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HÚSNÆÐISMÁL Fasteignamarkaður-
inn er að taka við sér og mikið um 
að fyrstu kaupendur sé að koma út 
á markaðinn. Þetta er mat Grétars 
Jónssonar, framkvæmdastjóra 
Félags fasteignasala. „Eftirspurn 
eftir húsnæði er mun meiri en áður 
og alveg ljóst að markaðurinn er að 
taka við sér,“ segir Grétar. 

Þinglýstum kaupsamningum á 
höfuðborgarsvæðinu fjölgaði úr 
668 í 1.115, eða um tæp 70 prósent, 
milli áranna 2010 og 2011, sam-
kvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá 
Íslands. Borið er saman tímabilið 

frá 1. janúar til 14. apríl. Verðmæti 
kaupsamninga á þessu tímabili í 
ár er rúmir 34 milljarðar króna 
en var rúmir 19 milljarðar í fyrra. 

Árið 2008 var þinglýst 1.267 
kaupsamningum á sama tímabili 
og var verðmæti þeirra um 45,5 
milljarðar króna. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Íbúðalánasjóði hefur orðið veru-
leg aukning í umsóknum einstak-
linga undanfarna mánuði. Útlán 
til þeirra hafa aukist um helm-
ing á milli ára, eða um 2 milljarða 
króna. Sigurður Erlingsson, fram-

kvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, 
segir þó lítils háttar samdrátt vera 
í útlánum yfir heildina. 

„Útlán til leigufélaga hafa dreg-
ist saman um 79,2 prósent, eða 
um 24 milljarða, miðað við sama 

tíma í fyrra,“ segir Sigurður. 
Hann segir útlán Íbúðalánasjóðs 

hafa dregist saman um 400 millj-
ónir, eða um 6,5 prósent, á tíma-
bilinu frá ársbyrjun til 13. apríl. 

„Þetta tók tíma en einstaklings-
markaðurinn er að taka við sér,“ 
segir Sigurður og bætir við að fólk 
sem hafi fengið greiðsluaðlögun 
vegna 110 prósent lána sé að koma 
aftur út á markaðinn. 

 Spár um lækkandi verð fast-
eigna hafa ekki gengið eftir en 
verð á fasteignum hefur nær staðið 
í stað síðustu tólf mánuði.  - sv
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Páskar eru mesta hátíð kristninnar um 
allan heim. Sr. Kristján Valur Ingólfsson 
segir páskatímann einkennast bæði af 
gleði og sorg, og sé holl áminning fyrir 
okkur í daglegu lífi.

„Kristnin hefur alltaf litið á vikuna fyrir 
páska sem heilaga viku. Páskarnir verða 
enda ekki skildir frá aðdraganda þeirra í 
dymbilvikunni. Atburðarásin hefst á pálma-
sunnudegi þegar Jesús kemur til Jerúsalem 
og er fagnað innilega af íbúum og nær há-
marki á páskadag,“ segir Kristján Valur. 
Hann segir merkilegt til þess að hugsa 
að sama fólk sem fagnað hafi Kristi geti 

nokkrum dögum síðar 
hafa hrópað, „krossfestið 
hann“. 

Fyrsti hápunktur dymb-
ilvikunnar er skírdagur. 
„Þá kallaði Jesús saman 
sína nánustu fylgismenn 
og átti með þeim kveðj-
umáltíð,“ segir Kristján 
Valur, og þar gaf Jesús 

lærisveinum sínum ákveðna fyrirmynd með 
því að taka að sér hlutverk þjónsins og þvo 
fætur gesta sinna. „Boðskapurinn í því er, 
að sá er mestur sem þjónar öðrum,“ útskýr-
ir hann. Síðasta kvöldmáltíðin boðar einnig 
að við minnumst þess sem Jesús gerði fyrir 
okkur í hvert sinn sem við neytum þeirrar 
máltíðar saman í kirkjunni. Þá er hún líka 
áminning fyrir okkur sem freistumst til að 
grípa í bita og borða fyrir framan sjónvarp-
ið að gleyma ekki að halda í borðsamfélagið 
í fjölskyldunni.“

Meðan á kveðjumáltíðinni stóð vissi Júdas 
að farið yrði út í garð eftir hana eins og 
venja var. Hann hafði látið æðstu prestana 
vita svo þeir gætu tekið Jesú höndum og fékk 
að launum hina frægu 30 silfurpeninga. „Á 
páskunum togast því á gleðin og sorgin. Þeir 
hefjast með mikilli gleði á pálmasunnudag 
og gleðin er einnig til staðar í síðustu kvöld-
máltíðinni. Síðan kemur sorgin með svikum 
Júdasar, handtöku Jesú, dómi og krossfest-
ingu,“ segir Kristján Valur. 

Sorgin nær hámarki á föstudaginn langa 
þegar æðstu prestarnir ákæra Jesú fyrir 
guðlast og landráð fyrir rómverska land-

j

ytri skilningurinn á ástæðum krossfesting-
arinnar, en í innri skilningi trúarinnar er 
Jesús fæddur í þennan heim til að  taka á 
sig öll afbrot mannanna og deyja fyrir þau á 
krossinum,“ segir Kristján Valur og útskýr-
ir nánar: „Það sem kemur í veg fyrir að við 
getum öðlast eilíft líf er það sem við gerum 
af okkur á jörðu. Jesús tók á sig þessar synd-
ir svo við gætum lifað fyrir hann.“ Sú mikla 
sorg sem einkennir föstudaginn langa er því 
ekki aðeins vegna dauð J ú h ld

„Miklu skiptir að við hugsum þetta á þenn-
an hátt, því í gegnum tíðina hefur mönnum 
þótt auðvelt að varpa ábyrgðinni sérstaklega 
á gyðinga.“

Hinn helga laugardag þegar Kristur dvelur 
í gröfinni bíða menn þess sem verða vill en 
síðan kemur páskadagur með mikilli gleði. 

Þar sem þetta var mikill hátíðisdagur sam-
kvæmt gyðingatrú mátti ekki vinna eftir sól-
arlag. Konurnar fóru því í bítið um morgun

menn Jesú myndu ræna líkinu og ljúga því 
að hann væri upprisinn. En þegar konurnar 
bar að var búið að velta stórum steini frá 
gröfinni  og Jesú var ekki í gröfinni. „María 
Magdalena stóð grátandi við gröfina þegar 
kom til hennar maður sem reyndist vera 
Jesús upprisinn. Konurnar  hlupu til baka og 
sögðu frá þessu,“ segir Kristján Valur. Og 
hver er boðskapurinn? „Hann er sá að við 
sem trúu á G ð

Gleðin og sorgin togast á

Séra Kristján Valur 
Ingólfsson.

Altaristaflan eftir Nínu Tryggvadóttur í Skálholtskirkju.  
MYND/ ÁRNI SVANUR DANÍELSSON
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Skartgripir  Konur nota mun frekar skart-

gripi en karlmenn. Upphaflega voru það 

þó karlmenn sem skreyttu sig með gulli og 

glingri til að sýna stöðu sína í samfélaginu.
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GLEÐILEGT SUMAR Sumardagurinn fyrsti er í dag, en það er fyrsti dagur Hörpu samkvæmt gömlu tímatali. Ber þessi tímamót alltaf upp á 
fimmtudag á tímabilinu frá 19. til 25. apríl. Ekki hefur verið sumarlegt veður undanfarið og leituðu þessar kanínur skjóls í Elliðaárdal í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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FÓLK Tvær íslenskar konur hafa 
verið ráðnar stjórnendur nýs lífs-
stílsþáttar sem hefur göngu sína í 
Bandaríkjunum á næstunni. Þátt-
urinn ber heitið StyleVid.
Þáttarstjórnendurnir eru Þórunn 
Ívarsdóttir og Hildur Ársæls-
dóttir, sem báðar stunda nám við 
virtan tískuskóla í Los Angeles 
og hafa unnið nótt sem nýtan dag 
að undanförnu við undirbúning 
þáttarins. 

„Þetta var ekki eitthvað sem við 
ætluðum okkur, en svona tækifæri 
er ekki hægt að sleppa,“ segir 
Þórunn. 

Mikil ánægja er með þættina 
og hefur framleiðandinn boðið 
stúlkunum starf að námi loknu.

 - rat / sjá Allt í miðju blaðsins

Upplifa drauminn erlendis:

Íslenskir nemar 
með þátt í LA

MEÐ EIGIN ÞÁTT Þórunn Ívarsdóttir og 
Hildur Ársælsdóttir. 

EFNAHAGSMÁL „Þetta er gott að sjá, 
nú er hálfur sigur unninn,“ segir 
Árni Páll Árnason, efnahags- og 
viðskiptaráðherra. 

Matsfyrirtækið Moody‘s stað-
festi síðdegis í gær lánshæfis-
einkunnir ríkissjóðs. Þær eru 
Baa3/P-3, einu haki fyrir ofan rusl-
flokk. Horfur eru enn neikvæðar, 
að mati fyrirtækisins. 

Beðið hefur verið eftir nýju mati 
frá matsfyrirtækjunum Moody‘s & 
Standard & Poor‘s síðan Icesave-
samkomulagið var fellt í þjóðarat-
kvæðagreiðslu fyrir tæpum hálf-
um mánuði. Matsfyrirtækið Fitch 

hefur þegar fært lánshæfismat 
ríkissjóðs í ruslflokk. Enn er beðið 
eftir Standard & Poor‘s. 

Í mati Moody‘s segir að þrátt 
fyrir að Icesave-samkomulagið 
hafi verið fellt sé jákvæði þáttur-
inn sá að útlit sé fyrir að stjórnvöld 
í Bretlandi og Hollandi fái senn 
hlutagreiðslu úr þrotabúi gamla 
Landsbankans. Til viðbótar virð-
ist eignasafn bankans verðmætara 
en áður var talið.

Þá er ekki talið líklegt að niður-
staða þjóðaratkvæðagreiðslunn-
ar hafi áhrif á efnahagsáætlun 
AGS og stjórnvalda þótt fimmta 

endurskoðun áætlunarinnar muni 
tefjast. 

Árni Páll og sendinefnd á vegum 
íslenskra stjórnvalda fundaði með 
matsfyrirtækjunum á vorfundi 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um síð-
ustu helgi. Hann telur að fundirnir 
hafi hjálpað til og skilað betra mati 
en útlit var fyrir. „Það er gömul 
saga og ný að matsfyrirtækjum er 
illa við óvissu og því mikilvægt að 
við drögum úr áhættunni. Ef okkur 
tekst að forðast lækkun lánshæfis-
matsins ættum við að ná betur utan 
um hlutina á næstu misserum,“ 
segir Árni Páll.  - jab

Matsfyrirtækið Moody‘s heldur lánshæfismati ríkissjóðs frá ruslflokki en telur horfur áfram verða neikvæðar:

Mikilvægt að við drögum úr óvissunni

ÁRNI PÁLL Hálfur sigur er unninn, segir 
efnahags- og viðskiptaráðherra sem 
bíður eftir lánshæfismati Standard & 
Poor‘s. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MENNING „Þetta er svartur dagur 
í sögu tjáningarfrelsis á Íslandi,“ 
segir Hannes Lárusson, myndlist-
armaður og sýningarstjóri, um 
ákvörðun stjórnar Nýlistasafns-
ins um að fjarlægja eitt verkanna 
af sýningunni Koddu. Tugir lista-
manna taka þátt í sýningunni sem 
var opnuð í Nýlistasafninu og Alli-
ance-húsinu á Grandagarði um 
síðustu helgi.

Eitt af verkunum sem sýnt er á 
Nýlistasafninu er „Fallegasta bók í 
heimi“, sem er í grunninn eintak af 
bókinni Flora Islandica eftir Egg-
ert Pétursson og Ágúst H. Bjarna-
son, sem hefur meðal annars verið 
útötuð í matarleifum.

Útgáfufyrirtækið Crymogea, 
sem gefur út umrædda bók, kvart-
aði til stjórnar safnsins með þeim 
rökum að sæmdarréttur höfunda 
væri brotinn með þessari meðferð.

Í tilkynningu segir stjórn 
Nýlistasafnsins að í verkinu 
Fallegasta bók í heimi verði að telj-
ast afar líklegt að sæmdarréttur 
höfunda hafi verið brotinn.

Með tilliti til hagsmuna safns-
ins var því ákveðið að fjarlægja 
verkið úr safnrýminu, en sýningin 
standi að öðru leyti óhreyfð.

Hannes er afar ósáttur við 
ákvörðunina og hótar að kæra 
málið. „Þetta er svívirðileg árás á 
tjáningarfrelsið, hreint skemmd-
arverk og með verri dæmum sem 
maður getur tiltekið í þessum 
efnum. Ég lít á þetta sem lögreglu-
mál og ef hreyft er við verkinu eða 
það verður fjarlægt þá mun ég 
kæra það til lögreglu.“

Umfjöllunarefni sýningarinnar 
er eins konar uppgjör við hrunið 
og þjóðarsjálf Íslendinga og segir 
Hannes að í þessu máli birtist að 

nokkru leyti eitt það versta í þjóð-
arsjálfinu og segist ekki muna 
eftir öðru eins inngripi í listsýn-
ingu á seinni árum.

Hann þvertekur fyrir að verkið 
umdeilda hafi brotið á sæmdar-
rétti bókarhöfunda.

 „Það þarf ekki að leita lengra 
en til Andy Warhol og Dieters Roth 
og þúsunda annarra listamanna á 
síðustu hundrað árum sem hafa 
notað fjöldaframleidda hluti sem 
hráefni í listaverk. Að menn skuli 
svo hrökkva upp við það núna 
segir bara á hvaða talibanastigi 
við erum hér.“

Í ljósi þessarar ákvörðunar 
stjórnar Nýlistasafnsins hyggj-
ast sýningarstjórarnir færa þann 
hluta sýningarinnar sem þar er, 
vestur á Grandagarð þar sem flest 
verkin eru nú til sýnis. 

thorgils@frettabladid.is

Saka Nýlistasafnið um 
árás á tjáningarfrelsið
Listamenn eru ósáttir við að listaverk hafi verið fjarlægt af sýningu í Nýlista-
safninu. Borið er við broti á sæmdarrétti bókarhöfunda. Sýningarstjóri segir 
ekkert athugavert við verkið og segir sýninguna verða færða burt úr safninu.

FJARLÆGÐU UMDEILT VERK Stjórn Nýlistasafnsins ákvað, eftir kvörtun bókaútgefanda, að fjarlægja eitt verkanna af sýningunni 
Koddu. Listamenn eru afar ósáttir og saka stjórnina um aðför að tjáningarfrelsinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LIBÍA Breski ljósmyndarinn Tim 
Hetherington lést er hann lenti 
í átökum á milli hermanna hlið-
hollra Múammar Gaddafí ein-
ræðisherra og uppreisnarmanna 
í hafnarborginni Misrata í Líbíu í 
gær. Tveir blaðamenn eru sagðir 
hafa slasast í átökunum.

Hetherington var í Líbíu á 
vegum bandaríska tímarits-
ins Vanity Fair og vann þar 
að umfjöllun um umsátrið um 
Misrata.  - jab

Ljósmyndari deyr í Líbíu:

Var að mynda 
átökin í landinu

SPURNING DAGSINS

Páll Gunnar, hefur orðið vart 
við mikinn gosóróa eftir hús-
leitirnar?

„Nei, nei, bara örlitla hreyfingu á 
skjálftamælum.“

Samkeppniseftirlitið gerði húsleitir hjá 
stóru gosdrykkjaframleiðendunum í 
fyrradag. Páll Gunnar Pálsson er forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins.

ÍSRAEL, AP Ísraelar og Palestínumenn féllust síðast-
liðið haust á að ljúka friðarsamningum í september 
á þessu ári. Ekkert hefur gengið í samningaviðræð-
um, en Palestínumenn virðast ætla að láta reyna á 
það hvort öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fallist 
ekki á stofnun sjálfstæðs ríkis Palestínu þegar þessi 
frestur er liðinn.

Til þess þurfa Palestínumenn þó að sannfæra 
Bandaríkjastjórn um að beita ekki neitunarvaldi í 
öryggisráðinu. Mark Toner, talsmaður utanríkis-
ráðuneytis Bandaríkjanna, sagði Bandaríkin ekki 
telja það góða hugmynd að lýsa einhliða yfir stofnun 
Palestínuríkis.

Riyad Mansour, fulltrúi Palestínumanna hjá 
Sameinuðu þjóðunum, segir þó að Palestínumenn 
geri sér góðar vonir um að þriðjungur aðildarríkja 
Sameinuðu þjóðanna muni viðurkenna sjálfstætt 
Palestínuríki í haust. 

Tímasetningin liggi beint við, meðal annars 
vegna þess að þá ljúki tveggja ára uppbyggingar-
ferli innviða Palestínuríkis, sem geri það að verkum 
að þá verði allar forsendur fyrir hendi til þess að 
sjálfstætt ríki verði orðið starfhæft. - gb

Palestínumenn ætla að knýja fram viðurkenningu Palestínuríkis í haust:

Þurfa að sannfæra Bandaríkin

BENJAMIN NETANJAHÚ Forsætisráðherra Ísraels á ríkisstjórnar-
fundi um síðustu helgi. NORDICPHOTOS/AFP

Fréttablaðið kemur næst út á 
laugardag og síðan ekki fyrr 
en á þriðjudag. Afgreiðsla 
blaðsins er lokuð þar til á 
þriðjudagsmorgun. 

Þjónustuver 365 er opið frá 
10 til 22 alla daga nema páska-
dag, en þá er opið frá 10 til 16.

Útgáfa Fréttablaðsins: 

Kemur næst 
út á laugardag

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært tvo karlmenn á þrítugs-
aldri fyrir tilraun til stórfellds 
fíkniefnasmygls.

Mönnunum, sem báðir eru af 
erlendu bergi brotnir, er gefið 
að sök að reyna að smygla sam-
tals nær 1,6 lítrum af vökva, sem 
innihélt amfetamínbasa, til lands-
ins 22. febrúar 2011. Unnt hefði 
verið að búa til rúmlega tíu kíló 
af amfetamíni úr vökvanum. 

Mennirnir fluttu vökvann 
með flugi frá London. Tollverðir 
fundu flöskur í farangri mann-
anna. 

