gilmore Girls
23.30 Ally McBeal
00.15 E.R.
01.00 Sjáðu
01.25 Fréttir Stöðvar 2
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova Tv

FM
FM
FM
FM

VERÐIÐ Í ALGJÖRU RUGLI!

500,1.000,D

ALIN

SMÁR

SMÁR
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R
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B
10.00 Rapport 10.05 Andra Avenyn 10.50 Uppdrag
Granskning 12.10 X-Games 12.55 Så ska det låta
13.55 Rapport 14.00 Handboll. Elitserien 15.50
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
16.15 Merlin 17.00 Wild kids 17.30 Rapport 17.45
Sportnytt 18.00 Jakten på Julia 19.00 Luftslottet
som sprängdes 20.30 Rapport 20.35 Brottskod.
Försvunnen 21.20 Motor. VM i speedway 22.05
Maktspel 23.55 Life on Mars

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

AÐEINS TVÖ VERÐ!

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Troldspejlet 10.30 Boogie 11.30 Teenageliv 12.00
Hovdingebold 12.55 Tæt på Dyrene 13.25 Hercule
Poirot 15.10 For sondagen 15.20 Held og Lotto
15.30 Carsten og Gittes Vennevilla 15.50 Sallies
historier 16.00 De store katte 16.30 TV Avisen
med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Hovdingebold
18.00 Kroniken 19.00 Kriminalkommissær
Barnaby 20.40 Lige på kornet 22.45 Bag tremmer
23.35 Boogie

SVT 1

FM
FM
FM
FM
FM

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

N
U
R
.
H
Ð
R
E
V
N
RU N . V E R ÐHRU

10.00 EastEnders 10.30 EastEnders 11.00
EastEnders 11.30 EastEnders 12.00 The Inspector
Lynley Mysteries 12.45 The Inspector Lynley
Mysteries 13.35 The Inspector Lynley Mysteries
14.25 The Inspector Lynley Mysteries 15.15 The
Inspector Lynley Mysteries 16.05 Cranford 17.00
The Vicar Of Dibley 17.30 After You‘ve Gone 18.00
Absolutely Fabulous 18.30 Robin Hood 19.15
Robin Hood 20.00 Robin Hood 20.45 Robin Hood
21.30 Robin Hood 22.15 Robin Hood 23.00 The
Smoking Room 23.30 Spooks

10.20 Krigsseilerne - med æren i behold 11.25
Heimegutar 12.25 Kroniken 13.25 Lyngbo og
Hærlands Big Bang 14.15 Tekno 14.45 4-4-2.
Tippekampen 17.00 Lordagsrevyen 17.45 Lottotrekning 17.55 Mesternes mester 18.55 ESC 2010
19.25 Sjukehuset i Aidensfield 20.10 Nazikongen
Edvard 8. 21.00 Kveldsnytt 21.15 The Kingdom
23.05 Trygdekontoret 23.35 Dansefot jukeboks
m/chat

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

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óperukvöld Útvarpsins:
Tosca
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Til almannaheilla
23.15 Stefnumót
00.05 Næturtónar

!
R
A
G
A
D
A
K
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UT

▼

20.00 American Idol (30:43) Úrslitaslagurinn heldur áfram í American Idol. Enginn keppandi fór heim í síðasta þætti og
þurfa því tveir að kveðja í kvöld.

RA

▼

útgáfan af busluganginum botnlausa.
Ómenguð skemmtun sem ekki nokkur
maður getur staðist.

FM
FM
FM
FM
FM

12.45 Veðurfregnir
13.00 Ellismellir
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Djass í íslenskum bókmenntum
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland

MARKAÐURINN

18.25 E.R. (16:22) Þættir sem gerast á

19.10 Wipeout USA Bandaríska

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir

ÚTSÖLU

more er einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugsar vel um vini og vandamenn.

bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Alla leið
Sjónvarpið kl. 19.30
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Hlíðasmári 14 - Kópavogur
Opið 12 - 18 alla daga
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Ólafur Darri í sjósund og köfun fyrir Djúpið
„Ég hef ekki stundað sjósund sem
sport en hef þurft að synda ansi
mikið í sjónum að undanförnu,“
segir Ólafur Darri Ólafsson leikari sem er byrjaður að undirbúa sig
fyrir aðalhlutverkið í nýrri kvikmynd Baltasars Kormáks, Djúpið.
Myndin er lauslega byggð á ótrúlegu afreki Guðlaugs Friðþórssonar sem synti í land eftir að bát hans
hvolfdi skammt frá Heimaey með
þeim afleiðingum að fjórir félagar
Guðlaugs fórust. Ólafur leikur aðalhlutverkið og þarf því að vera ansi
vanur köldum sjónum enda má fastlega reikna með því að myndin gerist að mestu leyti á hafi úti. „Ég var
náttúrlega svolítið í sjónum í Brúð-

Gísli Galdur Þorgeirsson
Aldur: 27 ára
Starf: Tónlistarmaður og plötusnúður.