Mennirnir eru einnig ákærð-
ir fyrir að hafa ráðgert að selja 
efnið hér á landi.  - jss 

Tveir stórsmyglarar ákærðir:

Með vökva til 
amfetamín-
framleiðslu

Kærir biskupskosningu
Séra Agnes M. Sigurðardóttir hefur 
kært nýafstaðna kosningu til vígslu-
biskups. Séra Agnes lenti í þriðja sæti 
í kjörinu, en gerir athugasemdir við 
að tveir kjörseðlar, sem póstlagðir 
voru eftir að skilafrestur rann út, hafi 
verið taldir með. Yfirkjörstjórn mun 
taka kæruna til umfjöllunar á næstu 
dögum.  

ÞJÓÐKIRKJAN



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

Skútuvogur 10:00-21:00
Grafarholt 10:00-18:00 timbursala lokuð

Reykjanesbær 12:00-16:00 timbursala lokuð

Akranes 10:00-15:00 eingöngu Blómaval

Akureyri 10:00-16:00
Egilsstaðir 10:00-15:00
Selfoss  10:00-16:00 timbursala lokuð

Ísafjörður 11:00-14:00 eingöngu Blómaval

TAX FREE

Páskakanínur
                         á vegum Dýraríkis

í DAG
Börnin fá að klappa

kanínum í Skútuvogi 

og á Akureyri

AF REIÐHJÓLUM      
Í DAG SUMARDAGINN FYRSTA

Páskahátíð
         í Blómavali

Páskablómin

á betra verði!

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

GILDIR EKKI AF VÖRUM 

MERKTUM LÆGSTA LÁGA 

VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR!

Á TRAMPOLÍNI
   

TILBOÐ

Trampolín
Þvermál 396 cm,
Hæð 88 cm.
3900563

Trampolín

30.900,-
38.900,-

GLEÐILEGT SUMAR

Opið í dag Skírdag í eftirfarandi verslunum: 

Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

Öryggisnet

15.900,-
19.900,-

ÞÚ SPARAR

12.000,-
MEÐ ÖLLUM PAKKANUM



21. apríl 2011  FIMMTUDAGUR4

FRÉTTASKÝRING
Hvernig gekk meint samráð stóru 
gosframleiðendanna fyrir sig?

Eftir að Samkeppniseftirlitið hafði 
gert húsleit í fyrradag hjá Vífil-
felli og Ölgerðinni vegna gruns 
um ólögmætt samráð kvaðst 
Andri Þór Guðmundsson, forstjóri 
Ölgerðarinnar, algjörlega grun-
laus um hvað þar byggi að baki. 

Hjá Vífilfelli virtust menn ögn 
upplýstari – að minnsta kosti var 
í yfirlýsingu fyrirtækisins reynt 
að gera dálitla grein fyrir því um 
hvað meint brot snerust; uppröðun 
gosdrykkja í hillur verslana.

Það kann að virðast léttvægt 
– tittlingaskítur mundi einhver 
segja – en það hvernig vörum er 
raðað í verslunum, hversu áber-
andi þær eru og hve mikið pláss 
þær fá getur haft töluvert að segja 
fyrir viðskipti. Um þetta hverfast 
heilu fræðigreinarnar á háskóla-
stigi.

Og það sem Samkeppniseftir-
litið hefur nú til skoðunar sem 
mögulegt ólögmætt samráð er í 
hnotskurn þetta:

Um árabil hefur sá háttur verið 
hafður á að gosdrykkjarisarnir 
ákveða sjálfir hvernig gosinu og 
vatnsdrykkjum er raðað í hillur 
verslana – ekki starfsmenn versl-
ananna. Um þetta fyrirkomulag 
hafa risarnir tveir á markaðnum 
– sem jafnan hafa þar verið ein-
ráðir – haft með sér samráð. Á því 
leikur ekki vafi.

Vífilfell og Ölgerðin hafa þann-
ig, samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins, skipt með sér verslunum 

og skipulagt þar hillumetrana. 
Þannig hefur til dæmis Vífilfell 
teiknað upp hillurnar í Melabúð-
inni – fyrir bæði fyrirtækin – og 
Ölgerðin í Nóatúni – sömuleiðis 
fyrir bæði fyrirtækin.

Verslanirnar hafa að endingu 
úrslitavald um það hvað ratar í 
hillur þeirra og hvernig, en þetta 
fyrirkomulag hefur fest sig í sessi 
og verslunum þótt hagræði af, 
enda hafa ekki aðrir gosdrykkja-
framleiðendur verið um hituna 
síðustu áratugi. Þetta hefur því 
sparað verslunum rökræður við 
risana tvo um það hvernig stilla 
beri upp vörum þeirra.

Skipulagið er teiknað í þar til 
gerðu forriti sem heitir Spaceman 
og bæði fyrirtæki notast við, og 
byggist á sölutölum frá AC Niel-
sen fyrir síðustu tólf mánuði. Það 
getur, eðli málsins samkvæmt, 
gert nýliðum á markaði, sem ekk-
ert hafa selt síðustu tólf mánuði, 
erfitt fyrir. Meðal þeirra eru til 
dæmis Gosverksmiðjan Klettur 
og nokkrir vatnsframleiðendur.

Ekki hefur beint verið farið með 
þetta skipulag sem neitt manns-
morð. Alla jafna hangir mynd af 
því í goskælum verslana, jafnvel 
merkt öðru hvoru fyrirtækinu.

En nú hefur Samkeppnis-
eftirlitið tekið við sér og rann-
sakar málið sem lögbrot. Full-
trúar stofnunarinnar lögðu hald 
á talsvert magn gagna hjá báðum 
fyrirtækjum á þriðjudag og afrit-
uðu tölvupóstsamskipti. Næst þarf 
að leggjast yfir gögnin og vega 
þau og meta. Rannsóknin mun, 
ef að líkum lætur, taka mánuði – 
jafnvel ár. stigur@frettabladid.is

GENGIÐ 20.04.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

217,94
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 112,54 113,08

 184,31 185,21

 163,47 164,39

 21,917 22,045

 21,016 21,14

 18,384 18,492

 1,3592 1,3672

 180,26 181,34

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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 
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Gosrisarnir teiknuðu upp 
hillurnar hvor fyrir annan
Vífilfell og Ölgerðin hafa um árabil skipt með sér verslunum og skipulagt uppröðun gosdrykkja í hillur og 
kæla hvort fyrir annað. Víða hangir mynd af samráðinu í verslunum. Samkeppniseftirlitið rannsakar málið.

SVONA Á AÐ GERA ÞETTA Þessi Spaceman-teikning hefur hangið í goskælinum í 
Hagkaupi á Eiðistorgi. Hún er merkt Ölgerðinni.

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

19°

24°

23°

17°

26°

25°

15°

15°

20°

22°

19°

16°

32°

17°

23°

15°

12°Á MORGUN 
5-10 m/s 

víðast hvar.

LAUGARDAGUR
Hvessir SV-til 

er líður á daginn.
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GLEÐILEGA 
PÁSKA  Í dag verð-
ur stíf SA-átt við 
suðvesturströnd 
landsins. Á morgun 
verður að mestu 
hæglætisveður, 
þó strekkingur á 
annesjum A- og V-
lands. Á laugardag-
inn þykknar upp 
og hvessir SV-til 
er líður á daginn. 
Besta veðrið verður 
norðaustanlands.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

VESTMANNAEYJAR Einn maður af 
þremur sem urðu fyrir kolsýr-
ingseitrun við störf um borð í 
togaranum Huginn VE við Vest-
mannaeyjahöfn í gær var fluttur 
til aðhlynningar á Landspítalann í 
Fossvogi. 

Leiki kom að kolsýrutanki neðan 
þilja í skipinu. Sá sem verst varð úti 
missti meðvitund. Hinir tveir komu 
honum til hjálpar og kölluðu eftir 
aðstoð. Aðstæður um borð voru erf-
iðar en viðbrögð um borð voru hár-
rétt. Mennirnir voru í gærkvöld 
ekki taldir í hættu en þeir verða 
undir eftirliti um sinn.  - þj

Þrír voru fluttir á sjúkrahús eftir kolsýringseitrun um borð í Hugin VE:

Brugðust hárrétt við aðstæðum

FLUTTUR FRÁ BORÐI Einn af mönnunum þremur sem urðu fyrir kolsýringseitrun var 
borinn meðvitundarlaus frá borði og síðar fluttur á Landspítalann. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

SAMKEPPNISMÁL Ragnar Önundar-
son, fyrrverandi forstjóri Kredit-
korts hf., hefur kvartað til 
Persónuverndar 
yfir vefsíðunni 
Kortasamráð.is 
og krafist þess 
að umsjónarað-
ilum vefjarins 
verði gert að 
afmá nafn hans 
úr gögnum sem 
þar eru birt. 
Sambærileg 
kvörtun hefur 
verið send Samkeppniseftirlitinu.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu 
frá Kortaþjónustunni, sem heldur 
vefsíðunni úti. Þar segist fyrir-
tækið vera í fullum rétti til að 
birta gögnin og hyggist rökstyðja 
það fyrir Persónuvernd.

Á vefsíðunni er að finna gögn 
úr máli Samkeppniseftirlitsins, 
þar sem greiðslukortafyrirtækin 
voru sektuð fyrir ólögmætt sam-
ráð sem beindist gegn Korta-
þjónustunni. Meðal gagnanna eru 
tölvupóstssamskipti Ragnars við 
Halldór Guðbjarnarson, þáverandi 
forstjóra Visa á Íslandi.  - sh

Ragnar Önundarson ósáttur:

Vill nafn sitt 
máð af vefnum

RAGNAR 
ÖNUNDARSON

DANMÖRK Sex táningar og maður á 
þrítugsaldri sitja í gæsluvarðhaldi 
í Austur-Jótlandi fyrir röð rána í 
Árósum og nágrenni. Þrír piltanna 
eru 14 ára.

Mennirnir frömdu ránin meðal 
annars í kjörbúðum og skyndibita-
stöðum og segir í frétt danska rík-
isútvarpsins að í sumum tilfellum 
hafi starfsfólki fyrirtækjanna 
verið hótað með vopnum. Lögregla 
útilokar ekki að enn fleiri meðlim-
ir ræningjahópsins gangi lausir og 
verði handteknir næstu daga.  - þj

Ræningjaflokkur í Árósum:

Unglingar bak 
við lás og slá

LÖGREGLUMÁL Sex bílar lentu utan 
vegar og einn valt á Holtavörðu-
heiði í gærkvöld. Björgunarsveitir 
frá Hvammstanga og Varmalandi 
aðstoðuðu ferðalanga á heiðinni en 
mikil hálka og hvassviðrið gerði 
ökumönnum erfitt fyrir. Þá voru 
lögreglumenn frá Borgarnesi og 
Blönduósi einnig á vettvangi. 

Loka þurfti fyrir umferð um 
tíma í gærkvöld vegna umferðar-
óhappanna. 

Ekki var vitað um meiðsl á 
fólki þegar blaðið fór í prentun í 
gærkvöld. 

Illviðri á Holtavörðuheiði:

Sex bílar lentu 
utan vegar



Vátryggingafélag Íslands hf. |  Ármúla 3   |  108 Reykjavík   |  Sími 560 5000 | vis.is

Vor í sinni, von í hjarta
vex um páskahátíð bjarta.
Fræ þau sem í fortíð liggja
og framtíðina munu byggja
okkar hlutverk er að tryggja.
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EFNAHAGSMÁL Misvísandi hagvísar 
og óvissa um efnahagsþróun í kjöl-
far atkvæðagreiðslu um Icesave 
gera að verkum að peningastefnu-
nefnd Seðlabanka Íslands hefur 
ákveðið að halda stýrivöxtum 
óbreyttum. Vextirnir eru þeir sömu 
og ákveðnir voru í febrúar. Vöxtum 
var ekki heldur breytt í mars.

Í rökstuðningi nefndarinnar 
er bent á að verðbólguhorfur 
hafi versnað, að minnsta kosti til 
skamms tíma, auk þess sem raun-
vextir Seðlabankans hafi lækk-
að umtalsvert. Þá hafi niðurstaða 
atkvæðagreiðslunnar um Icesave 
aukið hættu á veikara gengi krón-
unnar. Á móti komi þættir sem kalli 
fremur á slökun í stjórn peninga-
mála, svo sem að hagvaxtar- og 
atvinnuhorfur hafi versnað. Hætta 
er sögð á að hagvöxtur verði enn 
minni vegna niðurstöðu atkvæða-
greiðslunnar um Icesave. 

Í kynningu á niðurstöðu pen-
ingastefnunefndar sagði Már Guð-
mundsson horfur á að mæld verð-
bólga færi yfir þrjú prósent þegar 
liði á árið. Væntingar heimila til 
verðbólgu lægju í kringum fjögur 
prósent og mælingar á verðbólgu-
álagi skuldabréfa langt fram í 
tímann sýndu svipaða tölu.

Um leið benti Már á að þótt 
skammtímaraunvextir væru 
undir einu prósenti hefði sú slök-
un í aðhaldsstigi peningastefnunn-
ar ekki skilað sér nema að hluta til 
heimila og fyrirtækja. Í Peninga-
málum, efnahagsriti bankans sem 
út kom í gær, segir að hnökrar í 
miðlun peningastefnunnar endur-

Verðbólga skýrist af 
verðþróun erlendis
Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreytt-
um. Með lægri raunvöxtum jafngilda óbreyttir vextir slökun í stjórn peninga-
mála. Verðbólguhorfur hafa versnað. Verðbólgumarkmið nást aftur á næsta ári.

Í nýjum Peningamálum, efnahagsriti 
Seðlabankans, kemur fram að hagvaxtar-
horfur landsins hafi versnað síðan í febrúar. 
Breytingin er til komin vegna kröftugs vaxtar 
á innflutningi. Nýjar tölur Hagstofunnar sýna 
að efnahagssamdráttur í fyrra var meiri en 
talið var. Þá er útlit fyrir minni hagvöxt en 
vænst var á næstu tveimur árum. Yfirskrift 
Peningamála nú er: „Lakari efnahagshorfur 
og meiri óvissa.“

Fram kom í kynningu Þórarins G. Péturs-
sonar, aðalhagfræðings Seðlabankans, að 
lakari hagvaxtarhorfur geri einnig að verkum 
að horfur á vinnumarkaði hafi versnað. 
Hann segir ráð fyrir því gert að atvinnuleysi 
nái hámarki á öðrum ársfjórðungi þessa 
árs, en verði að jafnaði 7,7 prósent á þessu 
ári. Atvinnuleysi verði svo komið í fimm 
prósent árið 2013 og um fjögur prósent um mitt ár 2014. „Hættan er sú að 
atvinnuleysi festist meira í sessi en við höfum áður talið,“ sagði Þórarinn.

ÞÓRARINN G. PÉTURSSON

Lakari efnahagshorfur og meiri óvissa

ARNÓR SIGHVATSSON OG MÁR GUÐMUNDSSON Í máli Arnórs Sighvatssonar aðstoðarseðlabankastjóra kom fram að fundir sem 
stjórnvöld hefðu átt með matsfyrirtækjum um helgina hefðu verið gagnlegir, jafnvel þótt þau kynnu að lækka lánshæfi landsins. Komið 
hefði verið á framfæri upplýsingum sem ykju líkur á betra mati síðar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sérfræðingar í bílum

Vinningshafar í spurningaleik Chevrolet
Ert þú á benni.is?

Chevrolet er 100 ára. Bílabúð Benna stendur fyrir alls konar
uppákomum á afmælisárinu; Ári slaufunnar.

Nú er lokið spurningaleiknum Veistu Chevrolet svarið, sem fór fram
á þremur stöðum á landinu: í Reykjavík, á Akureyri og 
í Reykjanesbæ. 16 heppnir þátttakendur hafa verið dregnir úr
pottinum. Bílabúð Benna þakkar frábærar móttökur og óskar
vinningshöfum til hamingju.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - Reykjavík - sími 590 2000

Gæði í 100 ár

Ár slaufunnar

Nöfn vinningshafa eru birt á benni.is
Er nafnið þitt þar?

spegli meðal annars óvissu um 
fjárhagslegan styrk fjármálafyrir-
tækja, gæði eigna þeirra og auknar 
álögur á bankarekstur. Aðgengi að 
lánsfé sé því enn erfitt og útláns-
vextir tiltölulega háir.

Már áréttaði að verðbólga sem 
verið hefði og von væri á stafaði 
að töluverðu leyti af verðhækk-
unum á olíu og hrávöru erlendis. 
„Það er vitanlega mikið álitamál 
hversu varanlegar þessar hækk-
anir verða, en að því marki sem 
þær verða tímabundnar mun þetta 
ganga til baka og er eitthvað sem 
við þurfum ekki beinlínis að taka 
tillit til við ákvörðun peninga-

stefnunefndar, svo lengi sem þetta 
hefur ekki varanleg áhrif á verð-
bólguvæntingar og smitast inn í 
launamyndanir.“

Seðlabankinn gerir því ráð fyrir 
að verðbólgumarkmið bankans 
náist aftur á næstu ári, þó með 
þeim fyrirvara að hækkanir sem 
felist í drögum að nýjum kjara-
samningum virðist meiri en svo 
að samrýmist verðbólgumarkmiði 
til lengri tíma. „Þar með segjum 
við ekki að kjarasamningar á þeim 
nótum ógni verðbólgumarkmiðinu. 
Það fer eftir því hvað annað ger-
ist, svo sem með gengi krónunnar,“ 
bætti Már við. olikr@frettabladid.is

BJÖRGUN Lítill grásleppubátur 
komst í hann krappann úti fyrir 
Gróttu á Seltjarnarnesi eftir 
hádegi í gær. Báturinn fékk 
í skrúfuna og rak í kjölfarið 
stjórnlaust að landi.

Stjórnstöð Landhelgisgæsl-
unnar kallaði á nærstaddan bát, 
sem brást snöggt við og tókst að 
draga grásleppubátinn frá landi á 
síðustu stundu. „Þetta stóð tæpt,“ 
segir Halldór B. Nellett, fram-
kvæmdastjóri aðgerðasviðs hjá 
Landhelgisgæslunni.

Björgunarbátar Landsbjargar 
voru sendir á staðinn og tóku 
bátinn í tog eftir að honum hafði 
verið bjargað. Þyrla Landhelgis-
gæslunnar fór einnig á staðinn. 
Farið var með bátinn í Reykja-
víkurhöfn. - sh

Bátur fékk í skrúfuna:

Þetta stóð tæpt

DREGINN AÐ LANDI Björgunarbátar 
Landsbjargar aðstoðuðu bátinn til 
hafnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dópaðir undir stýri
Lögreglan stöðvaði för þriggja öku-
manna á höfuðborgarsvæðinu í fyrra-
dag, því þeir voru allir undir áhrifum 
fíkniefna. Þetta voru allt karlmenn 
á aldrinum 30 til 50 ára. Tveir þeirra 
höfðu þegar verið sviptir ökuleyfi og 
var annar þeirra á stolnum bíl.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Brotist inn í Lundann
Brotist var inn í veitingastaðinn Lund-
ann í Vestmannaeyjum aðfaranótt 
miðvikudags. Rúða í húsinu var brotin 
og áfengisflöskum var stolið. Talið 
er að tveir menn hafi brotist inn og 
var annar þeirra enn fyrir utan þegar 
lögreglan kom á staðinn. 

Útkall vegna hávaða
Lögregla var kvödd að heimahúsi 
í höfuðborginni í fyrrinótt vegna 
hávaða. Ungir tölvuleikjaspilarar 
munu hafa lifað sig um of inn í leik 
sem þeir voru að spila. Þeir tóku tiltali 
lögreglu vel og lofuðu að taka tillit til 
nágranna sinna. 

LANDHELGISGÆSLAN

TF Líf aftur komin í gagnið
Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF LÍF, 
er aftur komin í gagnið eftir mikla 
skoðun og hefur gæslan nú tvær 
þyrlur til afnota -- en aðeins eina 
þyrluáhöfn eins og stendur. Þá er 
eftirlitsvélin Dash komin frá Kanada 
þar sem hún var í viðgerð. 

LANDBÚNAÐUR Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, segir að í stað þess að 
fjölga kjúklingaframleiðendum hér á landi til 
þess að auka samkeppni á markaðnum, eigi að 
auka innflutning á erlendum kjúklingi.

„Það liggur fyrir að það er fákeppni í þess-
ari framleiðslu og slíkt er ekki til góðs fyrir 
neytendur,“ segir Jóhannes. „Hins vegar á ég 
eftir að sjá hvort það standist atvinnufrelsi 
stjórnarskrárinnar að setja hömlur á atvinnu-
rekstur með þeim hætti að mælast til þess að 
fjölga búum og minnka þau. Um það hef ég 
efasemdir.“

Starfshópur á vegum sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytisins gaf nýverið út skýrslu 

um alifuglarækt á Íslandi. Niðurstöður skýrsl-
unnar voru meðal annars þær að með því að 
minnka og fjölga búum, myndi skapast heil-
brigðari samkeppni á markaðnum og sporna 
við alvarlegum salmonellusýkingum, sem koma 
frekar upp í stærri búum.

Jóhannes segir smærri bú dýrari í rekstri 
sem geri þau óhagstæðari neytendum. 
Fákeppni ríki bæði á kjúklinga- og svínakjöts-
markaðnum og aukinn innflutningur sé ein leið 
til þess að sporna við því vandamáli.

„Í stað þess að gera framleiðsluna óhag-
kvæmari með minni búum, ætti þá ekki 
að viðra samkeppnina betur með auknum 
innflutningi?“ spyr Jóhannes.  - sv

Formaður Neytendasamtakanna segir smærri kjúklingabú óhagstæð fyrir neytendur: 

Vill sjá aukinn innflutning á kjúklingi

KJÚKLINGAFRAMLEIÐSLA Formaður Neytendasam-
takanna telur að með fjölgun kjúklingabúa muni 
markaðurinn verða óhagstæðari fyrir neytendur þar 
sem smærri bú eru dýrari í rekstri.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI 

Hafa fréttir af brotum fyrir-
tækja á samkeppnislögum áhrif 
á neytendahegðun þína?
Já 67%
Nei 33%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga borgaryfirvöld að taka 
harðar á vanrækslu húseigenda 
í miðborginni?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



páskana
Opið um

Holtagarðar, Smáralind, Spöng,
Akureyri, Eiðistorg og Kringlan

OPIÐ til kl. 20:00OPIÐ til kl. 24:00
Skeifunni og
Garðabæ

Skírdagur, 
Sumardagurinn fyrsti

Föstudagurinn langi
Skeifunni og Garðabæ
LOKAÐ, opnar á miðnætti í

Laugardagur
Holtagarðar, Smáralind, Spöng,
Akureyri, Eiðistorg og Kringlan

OPIÐ til kl. 20:00OPIÐ til kl. 24:00
Skeifunni og
Garðabæ

Páskadagur
Skeifunni og Garðabæ
LOKAÐ, opnar á miðnætti í

Annar í Páskum
Holtagarðar, Smáralind, Spöng,
Akureyri og Eiðistorg. 
LOKAÐ í Kringlunni

OPIÐ til kl. 20:00OPIÐ allan sólarhringinn
Skeifunni og
Garðabæ

Jarðarber í lausu
- þú velur sjálfur

Hindber Bláber

ferskt með flugi!

Brómber Kirsuber
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1  Hvað heitir leiðtogi kommúnista-
flokksins á Kúbu?

2 Hvaða kvikmyndahátíð mun 
sýna myndina Gnarr um páskana?

3 Hvers lenskt er liðið sem hefur 
gert tilboð í handboltamanninn 
Hreiðar Levý Guðmundsson?

SVÖR

LÍBÍA, AP Hörð átök hafa staðið um 
borgina Misrata, sem uppreisn-
armenn hafa haft á valdi sínu. 
Einnig voru bardagar í fjöllunum 
skammt frá Túnis, og flúðu þús-
undir manna yfir landamærin.

Svo virðist sem Múammar Gad-
dafí, sem stjórnað hefur landinu í 
fjóra áratugi, leggi mikla áherslu 
á að ná Misrata á sitt vald. Þar 
er mikilvæg höfn og borgin er 
skammt frá höfuðborginni Trí-
polí, í vesturhluta landsins sem 
liðsmenn Gaddafís hafa að öðru 
leyti mestanpart á valdi sínu.

Frakkar og Ítalir hafa nú, 
ásamt Bretum, lofað uppreisnar-
mönnum í Líbíu aðstoð sem eink-
um á að felast í hernaðarráðgjöf. 
Sérfræðingar í hernaði verða 
sendir til Líbíu þar sem þeir 
munu gefa uppreisnarmönnum 
ráð í von um að rjúfa pattstöðuna 
sem ríkt hefur í átökum þeirra 
við stjórnarherinn undanfarið.

Frakkar hafa einnig lofað að 
herða loftárásir á líbíska stjórn-
arherinn. Þrátt fyrir að hersveitir 
NATO hafi nú gert loftárásir nán-
ast daglega á liðsmenn Gaddafís 
í heilan mánuð hefur það ekki 
dugað til að stöðva átökin.

Abdul-Ati al-Obeidi, utanríkis-
ráðherra Líbíu, segir að frek-
ari loftárásir muni aðeins gera 
illt verra. Hins vegar sé Líbíu-

stjórn til viðræðu um kosningar, 
lýðræði og stjórnarskrárbreyt-
ingar ef árásunum verði hætt. 
Jafnvel sé möguleiki á að liður í 
þeim umbótum verði brotthvarf 
Gaddafís sjálfs.

Navi Pillay, mannréttinda-
fulltrúi Sameinuðu þjóðanna, 
segir hins vegar að liðsmenn 
Gaddafís verði að gera sér grein 
fyrir því að með sprengjuárás-
um sínum á almenna borg-
ara í Misrata og fleiri stöðum 
geti þeir verið að fremja stríðs-
glæpi. Alþjóðlegi sakadómstóll-
inn í Haag, sem dæmir í stríðs-
glæpamálum, muni rannsaka það 
í þaula.

Líbískir embættismenn neita 
því reyndar í viðtölum að sprengj-
um hafi verið varpað á Misrata. 
Moussa Ibrahim, talsmaður 
Líbíustjórnar, segir að alþjóða-
samfélagið eigi ekki að hlusta á 
fréttir fjölmiðla eða sögur frá 
uppreisnarmönnunum.

Borgin Misrata hefur verið á 
valdi uppreisnarmanna í nærri 
tvo mánuði, eða frá því stuttu 
eftir að uppreisn þeirra gegn 
Gaddafí og stjórn hans hófst. 

Liðsmenn Gaddafís hafa setið 
um borgina frá því að hún komst 
undir vald uppreisnarmanna en 
hafa hert árásir sínar nú síðustu 
daga.   gudsteinn@frettabladid.is

Pattstaðan 
í Líbíu dregst 
á langinn
Þrátt fyrir að NATO hafi gert loftárásir á Líbíu í 
mánuð hafa liðsmenn Gaddafís ekki gefið eftir. 
Frakkar og Ítalir ætla, ásamt Bretum, að veita upp-
reisnarmönnum aðstoð. Hart er barist um Misrata.

FUNDAÐ Í PARÍS Mustafa Abdel Jalil, helsti talsmaður uppreisnarliðsins, tekur í hönd 
Francois Fillon, forsætisráðherra Frakklands, í gær. NORDICPHOTOS/AFP

UPPLÝSINGAMÁL Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra telur að 
gagnrýni á frumvarp um ný upplýs-
ingalög sé rangtúlkanir. Hún segir 
það sér að meinalausu að falla frá 
breytingunum. 

Þetta kemur fram í svohljóð-
andi færslu sem Jóhanna setti inn 
á Facebook-síðu sína í gær: „Frv. 
til upplýsingal. og stóraukinn upp-
lýsingaréttur er nú gert tortryggi-
legt með rangtúlkunum. Í stað 80 
ára leyndar vegna stjórnarskrár-
varinna einkamálefna einstakl. er 
lagt til að árin verði 110 í algerum 
undantekn.tilfellum, enda lifir fólk 

lengur. Ef gera 
á gott framfara-
mál tortryggilegt 
með slíkum vill-
andi málflutningi 
þá er mér alger-
lega að meina-
lausu að falla frá 
breytingunni og 
færa ákvæðið til 
fyrra horfs.“

Eins og Frétta-
blaðið sagði frá á þriðjudag hefur 
Svanhildur Bogadóttir borgar-
skjalavörður og fleiri gagnrýnt í 
umsögnum við frumvarpið að það 

sé geðþóttaákvörðun stjórnvalds 
að loka á skjöl í sextíu ár. Slíkt sé 
ekki í samræmi við gegnsæi í opnu 
þjóðfélagi. Ekki síður hefur það 
verið gagnrýnt að þjóðskjalavörð-
ur getur, samkvæmt frumvarpinu, 
ákveðið að synja beiðni um aðgang 
að yngri skjölum en 110 ára vegna 
einka- eða almannahagsmuna.

Í umsögnum við frumvarpið er 
bent á að engin rök virðist hníga að 
því að leynd yfir skjali sé haldið í 
svo langan tíma. Er tekið dæmi um 
hvað það hafi verið árið 1901 sem 
myndi réttlæta leynd í dag á grund-
velli almannahagsmuna. - shá

Forsætisráðherra er tilbúinn að falla frá breytingum á upplýsingalögum:

Nýtt upplýsingafrumvarp rangtúlkað

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR 

1. Raúl Castro, 2. Tribeca-kvikmyndahá-
tíðin. 3. Liðið er frá Hvíta-rússlandi

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP

Verð frá 99.900 kr. 
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann m.v. 2 í stúdíói. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta með afslætti: 109.900 kr.

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

VITA

Portúgal
með 

Björk Jakobsdóttir
 heldur utan um dagskrá

 fyrir eldri borgara og verður
 farið í gönguferðir, saman

 út að borða, skemmtikvöld,
 bingó, spilavist o.fl.

Ferð á vegum klúbbsins Gott fólk 60+ í vorsólina í Portúgal. Flogið er með beinu flugi 
með Icelandair. Félagar í klúbbnum fá 5.000 kr. afslátt af þessari ferð.

Vorferð til Portúgal
Ondamar ****
8. – 25. maí
Gott fjögurra stjörnu hótel, staðsett miðja vegu milli 
„Laugavegarins“ og gamla miðbæjarins í Albufeira.

Hjá VITA eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast 
þú stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 
Auk þess getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni 
um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum.

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur

SAMGÖNGUMÁL Strætisvagnar 
munu ekki ganga á föstudaginn 
langa og páskadag. 

Í dag, skírdag, og á annan í 
páskum verður strætisvögnum 
ekið eftir hefðbundinni sunnu-
dagsáætlun. Á laugardag verð-
ur ekið samkvæmt venjulegri 
laugardagsáætlun.

Allar nánari upplýsingar má fá 
á heimasíðu Strætó og í þjónustu-
símanum 540 2700. - þeb

Enginn akstur á morgun:

Strætóakstur 
um páskana

STRÆTÓ Engin þjónusta er veitt á 
föstudaginn langa og á páskadag.

STJÓRNMÁL Framkvæmdastjórn 
Landssambands framsóknar-
kvenna hefur skorað á ritstjóra 
Morgunblaðsins að biðja Siv Frið-
leifsdóttur opinberlega afsökunar 
á skopmynd sem birtist af henni í 
blaðinu á laugardag. Á myndinni 
var hún teiknuð sem vændiskona. 

Stjórnin lýsir furðu sinni á því 
að ritstjórarnir Davíð Oddsson og 
Haraldur Johannessen, sem beri 
ábyrgð á birtingu myndarinnar, 
hafi ekki birt afsökunarbeiðni í 
blaðinu. Ef þeir sjái ekki ástæðu 
til afsökunarbeiðni vilji stjórnin fá 
útskýringu á því. - þeb

Útskýri mál sitt opinberlega:

Ritstjórar biðj-
ist afsökunar

SKIPULAGSMÁL Nikulás Úlfar 
Másson, forstöðumaður Húsa-
friðunarnefndar, segir ástandið 
á hinum fjölmörgu niðurníddu 
húsum í miðborg Reykjavíkur 
mikið vandamál.

„Þetta er okkar sameiginlega 
umhverfi og það rými sem við 
eyðum lífinu í. Við eigum rétt 
á því að farið sé vel með það,“ 
segir Nikulás. Hann segir þó 
vandamálið ekki nýtt af nálinni 
og lengi hafi staðið til að gera 
eitthvað í málunum. Ástæðurn-
ar séu ýmist skipulag eða skipu-
lagsleysi, en almennt sé ekki 
farið nógu vel með eldri hús í 
miðborginni. 

„Það þarf að afmarka skil-
merkilega afstöðu Reykjavíkur-
borgar varðandi varðveislu þess 

sem telst vera söguleg eign borg-
arinnar,“ segir Nikulás. „Svo þau 
standist ágjöf verktaka og ann-
ara sem vilja þessi hús í burtu af 
einhverjum öðrum sjónarmiðum 
en menningarlegum.“ 

Nikulás er þó bjartsýnn á að 
borgaryfirvöld taki við sér og 
muni í auknum mæli nýta sér 
heimildir til framkvæmda. Nauð-
synlegt sé að stefnumótun verði 
fest í sessi um varðveislu á eldri 
svæðum borgarinnar og ráð-
ist verði í að finna lausn á þeim 
vanda sem hafi skapast. 

„Ég er bjartsýnn á að þetta 
fari að ná í gegn og kröftug 
stefna verði mótuð er varðar 
varðveislu byggðarinnar innan 
Hringbrautar og Snorrabrautar,“ 
segir hann. - sv

Forstöðumaður Húsafriðunarnefndar um miðborgina:

Vandamálið er ekki 
nýtt af nálinni

VEISTU SVARIÐ?



Opið 13–18 í dag

Afgreiðslutími um páskana 
Skírdagur                                   13–18

Föstudagurinn langi                          lokað
Laugardagur                                               10–18

Páskadagur og annar í páskum                lokað

Páskar
Páskalitaleikur 

Fimmtudag og laugardag á Blómatorginu. Allir þátttakendur 
fá glaðning frá Nóa Síríusi og geta unnið páskaegg nr. 7.

Vertu aðdáandi Kringlunnar á Facebook  
og þú gætir unnið páskaegg.

Gleðilegt sumar! 
Allir krakkar fá fríar blöðrur  

í dag.

Athugið! Sambíóin Kringlunni eru opin alla páskana.
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Ef þú notar MasterCard kort frá Kreditkorti gætirðu tryggt 
barninu þínu ógleymanlega upplifun. Nafn eins barns á 
aldrinum 7–9 ára verður dregið út og fer ásamt fylgdarmanni á 
UEFA Champions League úrslitaleikinn á Wembley 2011 og fær 
að leiða leikmenn inn á völlinn í boði MasterCard, 
aðalstyrktaraðila UEFA Champions League. Til að taka þátt 
þarf að nota MasterCard kortið a.m.k. 10 sinnum frá 
14. apríl–15. maí 2011.

UPPLIFUN SEM 
ALDREI GLEYMIST
Barnið þitt gæti fengið að leiða leikmann inn á völlinn í 
UEFA Champions League úrslitaleiknum á Wembley 
28. maí 2011 í London

Dregið vikulega um skemmtilega aukavinninga
Skráðu þig til leiks á www.kreditkort.is 

OLÍAN EKKI FARIN Náttúruverndar-
starfsmaður sýnir olíuna sem loðir á 
hönd hans eftir að hann dýfði henni 
niður í mýri í Louisiana, ári eftir að 
olíulekinn mikli hófst í Mexíkóflóa.
 NORDICPHOTOS/AFP

EVRÓPUMÁL Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins hefur síðustu 
ár þrýst á um að veita EFTA-dóm-
stólnum samsvarandi heimild og 
Evrópudómstóllinn hefur gagn-
vart ESB-ríkjum, þannig að hann 
geti sektað EES-ríki sem brjóta 
ákvæði EES-samningsins. Norð-
menn hafa verið þessu samþykkir 
en Íslendingar staðið á móti.

Þetta kemur fram í Íslands-
skýrslu þeirri sem dr. Eiríkur 
Bergmann stjórnmálafræðingur 
gerði fyrir skýrslu norskrar rann-
sóknarnefndar og blaðið hefur 
greint frá. Eiríkur hefur þessar 

upplýsingar eftir ónafngreindum 
íslenskum embættismönnum.