Fjölskylda: Kristín Kristjánsdóttir
og Bríet Eyja Gísladóttir.

Búseta: Vesturbænum, nánar
tiltekið vestarlega í Vesturbænum.

Stjörnumerki: Bogamaður.
Gísli Galdur Þorgeirsson ætlar að hætta
að spila þegar dóttirin mætir á Kaffibarinn.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

20
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LÁRÉTT
2. skrambi, 6. sjúkdómur, 8. óhróður,
9. svif, 11. í röð, 12. rándýr, 14. flatfótur, 16. kúgun, 17. arinn, 18. við, 20.
ryk, 21. blaðra.
LÓÐRÉTT
1. lítill, 3. ónefndur, 4. faxtæki, 5.
starf, 7. brasa, 10. kraftur, 13. suss, 15.
hremma, 16. mælieining, 19. spil.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. smár, 3. nn, 4. símriti,
5. iðn, 7. steikja, 10. afl, 13. uss, 15.
góma, 16. ohm, 19. ás.
LÁRÉTT: 2. ansi, 6. ms, 8. níð, 9. áta,
11. mn, 12. refur, 14. ilsig, 16. ok, 17.
stó, 18. hjá, 20. im, 21. masa.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 10

1 Deilur um tungumál.
2 Anna Mjöll hitti leikarann

George Clooney.
3 Ásta Dís Óladóttir er formaður

stjórnar sparisjóðsins.

„Við erum að vonast til að þetta
verði fyrsti titillinn af þremur í
sumar, en maður veit aldrei,“ segir
plötusnúðurinn Margeir Ingólfsson
úr knattspyrnuliðinu KF Mjöðm.
Liðið, sem er skipað fjölda listaspíra úr Reykjavík, sigraði nýverið á Vormóti KF Mjaðmar sem var
ætlað að búa liðið undir utandeildina sem hefst í byrjun maí. Aðeins
fjögur lið tóku þátt í Vormótinu, sem verður að teljast nokkuð óvenjulegt. „Þetta voru lið sem
kannski voru ekki að berjast um
titilinn í fyrra. Vinningslíkurnar
áttu að vera ekki alltof óhagstæðar okkur en þetta voru hörkulið og
það stóð mjög tæpt á því í þessum
leikjum okkar,“ segir Margeir, sem
stóð fyrir sínu í úrslitaleiknum.
Hann jafnaði skömmu fyrir leikslok með viðstöðulausu bylmingsskoti eftir að Sindri Már Sigfússon
úr hljómsveitinni Seabear skallaði
boltann til hans. Vítaspyrnukeppni
þurfti til að útkjá málin og þar var
Mjöðmin sterkari aðilinn.
„Þetta er búið að vera öskubuskuævintýri. Fyrsta árið gekk
ekki neitt, annað árið voru það
átta liða úrslitin og núna er kominn bikar í höfn, eða skjöldur,“
segir Margeir, sem gekk til liðs
við Mjöðm fyrir einu ári. Annar
nýr liðsmaður er Arnór Dan Arnarson, söngvari rokksveitarinnar
Agent Fresco. Á meðal annarra
meðlima eru Örvar Þóreyjarson
Smárason úr múm, Högni Egilsson
úr Hjaltalín, Einar Sonic úr Singapore Sling, listmálarinn Davíð
Örn Halldórsson og leikararnir
Sveinn Ólafur Gunnarsson og Jörundur Ragnarsson. Gamall framherji Vals, Anthony Karl Gregory,
spilaði einnig með liðinu í einum
leik í fyrrasumar. Aðalframherji
liðins er aftur á móti Georg Kári
Hilmarsson úr Sprengjuhöllinni,
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GÓÐIR GARPAR Stefán Máni mun
taka Ólaf Darra í smá kennslustund
um hvernig sé best að haga sér í
sjósundi.

Fyrsti titill listaspíranna í
KF Mjöðm kominn í höfn

11

14

námskeið. „Ég hef aldrei kafað og
ætlaði reyndar að fara á svona námskeið síðasta haust. En það kemur
sér vel að gera þetta núna og fyrst
maður er að fara að leika í þessari
bíómynd er bara eins gott að láta
slag standa,“
segir Ólafur. - fgg

MARGEIR INGÓLFSSON: SKORAÐI MEÐ VIÐSTÖÐULAUSU SKOTI

5

8

10

gumanum og svo líka í Roklandi
þannig að maður er kominn með
smá grunn.“
Ólafur hyggst ekki fara til sjálfskipaðra sjósundsfræðinga til að
undirbúa sig fyrir sund í köldu
vatni. „Nei, ég ætla bara að fara
í góðra vina hópi og hlakka bara
mikið til að henda mér í sjóinn,“
segir Ólafur en hann hyggst þó
leita ráða hjá Stefáni Mána Sigþórssyni rithöfundi sem hefur
tekið ófá sundtök í köldum
sjónum.
En sjósundið er ekki eini
undirbúningurinn sem Ólafur Darri hyggst henda sér út í
því hann hefur skráð sig á köfunar-

KF MJÖÐM
Utandeildarliðið KF Mjöðm
sigraði á Vormóti KF Mjaðmar
sem var haldið fyrir skömmu.
Georg Kára Hilmarssyni,
liðsmanni Sprengjuhallarinnar
og KF Mjaðmar, hefur verið líkt
við N´Gog, framherja Liverpool.
Anthony Karl Gregory
fyrrverandi framherji Vals spilaði
einn leik með KF Mjöðm.

eða N´Gog eins og hann hefur
verið nefndur eftir kollega sínum
hjá Liverpool. Georg er ánægður með samlíkinguna enda sjálfur mikill púlari. „Þetta er nú aðallega nafnagrín en ég vona að ég
haldi bolta aðeins betur en N´Gog,“
segir hann og hlær. „Ég er sjálfur meira með þetta týpíska breska
markanef eins og Alan Shearer eða
Robbie Fowler.“
Georg á óvenjulega sögu að baki
í boltanum því hann hóf feril sinn
hjá þýska atvinnumannaliðinu

Hamborg. „Pabbi var í námi í tónlistarháskólanum í Hamborg og í
gegnum skólaliðið sem ég var í var
mér og öðrum strák boðið að vera
með HSV. Ég get ekki sagt að þetta
sé reynsla sem ég byggi á en það
var ekki leiðinlegt að hefja ferilinn
svona sterkt.“
Þess má geta að verðlaunaskjöldurinn sem KF Mjöðm vann á
Vormótinu hangir uppi á skemmtistaðnum Karamba þar sem
almenningur getur litið dýrðina
augum.
freyr@frettabladid.is