Hann segir að hefðu þessar 
hugmyndir náð fram að ganga á 
sínum tíma hefði það getað þýtt 
við núverandi aðstæður að íslenska 
ríkið hefði mátt sekta vegna Ice-
save, færi það mál fyrir dómstól-
inn. „En þar sem við gáfum ekki 
eftir í þessu máli getur EFTA-dóm-
stóllinn ekki dæmt okkur í fésekt,“ 
segir Eiríkur.

Norðmenn eru yfirleitt miklu 
fúsari til að fara að vilja og reglum 
Evrópusambandsins en Íslending-
ar, segir einnig í skýrslunni. - kóþ

ESB og Norðmenn hafa viljað breyta EFTA-dómstólnum en Ísland ekki:

Hefði getað sektað fyrir Icesave

EIRÍKUR BERGMANN EINARSSON Hefur 
skrifað skýrslu um Ísland og EES-samn-
inginn fyrir rannsóknarnefnd norska 
þingsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

DÓMSMÁL Tveir ungir menn hafa 
verið dæmdir í Héraðsdómi 
Norðurlands eystra í þrjátíu daga 
skilorðsbundið fangelsi hvor 
fyrir að stela tólf slökkvitækjum.

Mennirnir stálu tækjunum úr 
Múlagöngum og Héðinsfjarðar-
göngum í nóvember á síðasta 
ári. Þeir tóku tækin á leiðinni 
milli Dalvíkur og Siglufjarðar og 
gerðu sér að leik að sprauta úr 
nokkrum þeirra. Hvorugur hafði 
gerst brotlegur við lög áður. 
Refsing þeirra er skilorðsbundin 
í tvö ár. - jss 

Dæmdir á skilorð:

Tveir stálu tólf 
slökkvitækjum

REYKJAVÍK Hanna Birna Kristjáns-
dóttir, oddviti sjálfstæðismanna 
í borgarstjórn, sagði í gær af 
sér embætti sem forseti borgar-
stjórnar og Sóley Tómasdóttir, 
fulltrúi Vinstri grænna, sagði um 
leið af sér sem fyrsti varaforseti.

Þær Hanna Birna og Sóley 
sögðu í sameiginlegri tilkynningu 
að atkvæðagreiðslan um samein-
ingar í skólakerfi borgarinnar 
hefði gert útslagið um ákvörðun 
þeirra tveggja.

„Það er mat okkar að með 
atkvæðagreiðslunni [...] um mikl-
ar breytingar á þjónustu við börn 
í skólum borgarinnar sé það full-
reynt að til staðar sé nokkur raun-
verulegur vilji hjá meirihlutanum 
til að ástunda betri vinnubrögð og 
auka aðkomu íbúa að lykilákvörð-
unum,“ sagði í tilkynningunni.

Í samtali við Fréttablaðið sagði 
Hanna Birna að þessi málalok 
væru henni vonbrigði, en mælir-
inn hefði fyllst í í skólamálunum.

„Þar var farið fram með 
fádæma hörku og valdboði gegn 
foreldrum, fagaðilum og starfs-
fólki. Þar greiddi meirihlutinn í 
raun atkvæði gegn því að vinna 
með borgarbúum.“

Hanna Birna bætir því við 
að sjálfstæðismenn muni halda 
áfram að vinna að góðum málum 
fyrir borgarbúa. Hún segist ekki 
sjá eftir að hafa látið reyna á sam-
starfið. „Ég tel að við í Sjálfstæð-
isflokki og Vinstri græn höfum 
tekið rétta ákvörðun að láta reyna 
á þetta, en ég vildi óska þess að 
meirihlutinn hefði verið eins 
reiðubúinn og við vorum.“

Sóley tekur í sama streng og 
segir meirihlutann ekki hafa 
verið tilbúinn í raunverulegt 
samstarf.

„Það má í raun segja að vinnu-
brögð hafi færst til baka í hefð-
bundna meiri- og minnihluta-
pólitík strax síðasta sumar. Við 
höfum ítrekað reynt að vinna 
með meirihlutanum í stórum 
viðfangsefnum, en þau hafa ekki 
verið tilbúin að hlusta á okkar 
sjónarmið.“

Hún segir miður að þessi til-
raun hafi mistekist.

„Það er leiðinlegt fyrir alla 
að þetta nýja og ferska afl skuli 
ekki hafa hugrekki til að taka 
stærri skref í átt að meiri sátta-
pólitík.“

S. Björn Blöndal, aðstoðarmað-
ur borgarstjóra, sagði í samtali 
við Fréttablaðið að ákvörðun 
þeirra Hönnu Birnu og Sóleyjar 
hefði ekki komið mjög á óvart. 

„Við bjuggumst ekki við því að 
þær yrðu fram yfir þetta ár sem 
talað var um í upphafi.“

Björn þakkaði þeim fyrir störf 
sín og sagði að ákvörðun um eft-
irmenn þeirra yrði tekin eftir 
páskafrí. thorgils@frettabladid.is

Skortur á vilja 
til samstarfs
Hanna Birna Kristjánsdóttir og Sóley Tómasdóttir 
hætta sem forseti og varaforseti borgarstjórnar. 
Talsmaður meirihlutans segir að ekki hafi verið 
viðbúið að þær yrðu lengur en ár í embættunum.

SVIPTINGAR Í BORGARSTJÓRN Hanna Birna Kristjánsdóttir og Sóley Tómasdóttir hafa 
bundið enda á formlegt samstarf sitt við meirihlutann í borginni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það er leiðinlegt fyrir 
alla að þetta nýja og 

ferska afl skuli ekki hafa hug-
rekki til að taka stærri skref í 
átt að meiri sáttapólitík.

 SÓLEY TÓMASDÓTTIR
BORGARFULLTRÚI VG
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

 36%
afsláttur

 45%
afsláttur

 20%
afsláttur

 20%
afsláttur

2.188kr/kg

áður 3.398 kr/kg 

LAMBAINNRALÆRI
FERSKT

LAMBARIB-EYE
M/HVÍTLAUK OG RÓSMARÍN

3.198kr/kg

áður 3.998 kr/kg 

189kr/pk.

áður 377 kr/pk. 

NAUTARIB-EYE
FERSKT

GRILL SVÍNAKÓTELETTUR

2.419kr/kg

áður 4.398 kr/kg 
1.118kr/kg

áður 1.398 kr/kg 

Gleðilega páskahátíð!

Tilboðin gilda  19. - 25. apríl  
eða meðan birgðir endast

GLEÐILEGA  PÁSKAHÁTIÐ!
JARAÐARBER
250 G

OPNUNARTÍMI YFIR PÁSKANA
PÁSKADAGUR: 
LOKAÐ
ANNAR Í PÁSKUM: 
OPIÐ FRÁ 12–18

SKÍRDAGUR:  
OPIÐ FRÁ 12–18
FÖSTUDAGURINN LANGI: 
LOKAÐ

1.698kr/kg

áður 1.998 kr/kg 

1.199kr/kg

áður 1.501 kr/kg 

FERSKUR LAMBAHRYGGUR
KRYDDAÐUR

FERSKT LAMBALÆRI
ÞURRKRYDDAÐ 

COCA-COLA
6 X 330 ML

395kr/pk.

áður 589 kr/pk. 

 33%
afsláttur

 50%
afsláttur
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Höfnum nýjum 
fjölmiðlalögum!

fjolmidlalog.is

Viðurkenning 
Öldrunarráðs Íslands 2011

Hér með óskar Öldrunarráð eftir tilnefningum til 
viðurkenningar Öldrunarráðs Íslands. Öllum er heimilit 
að senda inn tilnefningar. 

Frestur til að senda inn tilnefningar er til og með 
2. maí 2011 og skulu tilnefningar sendar til Öldrunarráðs
Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík eða á 
netfangið margret.gudmundsdottir@hrafnista.is

Árlega veitir Öldrunarráð Íslands sérstaka viðurkenningu
til einstaklings, stofnunar eða félagasamtaka sem þykja 
hafa unnið einstakt starf tengt málefnum aldraðra.

Dagskráratriði óskast

Hitt Húsið    Sími: 411 5500    17juni@hitthusid.is    www.17juni.is

Auglýst er e ir skemm - og sýningaratriðum fyrir þjóðhá ðarskemmtun
í Reykjavík. Í dagskránni er gert ráð fyrir barna og ölskylduskemmt-
unum á sviðum, tónleikum, leiktækjum og ýmsum sýningum og götu-
uppákomum.

Hægt er að sækja um flutning atriða, uppákomur og viðburði á vefnum
www.17juni.is en umsóknum má einnig skila í Hi  Húsið, Pósthússtræ  
3-5, 101 Reykjavík á eyðublöðum sem þar fást. Umsóknarfrestur er l
12. maí.

Upplýsingar í síma 411 5502 eða á 17juni@hi husid.is 

17. júní í Reykjavík

Styrkur ríkisstjórnarinnar 
og hvort rétt og nauðsyn-
legt sé að fjölga í stjórnar-
liðinu er meðal umræðu-
efna á kaffistofum jafnt 
sem bakherbergjum 
stjórnmálanna þessa 
dagana. 

Íslendingar eiga því ekki að venj-
ast í seinni tíð að hér starfi veik 
ríkisstjórn. Þrjár fyrstu ríkis-
stjórnir Davíðs Oddssonar höfðu 
mikinn þingstyrk (9 til 17 þing-
manna meirihluta) en sú síðasta 
(sem síðar urðu ríkisstjórnir 
Halldórs Ásgrímssonar og Geirs 
H. Haarde) hafði fimm þing-
manna meirihluta. 

Það er til marks um mikil-
vægi góðs þingstyrks stjórnar að 
meðal ástæðna sem gefnar voru 
fyrir því að Sjálfstæðisflokkur og 
Framsóknarflokkur endurnýjuðu 
ekki samstarf sitt eftir kosning-
arnar 2007 var að slík stjórn hefði 
aðeins notið eins manns meiri-
hluta. 

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur hefur eins manns meiri-
hluta. Þegar lagt var af stað 
vorið 2009 var meirihlutinn fimm 
menn. Síðan hafa þrír kvatt VG og 
stjórnina en einn komið í staðinn.

Undantekningin Jóhanna
Ekki er allt unnið með meirihluta. 
Það skiptir máli hvernig sá meiri-
hluti er samansettur. Þótt þrír 
stjórnarandstæðingar í þingliði 
VG séu nú horfnir á braut eru enn 
innanbúðar menn sem styðja ekki 
öll áform stjórnarleiðtoganna. Þá 
er meira að segja að finna í sjálfri 
ríkisstjórninni, líkt og kunnugt 
er. Þótt ágreiningur hafi ríkt 
um einstök mál í ríkisstjórnum 
síðustu tuttugu ára birtist hann 
aldrei landsmönnum jafn ljóslif-
andi og nú. Á þessu er vitaskuld 
undantekningin sem var stjórnin 
1991-1995, þegar Jóhanna Sig-
urðardóttir sagði af sér ráðherra-
embætti og gekk í framhaldinu úr 
Alþýðuflokknum. 

Vill vinna með Framsókn
Um nokkurt skeið hefur verið 
rætt um að styrkja þurfi ríkis-
stjórnina og hafa Samfylkingar-

menn verið þess nokkuð áfjáðir. Í 
flokknum hefur bæði verið horft 
til Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknarflokksins en í Samfylking-
unni er jú fólk sem spannar býsna 
breitt róf stjórnmálanna. 

Ljóst er að Jóhanna Sigurðar-
dóttir hefur ekki áhuga á að 
vinna með sjálfstæðismönnum. Í 
viðtali við DV í gær kvaðst hún 
helst horfa til Framsóknarflokks-
ins í þeim efnum og hugsanlega 
Hreyfingarinnar. Þá má nefna að 
í umræðum um vantrauststillögu 
á ríkisstjórnina í síðustu viku 
gagnrýndi Jóhanna Sjálfstæðis-
flokkinn harðlega. Hún nefndi 
hann 22 sinnum á nafn og sagði 
hann meðal annars ekkert erindi 
eiga í ríkisstjórn. Hún minntist 
hins vegar ekki einu orði á Fram-
sóknarflokkinn. 

Þolinmæðin þrotin
Þingmenn Samfylkingarinnar 
sem vilja styrkja ríkisstjórnina 
eru margir hverjir orðnir lang-
þreyttir á væringunum í VG, sem 
þeir segja hafa skaðað stjórnina. 
Flokknum sé ekki lengur treyst-
andi til að hafa líf ríkisstjórnar-
innar í höndum sér. 

Þá er sú skoðun útbreidd meðal 
Samfylkingarfólks að óbreytt 
komi ríkisstjórnin ekki mikilvæg-
um málum í gegnum þingið. Setja 
þeir mál á borð við sameiningu 
ráðuneyta fyrir utan sviga en 
nefna sérstaklega stórvirka upp-
byggingu í atvinnumálum, sem 
þeir telja alfarið stranda á VG. 

Þótt Jóhanna hafi nú í nokkra 
mánuði rætt í þröngum hópum að 
breiðara samstarf sé ýmist æski-
legt eða nauðsynlegt var það ekki 
fyrr en í samtali við Fréttablað-
ið að afstaðinni þjóðaratkvæða-
greiðslunni um Icesave sem hún 
viðraði þann möguleika opinber-
lega. Velta menn fyrir sér hvort 
henni sé virkilega alvara í þeim 
efnum. Vera megi að hún sé annað 
hvort að reyna að temja VG eða 
kaupa sér tíma í eigin þingflokki 
með því að segjast vera að skoða 
málið.

Ótti við Framsókn
Innan VG eru ólíkar skoðanir 
á málinu. Sumir líta alls ekki á 
það sem vandamál; vissulega sé 
meirihluti stjórnarinnar naumur 

en raðir þingflokksins hafi þést 
og innan hans sé nú eining um að 
láta samstarfið ganga vel. 

Aðrir eru á öðru máli og efast 
um að óbreytt ástand geti varað 
til lengdar. Í þeim röðum er áhugi 
á samstarfi við framsóknarmenn, 
ýmist einstaka eða flokk þeirra í 
heild. Vitaskuld er staðnæmst 
sérstaklega við þau Guðmund 
Steingrímsson og Siv Friðleifs-
dóttur.

Í VG er hins vegar ekki að 
finna vott af áhuga á samstarfi 
við Sjálfstæðisflokkinn. 

Það eru einkum umhverfis-
verndarsinnar sem telja ógæfu-
spor að bjóða Framsóknarflokkn-
um að koma að stjórn landsins. 
Þeir óttast – í ljósi sögunnar – 
að Framsókn setji virkjana- og 
stóriðjumál á oddinn. Nóg sé að 
eiga við þá Samfylkingarmenn 
sem aðhyllist slíka stefnu þótt 
ekki bætist við nýr þingflokk-
ur í stjórnarliðið sem sjái ekki 
aðrar leiðir til fjölgunar starfa en 
vatnsaflsvirkjanir og álver.

Ágæt reynsla, en …
Að öllu samanteknu er í stjórnar-
flokkunum dágóður hópur fólks 
sem telur vitlegt að fá framsókn-
armenn til samstarfs. Í þeim 
röðum fellst fólk á að vissulega 
séu áherslur flokkanna þriggja 
í ýmsum málaflokkum ólíkar 
en á hitt beri að líta að reynsla 
þeirra af samstarfinu í R-listan-
um til margra ára hafi verið góð. 
Vel megi hugsa sér að flokkarnir 
geti, í ljósi þess, komið sér saman 
um lausnir á brýnum viðfangs-
efnum. Komi Framsókn að ríkis-
stjórninni verði að skrifa nýjan 
stjórnarsáttmála.

Á þessum vangaveltum fólks 
er þó sú snurða að forysta Fram-
sóknarflokksins er ekki sérlega 
áfjáð í samstarf með stjórnar-
flokkunum, svo ekki sé nú fastar 
að orði kveðið. Þrjá þarf í þetta 
hjónaband og í það gengur enginn 
til málamynda.

R-listinn í Stjórnarráðið?

Í RÍKISSTJÓRN Símarnir áttu um stund hugi Ögmundar Jónassonar og Árna Páls Árnasonar þegar vantraust á ríkisstjórnina var 
rætt í þinginu á dögunum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Björn Þór 
Sigbjörnsson
bjorn@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING: Staða ríkisstjórnarinnar



TILBOÐ

Ferðaskrifstofa

Fjarðargötu 8 ·710 Seyðisfirði · Sími: 472 1111 Stangarhyl 1 · 110 Reykjavik · Sími: 570 86000

FÆREYJAR
SIGLT TIL ÞÓRSHAFNAR
18 TÍMA SIGLING FRÁ SEYÐISFIRÐI

DANMÖRK
SIGLT TIL HIRSTHALS
TVEGGJA  OG  HÁLFS  SÓLAHRINGS  
SIGLING  FRÁ  SEYÐISFIRÐI

Í FERÐ MEÐ NORRÆNU 
TEKURÐU BÍLINN MEÐ 

ÞÉR OG ALLAN ÞANN 
FARANGUR SEM Í 

HANN KEMST. 

BÓKAÐU SNEMMA 
TIL AÐ TRYGGJA 

ÞÉR PLÁSS.  Í  FYRRA 
SUMAR URÐU MARGIR 

FRÁ AÐ HVERFA ÞVÍ 
ALLT VAR FULLBÓKAÐ

BE
TR

I S
TO

FA
N

BROTTFÖR FRÁ SEYÐISFIRÐI 8. JÚNÍ 
HEIM FRÁ HIRTSHALS 28. JÚNÍ

BROTTFÖR FRÁ SEYÐISFIRÐI 8. JÚNÍ
HEIM FRÁ HIRTSHALS 28. JÚNÍ

Verð pr. mann m.v. tvo í tveggja 
manna klefa ásamt fólksbíl 
Heildarverð kr.  189.600
Fullt verð kr.  336.200
Þú sparar kr. 146.600
Verðin eru án forfallatryggingar.
Tilboðið miðast eingöngu við 
ofangreindar dagsetningar.

Verð pr. mann m.v. tvo fullorðna og 
tvö börn í fjögurra manna klefa án 
glugga ásamt fólksbíl 
Heildarverð kr. 230.000
Fullt verð kr. 374.300
Þú sparar  kr. 144.300
Verðin eru án forfallatryggingar.
Tilboðið miðast eingöngu við 
ofangreindar dagsetningar.