Bergur Ebbi Benediktsson
og félagar í uppistandshópnum
Mið-Ísland eru staddir í Danmörku
og ætla að fara með gamanmál í
Kaupmannahöfn í kvöld. Uppistandið verður á íslensku
en úr innsta hring
heyrist að strákarnir
ætli að krydda grínið
með tungumálinu
„danglish“ sem er
einhvers konar
óskilgetið afkvæmi
dönsku og
ensku …
Lögfræðidramað Réttur rann sitt
skeið á sunnudag á afar sannfærandi hátt, en áhorfendur voru skildir eftir í óvissu um hvort persóna
Víkings Kristjánssonar væri lífs eða
liðin. Miðað við lokaatriðið er þó
ljóst að handritshöfundar þáttanna gera ráð fyrir framhaldi, en
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru Margrét Örnólfsdóttir
og Sigurjón Kjartansson
ekki enn byrjuð að skrifa
þriðju þáttaröðina. Um
17 prósent þjóðarinnar
fylgdust með þáttunum og gera má
ráð fyrir að
margir bíði
spenntir eftir
framhaldi.
Gríðarleg umræða skapaðist um
varirnar á Ásdísi Rán eftir að hún
kom fram í þætti Loga í beinni fyrir
jól árið 2008. Athyglin var svo mikil
að Ásdís sá sig knúna til að blogga
um uppskriftina að þokkafullum
vörum, en hún þvertók fyrir að hafa
fengið hjálp frá lýtalæknum. Í forsíðuviðtali nýs tölublaðs tímaritsins
Nýtt líf kveður við nýjan tón. Þar
viðurkennir Ásdís að varirnar hafi
ekki aðeins notið góðs af hefðbundnum snyrtivörum:
„Þar fyrir utan hef ég
ekki farið í aðrar
skurðaðgerðir til
þess að halda
útlitinu við. Jú, ok,
ég hef fengið
mér gel í
varirnar.“ - afb
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Ísbúð Vesturbæjar opnar útibú á horni Strandgötu og
Fjarðargötu í Hafnarfirði um miðjan maí. Hafnfirskir
aðdáendur ísbúðarinnar sem hafa þurft að keyra til
Reykjavíkur eftir uppáhaldsísnum sínum geta því
sparað bensínkostnaðinn verulega í sumar.
„Þegar við fengum þetta pláss alveg niðri í miðbæ
Hafnarfjarðar var ekkert annað hægt en að fara bara
til þeirra. Þetta er orðið svo langt að keyra og bensínið
er komið í 200 kall,“ segir Baldur Bjarnason, eigandi
Ísbúðar Vesturbæjar. „Við finnum fyrir miklum áhuga
á þessu svæði. Við höldum að það sé hægt að reka
ísbúð þarna. Ef það er ekki hægt verður henni bara
lokað en ég hef bullandi trú á þessu,“ segir Baldur.
Framkvæmdir standa yfir þessa dagana í nýja útibúinu, sem verður 100 fermetrar að stærð. Baldur
lætur ekki bágt efnahagsástand á Íslandi á sig fá. Á
meðan flestir eru að minnka við sig opnar hann nýja
ísbúð með bros á vör. Kreppan hefur þó haft sín áhrif.
„Fólk er enn þá að kaupa ís á fleygiferð en kreppan
kemur hinum megin frá, eða í innkaupunum. Við finnum fyrir henni í sælgætinu. Þegar það er 150 prósenta
hækkun í innkaupunum verðum við að hækka en við
reynum að halda því algjörlega í lágmarki.“
Ísbúð Vesturbæjar við Hagamel er ein rótgrónasta
ísbúð landsins, enda hefur hún verið starfandi í fjörutíu ár. Nýtt útibú var opnað við Grensásveg fyrir

Í HAFNARFIRÐI Eigandinn Baldur Bjarnason ásamt dætrum
sínum við nýja útibúið í Hafnarfirði sem verður opnað um
miðjan maí.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

tveimur árum og að sögn Baldurs hefur sá rekstur
gengið vel. „Við erum með öðruvísi ís en allir aðrir.
Það er enginn annar með hann, hvað sem menn segja,“
segir hann og á þar við hinn vinsæla gamla ís.
- fb
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Fjölmiðlafulltrúi skellir á
CNN
Erlenda pressan hefur lent í
verstu vandræðum með að bera
fram „Eyjafjallajökull“. Bandaríska
sjónvarpsstöðin CNN tók í vikunni
saman tilraunir fólks við þetta í
glettinni samantekt. Í lok umfjöllunar ákveður fréttamaðurinn að
fá úr því skorið endanlega hvernig
eigi að koma orðinu út úr sér.
Hann bjóst við að Urður Gunnarsdóttir, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins, yrði honum innan
handar í þessu. En CNN er á öðru
tímabelti og hringir því í Urði eftir
miðnætti. Lesa má á vef stöðvarinnar að jafnvel fulltrúi
utanríkisráðuneytisins hafi ekki treyst
sér í framburðinn.
„Þú þarft einhvern
sem er glaðvakandi til að gera
þetta,“ sagði
Urður og
skellti á.

Berndsen í Besta flokkinn
Óvenju hljótt hefur verið í kringum
Besta flokk Jóns Gnarrs undanfarið en það ku þó breytast á
næstunni. Flokkurinn hyggst opna
kosningaskrifstofu í Aðalstræti 9 en
þar var Frjálslyndi flokkurinn áður
til húsa. Þá eru fyrirhugaðar nokkrar breytingar á framboðslista Besta
flokksins; hugmynd Jóns er að
gera hann aðeins kvenlegri. Þannig
munu nokkrir kvenkyns frambjóðendur hækka um sæti
á listanum og sjálfur
Karl Berndsen,
yfirstílisti Íslands,
mun einnig taka sæti
- fgg
á listanum.

Mest lesið
1

Árni ætlar að áfrýja

2

Sluppu ótrúlega vel þegar
bíllinn féll 30 metra

3

Formaður BÍ: Mótframboð
kom á óvart

4

Evrópureisan hófst með
rútuferð til Akureyrar

5

Leitað að bankaræningja á
áttræðisaldri

73,8%

23,7%
MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað,
höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.
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