 

 94.800,-

 57.500,-

DANMÖRK

DANMÖRK

SUMAR

WWW.SMYRIL-LINE.IS

 Brottför frá Seyðisfirði 4. -11. eða 18. maí. 

Frá Tórshavn 10. -17. eða 24. maí. Verð pr.

Fjórir saman í fjögurra manna klefa án gl

um borð Norrænu og fólksbíll með.  Gist

tveggja manna herbergjum á Hótel Fær

fjórar nætur. Morgunverður innifalinn á

kr. 75.900
FÆREYJAR

FO

AFÞREYING Í NORRÆNU
Í Norrænu er ýmislegt sem gerir dvölina um borð ánægjulega. Þar er að
finna þrjá veitingastaði, kaffiteríuna, glæsilegt hlaðborð og Simmer Dim 
veitingastaðinn. Naustbarinn er vinsæll og svo Víkingaklúbburinn, nætur-
klúbbur þar sem dansað er öll kvöld. Á sóldekkinu er bar sem er opinn
þegar veður er gott. Góð fríhöfn er um borð þar sem allur algengur frí-
hafnarvarningur fæst. Einnig er sundlaug, sólbaðsstofa, sauna og líkams-
rækt til afnota fyrir farþega. Síðan er  bíósalur þar sem sýndar eru bíó-
myndir alla daga og kvöld. Barnalandið hefur verið 
stækkað og er það nú mjög veglegt.

DANMÖRK
Skemmtilegt er að aka um Danmörku og
margt forvitnilegt að sjá þar og upplifa.  Þar 
er gott að slappa af og njóta góðs matar og 
veðurblíðu sem einkennir landið yfir sumð blíð i k i l dið fi -
artímann.  Í Danmörku eru góðar strendur,
fjöldi skemmtigarða og dýragarða, frábærir 
veitingastaðir og mannlífið gott. 

Danmörk liggur við Norðursjó og stutt er að 
aka suður að landamærum Þýskalands. 
Einnig er hægt að aka um Eyrarsundsbrúna 
yfir til Svíþjóðar og góðar ferjusamgöngurfi til S íþjóð óð f j ö
eru til Noregs og fleiri landa.

BÓKAÐU 

SNEMMA TIL AÐ 

TRYGGJA ÞÉR 

PLÁSS.

 
. mann. 

lugga  

t í 
reyjum m ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí íííííííííííííííííííííííí í í ííí í í 

á hóteli.

 

Brottför frá Seyðisfirði 4. -11. eða 18. maí.  
Frá Tórshavn 10. -17. eða 24. maí. Verð pr. mann. 
Tveir saman í klefa án glugga  um borð 
Norrænu og fólksbíll með.  Gist í tveggja manna 
herbergi á Hótel Færeyjum í fjórar nætur. 
Morgunverður innifalinn á hóteli.

kr. 79.900
FÆREYJAR

FO
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HALLDÓR

Allir sem hafa aðgang að netinu um 
íslenskar netveitur geta komist í raf-

ræn tímarit vegna áskrifta Landsaðgangs 
að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum. 
Frá heimasíðu Landsaðgangsins, hvar.is er 
hægt að komast í tímaritin til að skoða eða 
lesa. Einföld leið til að athuga hvort tímarit 
er í Landsaðgangi er að fara inn á vefinn 
hvar.is og leita á Tímaritalista A-Z. Einnig 
veitir starfsfólk bókasafna notendum aðstoð 
við að leita í Landsaðgangi. Ef tímarit er í 
áskrift er það aðgengilegt alla daga ársins 
og á öllum tímum sólarhringsins. Tímaritin 
eru aðgengileg hvort sem er úr heimatölv-
um, á  vinnustöðum, hjá skólum eða á heitum 
reitum. Fjöldi rita í Landsaðgangi eru um 
17.000.

Þar er ekki aðeins að finna fræði- og vís-
indarit heldur einnig tímarit á fjölmörgum 
áhuga- og tómstundasviðum. Flest tímarit 
almenns efnis eru í gagnasöfnunum Pro-
Quest Central og Ebscohost. Oft er útlit raf-
rænna tímarita eins og prentaðra útgáfu. 
Aðgangur getur einnig  verið þannig að 
aðeins texti greinar birtist án myndefnis. Í 
einstaka tilvikum komast lesendur í tíma-
ritsgreinar á vefsíðum ritanna þar sem 
myndefni fylgir. 

Í stuttri blaðagrein er ekki möguleiki 
á að telja til öll tímarit á almennum 

áhugasviðum. En sem dæmi má nefna að 
áhugafólk um útiveru, heilsurækt og íþróttir 
getur til dæmis lesið eða skoðað greinar í 
American Fitness, Backpacker, Bowhunter, 
Climbing,  Dance Magazine, Golf Magazine, 
Horse & Rider, Joe Weider ś Muscle and Fit-
ness, Motor Boating, National Fisherman, 
Outdoor Life, Practical Horseman, Runner ś 
World, Ski, Skiing, The Sporting News, 
Sports Illustrated, Swimming World og 
Tennis. Fyrir fólk með áhuga á handverki 
og listum má nefna tímaritin, African Arts, 
Acoustic Guitar, Architecture, Art in Amer-
ica, Art Monthly, ArtUS, Bass Player, Bill-
board, British Journal of Photography, Craft 
Arts International, Guitar Player, Keyboard, 
Pottery Making Illustrated og Strings. Fyrir 
áhugafólk um þjóðmál og samtímaatburði 
eru  eftirfarandi tímarit m.a. aðgengileg, 
Economist, Foreign Affairs, Time og News-
week. Fyrir áhugafólk um tölvumál má 
nefna tímaritin Computer Act!ve og eWeek. 

Landsaðgangur að rafrænum gagna-
söfnum og tímaritum er samlag og greiða 
ríflega 200 aðilar til þess. Meðal greiðenda 
eru allir íslensku háskólarnir, opinberar 
stofnanir, bókasöfn um allt land og einstaka 
fyrirtæki. Er uppáhaldstímaritið þitt eða 
tímarit á þínu áhugasviði í Landsaðgangi – 
hvar.is? 

Uppáhalds tímaritið þitt!
Bókasöfn

Birgir 
Björnsson
umsjónarmaður 
Landsaðgangs – 
hvar.is.

Við Mishkin
Tryggvi Þór Herbertsson, prófessor í 
hagfræði og alþingismaður, ber blak 
af sjálfum sér og hagfræðiprófess-
ornum Frederic Mishkin í grein í 
nýjustu Vísbendingu. Ber hún heitið 
Játning hagfræðings og er tilraun 
til að útskýra hvers vegna fræg 
skýrsla sem þeir skrifuðu fyrir 
Viðskiptaráð 2006 er eins og 
hún er. Greinin um margt 
ágæt og ekki er niðurlagið 
ónýtt. Þar segir: „Samanlagt 
höfum við Mishkin 
um 50 ára reynslu af 
ráðgjöf þar sem við 
höfum þegið fyrir 

endurgjald. Við höfum ráðlagt fjölda 
seðlabanka, ríkisstjórna, alþjóða-
stofnana og einkafyrirtækja um allan 
heim.“ 

Við Siggi 
Við þessi orð rifjast óneitanlega 

upp frásögn Einars Sveinssonar, 
sem eftir handboltaleik með 
Þrótti sagði frá því að hann 
og Sigurður bróðir hans 
stórskytta hefðu skorað 
samtals átján mörk í leiknum. 

Lét hann þess ógetið að 
Sigurður hefði skorað 
sautján þeirra.

Voru þær það já?
Um leið og fréttir af afsögn Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur og Sóleyjar 
Tómasdóttur úr embættum forseta 
og fyrsta varaforseta borgarstjórnar 
komu sumum á óvart klóruðu aðrir 

sér í höfðinu. Sú staðreynd að þær 
gegndu þessum embættum var 

nefnilega með best geymdu 
leyndarmálum stjórnmálanna. 
Aðrir voru hins vegar með 
staðreyndirnar á hreinu og 
veltu fyrir sér hvernig þær 
hefðu enst í embættum í það 

tæpa ár sem liðið er frá 
kosningum. 

bjorn@frettabladid.is

www.listahatid.is
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA! 

P
áskafríið er frábært. Fimm frídagar sem er hægt 
að ganga að sem vísum, ólíkt jólafríinu sem er mjög 
misjafnlega vinnuveitendavænt, og án streitunnar og 
gjafakapphlaupsins sem stundum fylgir jólahátíðinni. 
Nú er tækifærið til að njóta góðra stunda með vinum 

og fjölskyldu.
En það er auðvitað ástæða fyrir því að við tökum okkur frí. 

Og ástæða til þess, alltént fyrir þá sem játa kristna trú, að 
íhuga tilgang hátíðahaldanna.

Píslarsagan er allt um 
kring í dymbilviku; sagan af 
því hvernig Jesú var fagnað í 
upphafi viku þegar hann reið 
inn í Jerúsalem á asnanum 
á pálmasunnudag. Hvernig 
hann kvaddi lærisveina sína 
og var síðan svikinn og tekinn 

höndum, hvernig hann var niðurlægður og krossfestur.
Að minnsta kosti fyrir þá sem nenna ekki að rífa sig upp 

á páskadagsmorgun til að mæta í messu er þessi partur af 
sögunni oft mest áberandi – í menningarviðburðum, passíu-
sálmalestri, píslargöngum, bíómyndum og fréttum af fólki í 
útlöndum sem lætur festa sig upp á kross. Þegar fólk af yngstu 
kynslóðinni er spurt hvað hafi gerzt á páskunum er því kross-
festingin gjarnan efst í huga, enda býsna dramatískur atburður 
sem auðvelt er að sjá fyrir sér. 

Það eru til ótal þekktar myndir af síðustu kvöldmáltíðinni 
og Kristi á krossinum, en við þekkjum færri upprisumyndir. 
Eina slíka, sem margir Íslendingar þekkja vel, er þó að finna 
í Dómkirkjunni í Reykjavík. Þar er Kristur ekki hið niður-
lægða fórnarlamb, heldur sigurvegarinn sem hefur risið upp 
frá dauðum og velt hinum þunga steini frá grafarmunnanum.

Sú mynd fangar kjarna páskanna; þeir eru sigurhátíð upp-
risunnar. Þá fögnum við sigri lífsins á dauðanum, ljóssins á 
myrkrinu, þess góða á illum öflum. Þess vegna eru páskarnir 
í raun enn mikilvægari hátíð í kristinni trú en jólin. Upp-
risuboðskapurinn, fyrirheitið um eilíft líf, er kröftugasta 
uppspretta trúar á Krist.

Það er ekki hægt að leyfa depurð yfir hörmungum píslar-
sögunnar, sem ná hámarki á föstudaginn langa, að ná tökum á 
sér nema að leyfa sér líka að gleðjast innilega á páskadag. Ekki 
aðeins yfir góðum endi á tvö þúsund ára gamalli sögu, heldur 
yfir þeirri leiðsögn sem hún veitir.

Í trúna á Krist hafa margir sótt andlegan styrk og vissu 
fyrir því að þrátt fyrir erfiðleika, niðurlægingu og tap er 
sigurinn alltaf í augsýn. Við getum sótt okkur styrk til að velta 
þungum steinum, stuðning til að leyfa lífinu að sigra. Það er 
góð tilhugsun í rólegheitum páskafrísins.

Gleðilega páska.

Páskarnir eru meira en fimm daga frí.

Þungum 
steinum velt

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN



FIMMTUDAGUR  21. apríl 2011 17

AF NETINU

Leyndarhyggja sjálfhverfra stjórnmálamanna
Hugsunin á bak við sænsku upplýsingalögin er einföld: Stjórnvöld eiga að vinna fyrir hagsmuni almennings og enga 
aðra, og mega því ekki láta hagsmuni þeirra sem gegna opinberum stöðum hverju sinni hafa nein áhrif á slíkar 
ákvarðanir. Stjórnvöld eiga að þjóna almenningi. Einfalt, ekki satt?

Á Íslandi er hins vegar enn við lýði viðhorf sem á frekar heima í lénsveldistímanum en nútíma lýðræðisríki: Upp-
lýsingalög miða ekki að því að takmarka völd opinberra aðila til að leyna upplýsingum sem þeir búa yfir. Heldur að 
hinu, að gera yfirvöldum kleift að skammta úr hnefa þær upplýsingar sem þeim þykir henta. Íslenska stjórnmálastéttin 
lítur enn á ríkisvaldið sem tæki til að viðhalda eigin völdum og telur að upplýsingalög eigi því að vernda hagsmuni 
hennar, en ekki almennings.

Hvað var aftur sagt um gagnsæi í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis?

blog.eyjan.is/einar
Einar Steingrímsson

Nýjar leikreglur, nýr leikur

Stjórnarskráin geymir æðstu 
lög og leikreglur sérhvers 

lands. Þegar nauðsyn knýr á 
um breyttar leikreglur svo sem 
Alþingi og rannsóknarnefnd 
Alþingis hafa mælt fyrir um, þá 
búumst við til að breyta leikregl-
unum ekki til málamynda, heldur 
beinlínis til að breyta leiknum, 
til að bæta þjóðfélagið og skila 
því til afkomenda okkar í betra 
horfi en áður. Þetta gerist með 
tvennu móti. Í fyrsta lagi knýr 
ný stjórnarskrá á um nýja lög-
gjöf á þeim sviðum, þar sem við 
á, eða breytta framkvæmd laga. 
Í annan stað opnar ný stjórnar-
skrá leiðir til dómsmála, þar sem 
menn geta leitað réttar síns í ljósi 
nýrra ákvæða í stjórnarskrá. 
Nýrri stjórnarskrá er ekki ætlað 
að vera dauður bókstafur, heldur 
lifandi löggjöf.

Óspillt umhverfi og mannréttindi
Tökum dæmi, svo að ekkert fari 
á milli mála. Hugsum okkur, að 
inn í mannréttindakafla stjórnar-
skrárinnar sé bætt nýrri grein, 
þar sem aðgangur að óspilltu 
umhverfi er talinn til mannrétt-
inda. Stjórnlaganefnd leggur 
þetta til (Skýrsla stjórnlaga-
nefndar 2011, 1. bindi,  bls. 80). 
Hliðstæður má finna í stjórnar-
skrám nálægra landa, til dæmis 
í Noregi og Finnlandi. Mörgum 
mun finnast rík ástæða er til að 
bæta slíku ákvæði inn í stjórnar-
skrá Íslands, þar eð hvorki lög-
gjafarvaldið né framkvæmdar-
valdið hefur hingað til fengizt 
til að taka á einum brýnasta 
umhverfisvanda Íslands með því 
að girða fyrir gróðurspjöll og 
uppblástur af völdum lausagöngu 
búfjár og hrossa. „Enn á sér þó 
stað hraðfara eyðing gróðurs og 
jarðvegs á Íslandi“, segir á vef-
setri Landgræðslu ríkisins eftir 
þrotlausa baráttu frá 1907. Það 

er engin furða, úr því að stjórn-
völd fást ekki enn til að ráðast 
að rótum vandans með því að 
láta loka sauðfé og hross inni í 
girðingum. Umhverfisráðuneyt-
ið þarf að fela Landgræðslunni 
að stöðva lausagöngu búfjár og 
hrossa án frekari tafar í stað þess 
að halda áfram að verja skattfé 
í vonlausa baráttu við lausgang-
andi búpening og hross, sem eira 
engum gróðri. Úr því að stjórn-
völd hafa brugðizt í þessu máli, 
er ástæða til að binda hendur 
þeirra í stjórnarskránni.

Setjum nú svo, að ný stjórnar-
skrá taki gildi með slíku 
umhverfisverndarákvæði. Þá 
þarf Alþingi í samræmi við nýja 
stjórnarskrá að leiða í lög, að 
búfé og hross skuli lokuð inni í 
girðingum í landverndarskyni 
líkt og í nálægum löndum og 
umhverfisráðuneytinu sé skylt að 
sjá til þess, að lögunum sé fram-
fylgt. Verði misbrestur á því, er 
hægt að stefna lögbrjótum fyrir 

rétt. Vanræki ráðuneytið skyldu 
sína til að sjá til þess, að lög-
unum sé framfylgt, er hægt að 
kæra ráðherrann til stjórnlaga-
dómstóls, sem myndi samkvæmt 
nýrri stjórnarskrá fjalla um slík 
kærumál. Komist stjórnlagadóm-
stóllinn að þeirri niðurstöðu, 
að umhverfisráðherrann hafi 
vanrækt skyldu sína til að sjá til 
þess, að girt sé fyrir lausagöngu, 
getur dómstóllinn vísað mál-
inu til ríkissaksóknara, og getur 
hann þá ákært ráðherrann fyrir 
vanrækslu. Nærri má geta, hvort 
ráðherrar myndu þá ekki hugsa 
sig tvisvar um, áður en þeir 
vanvirtu stjórnarskrána. Þetta 
dæmi skýrir, hvernig betra jafn-
vægi milli framkvæmdarvalds 
og dómsvalds með gagnkvæmu 
aðhaldi og eftirliti gæti stöðvað 
uppblástur Íslands. Um það geta 

óháðir náttúrufræðingar vitnað, 
en varla Umhverfisstofnun, enda 
virðist hún starfa í sama anda og 
Fjármálaeftirlitið fyrir hrun. 

Stjórnarskráin getur stöðvað 
hernaðinn gegn landinu 
Ætla má, að stjórnlagaráð leggi til 
umhverfisverndarákvæði í stjórn-
arskrá í samræmi við tillögur þjóð-
fundar og stjórnlaganefndar, sem 
stjórnlagaráði ber að taka mið af. 
Og þó, kannski strandar málið. 
Kannski eru Íslendingar eins og 
Rússar inni við beinið og eftir því 
hirðulausir um landið og miðin, 
svo sem ekki bara uppblásturinn 
vitnar um og meðfylgjandi mold-
rok í öll þessi ár, heldur einnig 
ástand fiskstofnanna, brottkastið, 
hvalveiðarnar í óþökk umheimsins 
og allt það. Óþrifnaðurinn í hjarta 
Reykjavíkur vitnar ekki um djúpa 
virðingu fyrir umhverfinu, og ekki 
ber kjördæmaskipanin sök á því. 

Þess er þá ef til vill ekki að 
vænta, að meiri hluti fólksins í 

landinu og meiri hluti stjórnlaga-
ráðs hafi, þegar á reynir, miklar 
áhyggjur af uppblæstri landsins og 
undirrót hans, sem er og hefur allt-
af verið óheft lausaganga búfjár 
og hrossa. Það mun koma í ljós. 
Enginn þeirra fimm flokka, sem 
eiga nú fulltrúa á Alþingi, virðist 
skeyta nóg um uppblástur landsins 
af völdum lausagöngu til að hafa 
orð á honum í stefnuskrám sínum 
– þrátt fyrir þrotlausar brýning-
ar Halldórs Laxness, Herdísar 
Þorvaldsdóttur leikkonu, Ingva 
Þorsteinssonar náttúrufræðings 
og margra annarra landgræðslu-
manna í meira en hundrað ár. Þjóð-
fundurinn vísar veginn. Stjórnar-
skráin þarf að virða og vernda 
landið handa komandi kynslóðum, 
úr því að Alþingi brást. Markmið 
góðrar stjórnarskrár er einmitt að 
reisa girðingar. 

Í DAG

Þorvaldur Gylfason
prófessor

Vanræki ráðuneytið skyldu sína til að 
sjá til þess, að lögunum sé framfylgt, er 
hægt að kæra ráðherrann til stjórnlaga-
dómstóls, sem myndi samkvæmt nýrri 
stjórnarskrá fjalla um slík kærumál.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi

Verð kr. 109.900 - með öllu inniföldu Hótel Roc Flamingo***

Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli í 9 nætur með öllu inniföldu á 
Roc Flamingo ***.

Gríptu þetta frábæra tækifæri og njóttu lífsins 
í vor á Costa del Sol á ótrúlegum kjörum.

Costa del Sol
6. og 15. maí í 9 nætur

Heimsferðir bjóða tvær frábærar 9 nátta ferðir til Costa del Sol í vor. 
Í boði eru frábær sértilboð, með „öllu inniföldu“ á Roc Flamingo *** 
hótelinu sem var mjög vinsælt meðal farþega Heimsferða í fyrra. 
Ath. mjög takmarkaður fjöldi herbergja í boði á þessum kjörum.

með „öllu inniföldu“Frá kr. 109.900 

Gleðilega páskahátíð!

1.998kr/stk.

áður 2.990 kr/stk. 

Á

Pétur Guðjónsson

Áfram
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É
g man vel eftir þessum degi 
og hátíðleikanum sem honum 
fylgdi. Ég var viðstödd 
afhendingu handritanna á 
hafnarbakkanum og minn-
ist þess að það var sólríkt en 

ekki mjög hlýtt og rosalega mikið af fólki. 
Þetta voru mikil tímamót og gaman að 
hafa upplifað þennan dag,“ segir Guðrún 
Nordal, forstöðumaður Stofnunar Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum, sem 

var tíu ára gömul þegar 
fyrstu handritin komu 
heim fyrir fjórum ára-
tugum. Handritin voru 
síðan flutt í áföngum til 
Íslands og kom síðasta 
sendingin 19. júní 1997, 
26 árum síðar.

Fyrir tæpum tveim-
ur árum bætti stjórn 
menningarmálastofnun-

ar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, hand-
ritasafni Árna Magnússonar á sérstaka 

varðveisluskrá sína yfir minjar sem þykja 
hafa sérstakt varðveislugildi fyrir and-
legan menningararf mannkyns. Hand-
ritasafnið var tilnefnt í varðveisluskrána 
af hálfu ríkisstjórna Íslands og Danmerk-
ur, þar sem hluti safnsins er varðveittur í 
Danmörku. 

Á ársfundi stofnunar Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum, sem haldinn verður 
hinn 11. maí næstkomandi, er ætlunin 
að ræða kynningu þessarar tilnefningar 
UNESCO betur, en henni hefur enn ekki 
verið fylgt nægilega eftir að sögn Guð-
rúnar. „Þetta er gríðarleg viðurkenning 
og kominn tími til að fylgja henni eftir, 
sem verður gert í samvinnu við Dani. 
Söfnin hér á Íslandi og í Danmörku vinna 
náið saman og einnig með Landsbókasafni, 
meðal annars að því að mynda handritin 
stafrænt og setja þau á netið til að gera 
þau aðgengilegri almenningi. Sú vinna er 
í fullum gangi, vefurinn handrit.is hefur 
þegar verið opnaður og sífellt bætist við 
hann efni og upplýsingar,“ segir Guðrún.

Handritin loksins heima
Í dag eru fjórir áratugir liðnir síðan danska herskipið Vædderen lagðist að bryggju með handrit Árna Magnússonar að Flateyjar-
bók og Konungsbók Eddukvæða. Kjartan Guðmundsson leit á nokkrar myndir frá þessum mikla hátíðisdegi í sögu þjóðarinnar.

HÁTÍÐ Í BORG Í tilefni heimkomu handritanna var 
skólum lokað og einnig mörgum skrifstofum og 
fyrirtækjum svo almenningi gæfist kostur á að vera 
viðstaddur afhendinguna. Hér gengur hópur fólks 
fylktu liði í Skeiðarvoginum.

VIÐ HÖFNINA Talið er að um fimmtán þúsund manns hafi safnast saman á hafnarbakkanum í Reykjavík. 
Hér sést forsætisráðherrann Jóhann Hafstein í ræðustól.

VÆDDEREN Danska varðskipið Vædderen leggst að bryggju og misglaðbeittir sjóliðar bera handritin í land, 
Flateyjarbók og Konungsbók Eddukvæða. MYNDIR/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

ÁVALLT VIÐBÚINN Skátar í stuttum pilsum stóðu 
heiðursvörð á hafnarbakkanum.

GUÐRÚN NORDAL

HVE GLÖÐ VAR VOR 
ÆSKA Börn voru sérlega 
áberandi í fagnaðarlát-
unum vegna heimkomu 
handritanna og báru 
mörg þeirra íslenska og 
danska fána.



Fiskislóð  /  Korputorgi  /  Dalvegi, Kópavogi  /  Tjarnarvöllum 11, Hafnarfi rði  /  Austurvegi, Selfossi  /  Glerártorgi, Akureyri

ÁFYLLANLEG 
PÁSKAEGG

frá

50% afsláttur
á nammibar  í dag
og allar helgar 299

KÖKUFAT
Úr gleri

SESSUR
45 x 45 x 7 cm. Fleiri litir GRÓÐURMOLD

50 ltr

1799

1390

DISKASETT
Hvítt með silfurrönd
Matarstell, 8 hlutir, kr 3990
Matarstell, 18 hlutir, kr 7990
Kaffi stell, 18 hlutir, kr 3990

KERTI
Í glasi

HNÍFAPARASETT
24 hlutir
Fleiri litir

KARFA
Flott í lautarferðina
Fleiri litir

FLÍSTEPPI
130 x 160 cm

PÚÐAR
45 x 45 cm

599
VINDÖSKUBAKKI
Melamin

2590
2590

990

890

3990

1490

frá

Afgreiðslutími um páska:
Í dag, skírdag. Frá kl. 10:00 til 18:00
Föstudaginn langa er lokað
23. apríl. Frá kl. 10:00 til 18:00
24. apríl, páskadag. Er lokað
25. apríl. Frá kl. 10:00 til 18:00

1290
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ÚTIVIST

PÍSLARGANGA Í MÝVATNSSVEIT:
Sú hefð hefur skapast í Mývatnssveit 
að ganga rangsælis um Mývatn á 
föstudaginn langa. Gangan hefst við 
Reykjahlíðarkirkju kl. 9 og er lagt af 
stað undir klukknahljóm kirkjunnar. 
Hver og einn gengur á sínum hraða. 

SKÍÐAVIKAN Á ÍSAFIRÐI:
Um helgina fer fram sjötugasta og 
sjöunda Skíðavikan á Ísafirði. Skíða-
svæði bæjarins verða opin og rekur 
hver atburðurinn annan. Rokkhátíðin 
Aldrei fór ég suður fer einnig fram í 
bænum nú um helgina.

BLÁALÓNSHRINGUR Á ANNAN Í 
PÁSKUM:
Menningar- og sögutengd gönguferð 
verður í boði á annan í páskum. 
Gangan hefst kl. 13 við bílastæði Bláa 
lónsins og er áætlað að hún taki um 
þrjár klukkustundir. Möguleiki er að 
fara rúmlega hálfan hring og fá akstur 
til baka. Göngugarpar fá tvo fyrir einn 
í Bláa lónið. Enginn þátttökukostn-
aður. 

PÁSKAÆVINTÝRI Á AKUREYRI:
Hlíðarfjall verður opið frá kl. 9-16 
frá skírdegi til annars dags páska og 
verður boðið upp á rútuferðir til og 
frá fjallinu. Sundlaug Akureyrar verður 
einnig opin alla helgina.

HJÓLAÐ, SKAUTAÐ OG SKOKKAÐ:
Úr sveit til sjávar: Gljúfrasteinn - 
Grótta, er viðburður í dag sem felst í 
því að hlaupið er, skautað eða hjólað 
frá húsi skáldsins í Mosfellsdal út að 
Gróttu á Seltjarnarnesi. Það er í sjötta 
sinn sem þetta er gert á sumardaginn 
fyrsta á vegum fyrirtækisins Atorka, 
mannrækt og útivist.

Mæting er klukkan 10 við Gljúfrastein 
þar sem kynning er á safninu, en 
þaðan er lagt af stað klukkan 10.30. 
Leiðin er tæplega 40 kílómetrar um 
góðan malbikaðan stíg. Háfjara er við 
Gróttu klukkan 14.30.

LEIKLIST

SÓLHEIMALEIKHÚSIÐ FRUMSÝNIR 
VERNDARENGLANA:
Leikfélag Sólheima frumsýnir leikritið 
„Verndarenglarnir“ í dag, skírdag, kl. 
15 á Sólheimum í Grímsnesi. Leikritið 

er samið sérstaklega fyrir Sólheima 
af Þórnýju Björk Jakobsdóttur, sem 
einnig leikstýrir verkinu. Önnur sýning 
verður á laugardag, 23. apríl, kl. 15. 
Miðapantanir fara fram í síma 847-
5323.

SUNDLAUGAR

OPNUNARTÍMI SUNDLAUGA 
REYKJAVÍKUR OG NÁGRENNIS UM 
PÁSKANA. 
Álftaneslaug: Lokað alla helgina 
nema laugardaginn 23. apríl, frá kl. 
11-18.

Árbæjarlaug: Opið á skírdag frá kl. 
11-19, á föstudaginn langa frá kl. 
10-18, laugardaginn 23. apríl frá kl. 
9-17, á páskadag frá kl. 10-18 og á 
annan í páskum frá kl. 11-19.

Ásvallalaug: Opið frá kl. 8-17 á 
skírdag, laugardaginn 23. apríl og á 
annan í páskum. Lokað á föstudaginn 
langa og á páskadag.

Breiðholtslaug: Opið frá kl. 10-18 
á skírdag og á annan í páskum, en 
frá kl. 9-17 á laugardaginn 23. apríl. 
Lokað á föstudaginn langa og á 
páskadag.

Grafarvogslaug: Opið frá kl. 10-18 á 
skírdag, laugardaginn 23. apríl og á 
annan í páskum. Lokað á föstudaginn 
langa og á páskadag.

Klébergslaug: Opið frá kl. 11-17 á 
skírdag, laugardaginn 23. apríl og á 
annan í páskum. Lokað á föstudaginn 
langa og á páskadag.

Lágafellslaug: Opið frá kl. 9-16 á 
skírdag, laugardaginn 23. apríl og á 
annan í páskum. Lokað á föstudaginn 
langa og á páskadag.

Laugardalslaug: Opið frá kl. 8-22 á 
skírdag, laugardaginn 23. apríl og á 
annan í páskum, en frá kl. 10-18 á 
föstudaginn langa og á páskadag.

Sundhöll Hafnarfjarðar: Opið frá 
kl. 8-12 á skírdag, laugardaginn 23. 
apríl og á annan í páskum. Lokað á 
föstudaginn langa og á páskadag.

Sundhöll Reykjavíkur: Opið frá kl. 
10-18 á skírdag og annan í páskum, 
en frá kl. 8-16 á laugardaginn 23. 
apríl. Lokað á föstudaginn langa og á 
páskadag.

Sundlaug Kópavogs: Opið frá kl. 
9-18 á skírdag, laugardaginn 23. 
apríl og á annan í páskum. Lokað á 
föstudaginn langa og á páskadag.

Sundlaugin Versölum: Opið frá kl. 
10-19 á skírdag, laugardaginn 23. 
apríl og á annan í páskum. Lokað á 
föstudaginn langa og á páskadag. 

Suðurbæjarlaug: Opið frá kl. 8-17 
á skírdag og á annan í páskum, en 

frá kl. 8-18 á laugardaginn 23. apríl. 
Lokað á föstudaginn langa og á 
páskadag. 

Varmárlaug: Opið frá kl. 9-15.30 
á skírdag og á annan í páskum, en 
frá kl. 9-16.30 á laugardaginn 23. 
apríl. Lokað á föstudaginn langa og á 
páskadag. 

Vesturbæjarlaug: Opið frá kl. 11-19 á 
skírdag og á annan í páskum, en frá 
kl. 9-17 á laugardaginn 23. apríl.Lokað 
á föstudaginn langa og á páskadag. 

TÓNLIST

SÖNGVAHÁTÍÐ BARNANNA:
Í dag, skírdag, verður Söngvahátíð 
barnanna haldin í Hallgrímskirkju kl. 
17. Fram koma Stúlknakór Seljakirkju, 
Stúlknakór Langholtskirkju, Stúlkna-
kór Hafnarfjarðarkirkju og Stúlknakór 
Holtaskóla. Hljómsveit skipuð þeim 
Eyþóri Gunnarssyni, Sigurði Flosasyni, 
Gunnari Hrafnssyni, Hafþóri Guð-

Um bænadaga og páska …

Við erum með réttu  

3 vinir og 300 SMS
Hringdu á 0 kr. í 3 vini óháð kerfi* 
og sendu 300 SMS á alla hina 

Eitt mínútuverð 
óháð kerfi 

1.390 kr. mánaðargjald

*600 mín./ 300 SMS á mán. 
300 MB á mán. fylgir til áramóta.

Ódýrari mínútur
Hringdu á 0 kr. í 1 GSM vin hjá 
Símanum*  

Aðeins 11,9 kr. mín. 
í alla innanlands

590 kr. mánaðargjald

*1.000 mín./ 500 SMS á mán.

 

6 vinir óháð kerfi
Hringdu á 0 kr. í 6 vini 
óháð kerfi* 

Eitt mínútuverð 
óháð kerfi 

1.990 kr. mánaðargjald 
–  Veldu áskrift eða Frelsi

*Áskrift 1.000 mín./ 500 SMS á mán.
Frelsi 60 mín./60 SMS á dag

1000 mínútur
Hringdu á 0 kr. í alla GSM og 
heimasíma á Íslandi*

Frábær leið fyrir þá sem nota 
GSM símann mikið

7.990 kr. mánaðargjald

*1.000 mín./ 500 SMS á mán.

Ring
Fyrirframgreidd þjónusta
– fyrir þá sem vilja afgreiða 
sig sjálfir

0 kr. innan Ring 
990 kr. mánaðargjald 

eða

0 kr. innan kerfis Símans
1.990 kr. mánaðargjald*

*1.500 mín./ SMS á mán.

siminn.is

Greidd eru mánaðargjöld og upphafsgjöld skv. verðskrá. Ekki eru greidd upphafsgjöld af símtölum í vinanúmer. Nánar á siminn.is

Komdu til okkar eða hafðu samband og við aðstoðum þig við að finna hagstæðustu leiðina.
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mundssyni og Valgarði Péturssyni 
kemur einnig fram. Sérstakir gestir 
verða söngvararnir Egill Ólafsson og 
Böðvar Reynisson.

SÖFN

LISTASAFN REYKJAVÍKUR - 
HAFNARHÚSIÐ
Á laugardaginn verður opnuð útskrift-
arsýning Listaháskóla Íslands kl. 14 í 
Hafnarhúsinu og verða útskriftarverk 
nemenda úr myndlistar-, hönnunar- 
og arkitektúrdeildum til sýnis. Opið er 
í Hafnarhúsinu alla páskana en lokað 
á föstudaginn langa. Opið frá kl. 
10-17. Opið til kl. 20 á skírdag.

GERÐARSAFN Í KÓPAVOGI:
Í tilefni aldarafmælis listakonunnar 
Barböru Árnason hefur verið opnuð 
yfirlitssýning með verkum hennar í 
Gerðarsafni. Sýningin stendur til 5. 
júní.

Yfir 250 verk eftir listakonuna eru til 
sýnis. Opið er í Gerðarsafni á skírdag 
21. apríl og á laugardaginn 23. apríl, 
en lokað á föstudaginn langa og 
páskadag.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR - KJAR-
VALSSTAÐIR:
Á öðrum degi páska, hinn 25. apríl, 
lýkur „Sýningu sýninganna - Ísland í 
Feneyjum í 50 ár“ á Kjarvalsstöðum. 
Á sýningunni er þátttökusaga Íslands 
í Feneyjatvíæringnum rakin. Opið frá 
kl. 10-17 á fimmtudag, laugardag og 
mánudag, en lokað á föstudaginn 
langa og páskadag.

Sérstakir páskatónleikar fara fram á 
Kjarvalsstöðum mánudaginn 25. apríl, 
en þá spila þær Guðný Jónasdóttir 
sellóleikari og Elisabeth Streichert 
píanóleikari sellósónötur eftir Brahms 
og Sjostakóvitsj og einleiksverk eftir 
Hafliða Hallgrímsson. Tónleikarnir 
hefjast kl. 20. Almennt miðaverð er 

kr. 1.500 en kr. 1.000 fyrir nemendur, 
börn og eldri borgara.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS:
Á skírdag kl. 14 mun forstöðumaður 
Hönnunarsafn Íslands ganga um sýn-
ingarnar í safninu með gestum. Tvær 
sýningar eru í Hönnunarsafni Íslands 
um þessar mundir; sýning á verkum 
Gunnars Magnússonar innanhúss- 
og húsgagnahönnuðar og sýning á 
verkum Hrafnhildar Arnardóttur, en 
hún hlaut nýlega hin virtu norrænu 
textílverðlaun fyrir verk sín. Báðar 
sýningarnar standa til 29. maí. Opið 
er í Hönnunarsafni Íslands á skírdag 
og laugardaginn 23. apríl, en lokað 
á föstudaginn langa, páskadag og 
annan dag páska.

ÍSLENSK GRAFÍK:
Sýningin „Hið holdlega fiðurfok“ 
verður opnuð í sal Íslenskrar grafíkur 
á skírdag kl. 17. Listamaðurinn, Alda 
Rose Cartwright, hefur unnið verk 
sín bæði í grafík og málun. Sýningin 
stendur til 1. maí. Opið verður frá 
fimmtudegi til sunnudags frá kl. 
14-18.

ÞJÓÐMENNINGARHÚSIÐ:
Sýningar og verslun Þjóðmenningar-
hússins verða opnar alla páskahá-
tíðina frá kl. 11-17. Leiðsögn á ensku 
verður í boði kl. 15 daglega frá skír-
degi til annars páskadags, að báðum 
dögum meðtöldum. Veitingastofan 
verður lokuð sömu daga.

HAFNARBORG HAFNARFIRÐI:
Hafnarborg verður opin alla páskana 
að undanskildum páskadegi. Á 
föstudaginn langa, laugardaginn 23. 
apríl og á annan í páskum er opið 
frá kl. 12-17 en frá kl. 12-21 á skírdag. 
Tvær sýningar eru nú í Hafnarborg, 
„Varanlegt augnablik“ og „Birgir 
Andrésson og vinir“. Báðar sýning-
arnar standa til 1. maí.

FÖSTUDAGURINN LANGI
Seltjarnarneskirkja: Passíusálm-
arnir verða lesnir af hópi 17 
Seltirninga á ýmsum aldri í Sel-
tjarnarneskirkju. Lesturinn stendur 
frá kl. 13-18. Organisti kirkjunnar, 
Friðrik Vignir Stefánsson, mun leika í 
lestrarhléum. Allir velkomnir og fólki 
heimilt að koma og fara að vild.

Hallgrímskirkja: Passíusálmarnir 
verða lesnir af hópi íslenskukennara 
í Hallgrímskirkju í dag frá kl. 13-18. 
Um tónlist sjá söngkonurnar Magnea 
Tómasdóttir og Kristín Sigurðardóttir, 
en þær syngja upphafsvers hvers 
sálms við íslensk þjóðlög úr safni 
Smára Óla-
sonar. Allir 
velkomnir. 
Fólki heimilt 
að koma og 
fara að vild.

Kópavogs-
kirkja: 
Passíusálmarnir 
verða lesnir frá 
kl. 15-19.30 í dag. 
Sálmarnir verða 
lesnir af prestum 
sem tengast Kópa-
vogi með ýmsum 
hætti. Að loknum 
lestri verður kirkjan 
myrkvuð og íhugun 
þagnarinnar tekur við. 
Allir velkomnir og fólki 
velkomið að koma og 
fara að vild.

Grafarvogskirkja: Félagar úr Sam-
tökunum 78 sjá um lestur Passíusál-
manna í Grafarvogskirkju í dag. 
Lesturinn hefst kl. 13 og stendur til 
kl. 17. Frumsamin tónlist sem tengist 
sálmunum verður flutt á milli lestra. 
Allir velkomnir. Fólki heimilt að 
koma og fara að vild. 

Akraneskirkja: Valdir 
Passíusálmar verða 
lesnir í Akranes-
kirkju frá kl. 14 til kl. 
15.30. Flytjendur 
eru lesarar úr 
Stóru upplestrar-
keppninni. Fólki 
er heimilt að 
koma og fara 
að vild.

Bessa-
staðasókn: 
Helgiganga 
verður 

frá Bessastaða-
kirkju að Garðakirkju kl. 16 

á föstudaginn langa. Farið verður 
yfir písarsögu Krists á leiðinni, en 
Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir leiðir 
gönguna. Helgistund verður í Garða-
kirkju kl. 17, en Sólveig Hannam les 
úr Passíusálunum og sr. Jóna Hrönn 
þjónar fyrir altari. Kór Vídalínskirkju 
flytur kórverk á milli sálmanna.

Guðríðarkirkja: Pássíusálmarnir 
verða lesnir frá kl. 10-14 í Guð-
ríðarkirkju á föstudaginn langa. 
Ekki verður gert hlé á milli lestra. 
Fólk getur komið og hlustað á alla 
sálmana eða komið og farið að vild. 

Grindavíkurkirkja: Passíusálmarnir 
verða lesnir af hópi Grindvíkinga 
á ýmsum aldri í Grindavíkurkirkju. 
Lesturinn hefst kl. 11 og stendur til 
kl. 16. Helga Bryndís Magnúsdóttir 
organisti leikur í lestrarhléum. Fólk 
getur komið og farið að vild.

Húsavíkurkirkja: Passíusálmarnir 
verða lesnir í heild sinni í Húsavíkur-
kirkju á föstudaginn langa. Lestur 
hefst kl. 11 og stendur til kl. 15.30. 
Allir velkomnir. 

Selfosskirkja: Passíusálmarnir 
verða lesnir í Selfosskirkju kl. 13 
á föstudaginn langa. Tíu lesarar 
skipta með sér lestrinum. Sigurður 
Sigurðarson mun kveða sálma við 
fornar íslenskar stemmur. 

■ LESTUR PASSÍUSÁLMANNA 

leiðina fyrir þig

Eitt mínútuverð, 
frábær kjör!

Magnaðir miðvikudagar 
fyrir viðskiptavini Símans

Stærsta og hraðasta 
3G dreifikerfi landsins

Vinir óháð kerfi,
bæði í Frelsi og áskrift

Risa mínútupakki 
fyrir stórnotendur

0 kr. innan fjölskyldu
og í heimasímann

Vertu með vinina 
á 0 kr.

Yfirsýn yfir alla þjónustu
á þjónustuvefnum

Þú færð meira 
hjá Símanum!
 

Það er
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AirFrame 
Forritið gerir þeim sem eiga handheldan 
tækjabúnað frá Apple kleift að streyma 
myndefni úr tækjunum í gegnum Apple 
TV og birta það í háskerpusjónvarpi.  

AirServer 
Þetta forrit gerir fólki kleift að streyma 
myndefni úr handheldum tækjum 
Apple í tölvubúnað frá Apple. Þar á 
meðal breytir það Mac Mini í eins konar 
flakkara. 

Remote HD
Með Remote HD er hægt að breyta 
handheldu Apple-tæki í fjarvinnslu-
búnað.

Tunes
Með Tunes má nota nettengd tæki Apple 
til að fjarstýra iTunes-forritinu í borð- og 
fartölvum. 

Tracker Pro
Tracker Pro gerir þeim sem týnir iPhone-
símanum sínum kleift að finna hann 
aftur fyrir tilstilli GPS-tækninnar. Þá má 
jafnframt nota forritið til að fylgjast með 
staðsetningu fólks. 

Bankar 
greiða há 
laun. En 
það sem 
ég aflaði 
á mánuði 
hjá bank-
anum gat 
ég fengið á 
einum degi 
með því 
að vinna 
hjá sjálfum 
mér

F
orsvarsmenn tölvuleikja-
fyrirtækja sem búa til 
forrit fyrir Apple-vörur 
eiga ekki að eyða tíma 
sínum í að búa til forrit 
sem seljast lítið eða ekk-

ert og gera síðan allt til að fá viðtal 
við sig í fjölmiðlum og láta eins og 
leikurinn sé að gera það gott,“ segir 
Pratik Kumar, stofnandi hugbúnaðar-
fyrirtækisins App Dynamic. 

Hann hefur búið til, ýmist einn 
eða með öðrum, í kringum tíu forrit 
fyrir tól og tæki frá Apple, svo sem 
iPhone-símana, iPod Touch marg-
miðlunarspilarana og aðrar græjur, 
sem hafa fengið góða dóma í erlend-
um miðlum og seljast sem heitar 
lummur í forritaverslun Apple (App-
Store). Samkeppnin er hörð enda 
í kringum fjögur hundruð þúsund 
forrit þar í boði.

„Þótt það kalli á mikla pappírs-
vinnu og krókaleiðir að fá Apple til 
að viðurkenna hugbúnaðinn og koma 
honum í sölu í forritaversluninni er 
það ekki nema byrjunin. Forritið þarf 
að vera gott, praktískt og njóta vin-
sælda til að skila einhverjum tekjum 
fyrir framleiðandann og fyrirtækið,“ 
segir Pratik.

Gullnáma fyrir alla
Pratik fullyrðir óhræddur að eitt for-
rita hans, Remote HD, sem hefur 
vermt lista forritaverslunar Apple 
yfir þau forrit sem skilað hafa mestu 
í kassann, hafi selst fyrir hærri upp-
hæð en íslenskir forritarar hafa feng-
ið samanlagt fyrir vörur sínar til 
þessa í netversluninni. 

„Þetta er gullnáma fyrir alla,“ 
segir Pratik og bendir á að Apple 
hafi nýverið greint frá því fyrirtæk-
ið hafi selt hundrað milljónir iPhone-
síma. Þá eru ótaldar þær milljónir 
eintaka sem til eru af iPod Touch spil-
urum, iPoddum og fleiri græjum sem 
Apple hefur sett á markað síðastliðin 
ár. Pratik telst til að samanlagt séu 
tækin sem geti notað forritin hans tvö 
hundruð milljónir talsins. 

Hann telur jafnframt að á milli 
sjötíu til áttatíu milljónir manns séu 
skráðar í App-verslunina og allir með 
veskin opin upp á gátt. „Þar er fólk 
tilbúið með greiðslukortin sín. Það er 
engu líkara en fólkið biðji um að fá að 
kaupa hugbúnað þar en ekki á hinn 
veginn. Ég þarf ekkert að auglýsa.“

Forrit á borð við þau sem Pratik býr 
til kosta á bilinu tvo til átta Banda-
ríkjadali, tæpar 230 til níu hundruð 
krónur stykkið. Apple tekur þrjátíu 
prósenta hlut af söluandvirði hvers 
forrits en framleiðandi þess, í þessu 
tilviki Pratik, fær afganginn.

„Ef forrit virkar vel, er praktískt 
og viðskiptavinir fá þá þjónustu sem 
þeir þurfa á að halda má selja tíu til 
fimmtán milljónir eintaka af þeim á 
hálfu ári,“ segir hann. Miðað við það 
ættu tekjurnar af einu forriti sem 
kostar tvo dali að vera tveir til fimm 
milljarðar króna. 

Eitt forrita Pratiks, Remote HD, 
gerir þeim sem nota iPhone eða iPod 
Touch kleift að tengjast borðtölv-
um sínum og nota tækin sem fjar-
stýringu. Viðmót tækisins breytist 
eftir því hvaða forrit er í forgrunni í 
tölvunni hverju sinni. 

„Þetta var örugglega eitt það erf-
iðasta sem ég hef nokkru sinni 
gert,” segir Pratik og telur að hann 
hafi varið löngum tíma á dag í tvö 
ár í forritunarvinnuna. Remote HD 
hefur nú verið í um eitt og hálft ár á 
meðal þeirra áttatíu forrita sem skil-
að hafa mestum fjármunum í kassann 
í forritaverslun Apple. 

Tekjur App Dynamic af sölu 
Remote HD hafa rokkað til, allt frá 
því að vera fjörutíu þúsund krónur á 
dag til einnar milljónar þegar best lét. 
Það er eftir að Apple hefur tekið sína 
þrjátíu prósenta sneið af kökunni. 

Ótalin eru öll hin forritin sem 
Pratik hefur búið til. Þau hafa mörg 
hver fengið afbragðsgóða umfjöllun 
í þekktustu tæknitímaritum heims. 
Þar á meðal eru sérhæfð blöð á 
borð við MacWorld og netmiðilinn 
Engadget.

Vildi standa á eigin fótum
Pratik er fæddur árið 1977 og var 22 
ára þegar hann kom hingað til lands 
árið 1999. 

„Eins og allir Indverjar vildi ég 
reyna fyrir mér í Bandaríkjunum. 
Foreldrar mínir áttu nokkrar verk-
smiðjur í Nýju-Delí og hjá þeim starfa 
150 manns. Mig skorti ekkert og ég 
þurfti ekki að fara. En eftir háskóla-
nám í verkfræði langaði mig ekki til 
að vinna fyrir föður minn og fram-
leiða íhluti fyrir bíla. Mér fannst 
menntunin nýtast á öðrum vettvangi 
og ákvað að reyna fyrir mér annars 
staðar,“ segir Pratik, sem skráði sig í 
skiptinemaprógramm sem átti að gera 
honum kleift að velja úr nokkrum lönd-
um. Þegar hingað var komið bauðst 
honum að vinna hjá tölvufyrirtækinu 
Oz, sem í kringum síðustu aldamót 
var eitt af óskabörnum þjóðarinnar í 
tæknigeiranum. 

„Oz heillaði mig og vefsíða 
fyrirtækisins leit mjög vel út. Þá bauð 
nýlegur samningur þess við farsíma-
fyrirtækið Ericsson upp á marga 
möguleika. Svo langaði mig til að vinna 
hjá litlu en öflugu fyrirtæki, læra af 
reynslunni og upplifa eitthvað ævin-
týralegt,“ segir Pratik og rifjar upp 
að hann hafi ekki viljað fá lán hjá for-
eldrum sínum til að koma undir sig fót-
unum heldur kosið að nota sparifé sitt, 
sem var tvö til þrjú hundruð þúsund 
krónur. 

Um fjórum mánuðum eftir að Pratik 
steig fyrst niður fæti á íslenska grund 
var útlit fyrir að verkefnið sem hann 
fékk í hendur hjá Oz væri að fara út 
um þúfur. Hann sneri því aftur heim 
til foreldrahúsa. En það var stutt við-
dvöl því stjórnendur Oz kölluðu hann 
aftur til starfa nokkrum vikum síðar 
til að taka upp þráðinn að nýju. Þar var 
hann í eitt og hálft ár. 

Heldur hefur teygst á dvöl Pratiks. 
Hann hefur nú skipt út indverskum 
ríkisborgararétti sínum fyrir íslensk-
an og eignast fjölskyldu; eiginkonu og 
fimm börn. 

„Bandaríkin heilla ekki lengur,“ 
segir hann. 

Gerðu það sem þú vilt
Á síðasta ári var Pratik í góðu starfi 

Vill hjálpa fólki að auðgast 
Pratik Kumar kom hingað til lands frá Indlandi fyrir tólf árum til að vinna hjá tölvufyrirtækinu Oz. Í fyrrahaust sagði hann 
upp vinnunni til að láta draum sinn rætast. Hann hefur búið til um tíu forrit og selt þau í forritaverslun Apple. Mörg þeirra hafa 
hlotið góða dóma í alþjóðlegum fagtímaritum. „Þetta er gullnáma,“ segir hann í samtali við Jón Aðalstein Bergsveinsson.

SINNIR DRAUMASTARFINU Ef forriti gengur vel í forritaverslun Apple getur það skilað mörg hundruð milljónum í kassann, segir Pratik Kumar. Hann vill hjálpa fólki að 
feta í fótspor hans. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DÆMI UM STREYMI Á MYNDEFNI AirFrame 
gerir fólki kleift að spila myndefni í einu 
nettengjanlegu tæki frá Apple, svo sem 
iPad, og sýna það í háskerpusjónvarpi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

hjá Arion banka sem skilaði honum 
reglulegum og góðum tekjum á íslensk-
an mælikvarða. Hann undi sér hins 
vegar ekki og vildi prófa að vinna að 
hugðarefnum sínum, sem hann taldi 
geta gefið betur af sér en bankinn 
greiddi. Það hefur gengið eftir og það 
án þess að hann hafi fengið nokkurn 
styrk, að eigin sögn. 

„Bankar greiða há laun. En það 
sem ég aflaði á mánuði hjá bankan-
um gat ég fengið á einum degi með 
því að vinna hjá sjálfum mér,“ segir 
Pratik, sem vinnur einn á skrifstofu 
í Kópavogi. Hann greiðir verktök-
um fyrir það sem hann hvorki kann 
nógu vel né getur sinnt sökum tíma-
skorts. Einn þeirra býr til tákn-
myndir (e. icon) fyrir hugbúnað App 
Dynamic. Hann býr til myndirnar 
sem birtast netverjum í hvert sinn 
sem þeir leita svara við öllum heims-
ins vandamálum hjá bandaríska 
netleitarrisanum Google.

„Um leið og maður gerir sér grein 
fyrir möguleikunum sem felast í því 

að búa til hugbúnað fyrir forritaversl-
un Apple verður ekki aftur snúið. Þeir 
eru ótrúlegir. Ef allt gengur eftir þre-
falda ég tekjur mínar í september,“ 
segir hann. 

Vill hjálpa öðrum
Pratik vill hjálpa þeim sem vilja feta 
í fótspor hans og verða sínir eigin 
herrar. 

„Ég kann þetta og mig langar til 
að hjálpa fólki sem vill gera eitthvað 
þessu líkt. Ef einhverjir hafa áhuga á 
því að koma hugbúnaði sínum í sölu hjá 
Apple get ég hjálpað þeim. Það er ekki 
nóg að láta sig dreyma um að búa til 
tölvuleiki. Það verður að komast yfir 
það og búa til hluti sem markaðinn 
vantar. Ef forritinu gengur vel og neyt-
endur kaupa það í einhverjum mæli má 
hagnast verulega á því,“ segir Pratik, 
sem ver næstum öllum sínum tíma við 
vinnuna. 

En hvað þarf til? „Hæfileika, þekk-
ingu og góða og skilningsríka konu,“ 
eru lokaorð Pratiks Kumar. 

Nokkur forrit Pratiks sem Apple selur
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Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Hjá VITA eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast 
þú stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 
Auk þess  getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni 
um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum.  

Þú getur notað 
Vildarpunktana 
hjá okkur.

Verð frá 49.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
Innifalið: Flug fram og til baka með sköttum.

*Verð án Vildarpunkta 59.900 kr.

Sevilla er höfuðborg Andalúsíu á Suður-Spáni. Þróttmikil og lifandi 

borg með sjarmerandi göngugötum, tapas-börum, iðandi mannlífi 

og flottum verslunum.
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Einstakt verð

Tvær spennandi ferðir 
5. - 8. maí og 6. - 9. maí.

Bjóðum upp á úrval gistimöguleika.
Nóttin frá 8.650 kr. á mann í tvíbýli á Hotel Alcora 

Sevilla 6. - 9 maí. Fleiri hótel eru einnig í boði. 

Sjá nánar á www.VITA.is

Gistimöguleikar
frá 8.650 kr.

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

Auglýsingar á að senda á 

auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

Á þessum degi árið 1989 var nýtt kvennafang-
elsi tekið í notkun í Kópavogi, að Kópavogs-
braut 17, með formlegri opnun þáverandi 
dómsmálaráðherra, Halldórs Ásgrímssonar.

Húsnæðið hýsti áður upptökuheimili fyrir 
unglinga en með breytingunni átti það að rúma 
tíu fanga í byrjun. Það átti að reka sem nokkurs 
konar „hálfopið“ fangelsi, að því er Haraldur 
Johannessen, þáverandi forstjóri Fangelsismála-
stofnunar, sagði í viðtali daginn sem það var 
opnað. Að hans sögn átti fangelsið að vista alla 

kvenfanga, sama hvort þeir væru að afplána 
langa vist eða stutta. Auk þess átti fangelsið að 
vista „valda“ karlfanga sem stunduðu vinnu eða 
nám samhliða afplánun.   

Í tilefni af opnuninni hélt Halldór Ásgríms-
son ræðu þar sem hann sagði meðal annars 
fangelsismál vera í ólestri en aðbúnaður og 
húsnæði væri mönnum ekki bjóðandi, hvorki 
í fangelsinu í Síðumúla né við Skólavörðustíg. 
Stefnan væri að leggja niður þau fangelsi sem 
hefðu verið í notkun og bæta aðbúnað fanga.

ÞETTA GERÐIST:  21. APRÍL 1989

Nýtt kvennafangelsi tekið í notkun

Leikfélag Sólheima fagnar 80 ára 
starfsafmæli í ár en leikfélaginu var 
hleypt af stokkunum aðeins ári eftir 
að Sólheimar sjálfir voru stofnaðir. 
Leikfélagið er því eitt elsta starf-
andi áhugamannaleikfélag á land-
inu. Árviss frumsýning Sólheima-
leikfélagsins ber upp á sumardaginn 
fyrsta, líkt og venjan er, og hefst í dag 
klukkan 15. 

„Fyrsta sýning Sólheimaleikhúss-
ins á sumardaginn fyrsta er alltaf 
mjög vinsæl og margir vinir Sólheima 
sem hafa gert það að hefð að mæta ár 
eftir ár og eru því orðnir fastagest-
ir hjá okkur,“ segir Katrín Magnús-
dóttir, forstöðumaður Sesseljuhúss, 
umhverfis seturs Sólheima.

Verkið sem sýnt er í ár er samið 

sérstaklega fyrir Sólheima og kallast 
Verndarenglar. Höfundur þess, Þórný 
Björk Jakobsdóttir, er jafnframt leik-
stjóri hópsins. Í verkinu koma ýmsar 
furðuverur við sögu, svo sem álfar, 
tröll og huldufólk, ásamt verndarengl-
um. Lárus Sigurðsson, starfsmaður 
Sólheima, samdi tónlist við verkið. 
Sýningar verða alls fimm og síðasta 
sýning er sunnudaginn 1. maí. Til að 
panta miða er hægt að hringja í síma 
847 5323.

„Verkið sjálft er fullt af söng og 
gleði og er ætlað öllum aldurshópum. 
Leikarar í verkinu eru sjálfir á öllum 
aldri, yngsti leikarinn er átta ára og sá 
elsti er 69 ára en meðlimir leikfélags-
ins eru íbúar Sólheima, bæði ófatlaðir 
og fatlaðir, og það má eiginlega segja 

að nær allir íbúar Sólheima séu eða 
hafi verið í leikfélaginu,“ segir Katr-
ín. „Sumir eru alltaf með, aðrir stund-
um, en það eru um fjörutíu manns sem 
taka þátt í leiksýningu ár hvert.“

Æfingar á verkinu hófust strax 
eftir áramót og síðustu daga hefur 
verkið verið æft frá morgni til kvölds. 
„Lykilatriðið á Sólheimum er að allir 
hafa sitt hlutverk, hver og einn skipt-
ir máli. Það er eins með leikfélagið – 
þar er hver einstaklingur mikilvægur 
í verkinu og hlutverkin eru þannig úr 
garði gerð að þau miðast út frá styrk-
leika hvers og eins þátttakenda. Þann-
ig að aldrei eru gerðar meiri kröfur en 
við vitum að hver og einn getur upp-
fyllt. Leikgleðin er því alltaf til staðar 
og smitar út frá sér.“ juliam@frettabladid.is

LEIKFÉLAG SÓLHEIMA 80 ÁRA:  FRUMSÝNING Á SUMARDAGINN FYRSTA

Árviss hefð margra að mæta 
á frumsýningu í Sólheimum

STÍFAR ÆFINGAR Leikarar í Sólheimaleikhúsinu hafa þessa vikuna verið við æfingar frá morgni til kvölds.
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MERKISATBURÐIR
1910 Rithöfundurinn Mark Twain deyr, 74 ára að aldri.
1965 Lög um útgáfu nafnskírteina, til einstaklinga 12 ára og eldri, 

eru staðfest. Um leið eru nafnnúmer tekin upp.
1971 Fyrstu handritin koma til landsins frá Danmörku, Flateyjar-

bók og Konungsbók Eddukvæða. Herskipið Vædderen flytur 
handritin hingað til lands.

1977 Söngleikurinn Annie er sýndur í fyrsta skipti á Broadway.
1989 Um 100 þúsund kínverskir mótmælendur safnast saman á 

Torgi hins himneska friðar í Peking í Kína.

ELÍSABET II.  Englandsdrottning er 85 ára í dag.

„Að elska kostar sorg.“

Kaffisala Skógarmanna í 
húsi KFUM og KFUK við 
Holtaveg verður haldin í 
dag frá klukkan 14 til 18. 
Kaffisalan er til styrktar 
sumarbúðunum í Vatna-
skógi sem Skógarmenn 
hafa starfrækt síðan 1923. 

Framkvæmdir við nýjan 
svefn- og þjónustuskála  
standa nú yfir, húsið er 
fullbúið að utan og vinna 
við innréttingar er fram 
undan.

Þess má geta að skráning 
í sumarflokka Vatnaskógar 
stendur nú yfir og hægt er 
að skrá sig á netinu á www.
kfum.is. - sg

Styrkja Vatnaskóg 
með kaffisölu

KRÆSINGAR Kaffisala Skógar-
manna verður við Holtaveg í dag.

HÁTÍÐARHÖLD Sigur lífsins, árleg páskahátíð á Kirkjubæjarklaustri, 
stendur yfir til 25. apríl.

Árleg páskahátíð á 
Kirkjubæjarklaustri ber 
yfirheitið Sigur lífsins og 
stendur yfir til 25. apríl. 
Fléttað er saman fræðslu 
um Skaftáreldana 1783, 
útivist á söguslóðum og 
helgihaldi páskahátíðar-
innar. 

Meðal dagskrárliða 
má nefna umfjöllun um 
séra Jón Steingrímsson 
eldklerk á skírdag, eld-

messugöngu sama dag 
þar sem gengið er frá 
Minningarkapellu Jóns 
Steingrímssonar vest-
ur að Systrastapa. Kór-
söngur og tónleikar með 
Lummósveit lýðveldisins 
verða á laugardaginn. Á 
páskadag verður páska-
messa við sólarupprás 
klukkan 5. 

Nánari dagskrá má 
finna á www.klaustur.is

Sigur lífsins

Innilegar þakkir til allra þeirra sem  
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför bróður okkar, 

Halldórs Björnssonar
Hátúni 10b.

Sérstaklega viljum við þakka Guðrúnu Blöndal 
hjúkrunarfræðingi og öðru starfsfólki á deild 28 í 
Hátúni fyrir alla þá aðstoð og stuðning sem þau veittu 
Halldóri í veikindum hans.

Áslaug Björnsdóttir
Guðrún Björnsdóttir
Páll Björnsson
Guðmundur Björnsson
Hafliði Björnsson
Björn Björnsson
Þorfinnur Björnsson
Brynhildur Björnsdóttir
Böðvar Björnsson
og fjölskyldur

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa,

Stefáns H. Jónssonar
Hjúkrunarheimilinu Mörk,
áður Hraunbæ 103, Reykjavík.

Útförin fór fram 19. apríl í kyrrþey.

Kristín Stefánsdóttir Valur Oddsson
Sigurjón Stefánsson Hjördís Anna Hall
Haraldur Stefánsson Erla Ingimarsdóttir
Sigríður Stefánsdóttir 
barnabörn og langafabörn.



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Ú
tskriftarsýning fatahönn-
unardeildar Listaháskóla 
Íslands fer fram í 
Hafnar húsinu í kvöld en 

ein þeirra sem sýnir verk sín þar 
er Sigríður María Sigurjónsdóttir, 
eða Sigga Mæja eins og hún kallar 
sig. Hún segist sækja innblástur í 
málverk eftir ítalska listmálarann 
Alberto Abate sem hefur verið einn 
af leiðandi listamönnum í hinum 
svokallaða anakrónsima, eða tíma-
skekkjustíl. „Málverk hans eru 

svolítið eins og þau eigi ekki heima 
í nútímanum. Hugmyndin var að 
taka viðkvæm, falleg efni og rústa 
þeim á ákveðinn hátt,“ segir Sigga 
Mæja. 

Sigga Mæja vinnur mestmegnis 
út frá textíl. Litar efnin sjálf og 
vinnur þau á mismunandi hátt til 
að ná fram ólíkum eiginleikum. 
„Ég nota mestmegnis silki og flauel 
og er einnig í samstarfi við Loð-
skinn, sútunarverksmiðju á Sauðár-
króki, sem styrkir mig um hrein-

dýra- og mokkaskinn sem þeir lita 
líka fyrir mig. Sniðin eru mjög 
kvenleg og dramatísk, síðir kjólar, 
útvíðar buxur og allt mjög sítt og 
flæðandi,“ segir Sigga Mæja og 
bætir við að hönnunin sé svolítið í 
anda 10. áratugar síðustu aldar. 

Sjötíu og fjórir útskriftarnem-
endur í hönnunar- og myndlistar-
deild Listaháskólans sýna verk 
sín í Hafnarhúsinu næstu þrjár 
vikur, þar á meðal níu nemendur úr 
fatahönnun. juliam@frettabladid.is

Sigríður María Sigurjónsdóttir er útskriftarnemi úr fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kvenleg 
dramatísk snið

Skartgripir  Konur nota mun frekar skart-
gripi en karlmenn. Upphaflega voru það 

þó karlmenn sem skreyttu sig með gulli og 
glingri til að sýna stöðu sína í samfélaginu.

VIÐ LEGGJUM METNAÐ OKKAR Í AÐ BJÓÐA 
UPP Á SKÓFATNAÐ ÞAR SEM ÞÆGINDI OG 

FALLEG HÖNNUN FARA SAMAN!

KOMDU OG LÁTTU 
FÆTUR ÞÍNA NJÓTA 

ÞESS BESTA. 

NÝTT12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Listh

Fermingartilboð
GÆÐA-

g
og verðsamanburð

Verð
109.900 kr.

Verð 
164.900 kr.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.
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StyleVid, nýr lífsstílsþáttur á net-
inu í umsjá Þórunnar Ívarsdótt-
ur og Hildar Ársælsdóttur, fer í 
loftið á næstu vikum. Þórunn og 
Hildur stunda báðar nám í Los 
Angeles, við The Fashion Insti-
tute of Design and Merchandising 
og eru í starfsnámi hjá fjölmiðla-
fyrirtækinu Looking Hollywood. 
Þar höfðu þær búið til efni fyrir 
iPhone app og vefsíðu fyrirtækis-
ins, þegar framkvæmdastjórinn, 
Thomas Tadayon, bauð þeim að 
búa til „online“ sjónvarpsþátt. 

„Við slógum auðvitað til og 
höfum unnið nótt sem nýtan dag 
við að búa til efni og taka upp. 
Þátturinn mun fjalla um allt milli 
himins og jarðar en mest um tísku, 
útlit og lífsstíl,“ segir Þórunn. 
„Þetta starfsnám snýst ekki um að 
sækja kaffi handa yfirmanninum, 
það er frekar hann sem eldar fyrir 
okkur,“ bætir hún við hlæjandi og 
segir þær Hildi heppnar að fá að 
vinna með atvinnufólki í brans-
anum. „Thomas stofnaði snyrti-
vörufyrirtækið The Hollywood 
Prescription, sem Paris Hilton var 
andlit fyrir, og í dag býr hann til 
sjónvarpsþætti. Við fáum einnig að 
vinna með fyrirtækinu One Stop 
en það er með samninga við merki 
á borð við Christian Louboutin, 
Nicole Miller, J Brand Jeans, Rac-
hel Pally og fleiri. Hjá þeim fáum 
við fatnað, skó og skartgripi fyrir 
hverja einustu töku. Þetta var ekki 
eitthvað sem við ætluðum okkur, 
ég er að læra fatahönnun og Hild-
ur að hanna og markaðssetja 
snyrtivörur, en svona tækifæri er 
ekki hægt að sleppa.“

Við þáttagerðina hafa stelpurnar 
fengið til liðs við sig fleiri Íslend-
inga og verður öll grafík unnin 
af Pétri Erni Péturssyni og ljós-
myndirnar tekur Þorsteinn Jónas 
Sigurbjörnsson. Þegar kom að því 
að velja tónlist í þáttinn ákváðu 
þær einnig að hafa hana íslenska. 
„Það kom ýmislegt til greina en 
við ákváðum að hafa tónlist með 
Steedlord, við erum báðar miklir 
aðdáendur.“

Þáttinn verður hægt að nálg-
ast á heimasíðunni, www.style-
vid.com en hún verður beintengd 

við YoutubeChannel. þar verður 
einnig hægt að gerast áskrifandi 
að efni Stylevid. En þekktust þær 
eitthvað áður? 

„Nei, ekki neitt. Við fundumst á 
Facebook og fórum á blint sushi-
deit hér í borginni. Eftir það höfum 
við verið óaðskiljanlegar,“ segir 
þórunn en þeim hefur báðum verið 
boðið fast starf hjá Looking Holly-
wood, eftir að námi lýkur. „Við setj-
umst hér að í bili. Los Angeles er 
full af tækifærum og heldur ekki 
leiðinlegt að baða sig úti í sólinni á 
frídögum.“  heida@frettabladid.is

Stjórna lífsstílsþætti í LA
StyleVid er nýr þáttur þar sem fjallað verður um útlit og tísku í Los Angeles. Þáttastjórnendurnir eru tvær 
íslenskar stúlkur sem stunda nám í fatahönnun og framleiðslu og markaðssetningu á snyrtivörum í LA.

Þórunn Ívarsdóttir og Hildur Ársælsdóttir stjórna eigin lífsstílsþætti í Los Angeles.
MYND/ÞORSTEINN JÓNAS SIGURBJÖRNSSON

Símunstraðir blómakjólar  eru alltaf sætir og er 
um að gera að taka forskot á sumarsæluna og mæta 
blómleg í páskaboðin.

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Opið alla 
Páskana 

nema
Páskadag

Álnavörubúðin
Hveragerði 

sími 483-4517



kirkjan.is

Hvað eru páskar? 
Hvað gerðist á páskum?
Hvað gerist á páskum?

„Ég heyri ekki fuglana 

syngja, sé ekki fegurð 

morgunroðans, treysti 

ekki lífinu. Þá koma 

páskarnir eins og 

kallaðir.“

Kirkjur
Fimmtudagur 21. apríl • Kynning

Páskar eru mesta hátíð kristninnar um 
allan heim. Sr. Kristján Valur Ingólfsson 
segir páskatímann einkennast bæði af 
gleði og sorg, og sé holl áminning fyrir 
okkur í daglegu lífi.

„Kristnin hefur alltaf litið á vikuna fyrir 
páska sem heilaga viku. Páskarnir verða 
enda ekki skildir frá aðdraganda þeirra í 
dymbilvikunni. Atburðarásin hefst á pálma-
sunnudegi þegar Jesús kemur til Jerúsalem 
og er fagnað innilega af íbúum og nær há-
marki á páskadag,“ segir Kristján Valur. 
Hann segir merkilegt til þess að hugsa 
að sama fólk sem fagnað hafi Kristi geti 

nokkrum dögum síðar 
hafa hrópað, „krossfestið 
hann“. 

Fyrsti hápunktur dymb-
ilvikunnar er skírdagur. 
„Þá kallaði Jesús saman 
sína nánustu fylgismenn 
og átti með þeim kveðj-
umáltíð,“ segir Kristján 
Valur, og þar gaf Jesús 

lærisveinum sínum ákveðna fyrirmynd með 
því að taka að sér hlutverk þjónsins og þvo 
fætur gesta sinna. „Boðskapurinn í því er, 
að sá er mestur sem þjónar öðrum,“ útskýr-
ir hann. Síðasta kvöldmáltíðin boðar einnig 
að við minnumst þess sem Jesús gerði fyrir 
okkur í hvert sinn sem við neytum þeirrar 
máltíðar saman í kirkjunni. Þá er hún líka 
áminning fyrir okkur sem freistumst til að 
grípa í bita og borða fyrir framan sjónvarp-
ið að gleyma ekki að halda í borðsamfélagið 
í fjölskyldunni.“

Meðan á kveðjumáltíðinni stóð vissi Júdas 
að farið yrði út í garð eftir hana eins og 
venja var. Hann hafði látið æðstu prestana 
vita svo þeir gætu tekið Jesú höndum og fékk 
að launum hina frægu 30 silfurpeninga. „Á 
páskunum togast því á gleðin og sorgin. Þeir 
hefjast með mikilli gleði á pálmasunnudag 
og gleðin er einnig til staðar í síðustu kvöld-
máltíðinni. Síðan kemur sorgin með svikum 
Júdasar, handtöku Jesú, dómi og krossfest-
ingu,“ segir Kristján Valur. 

Sorgin nær hámarki á föstudaginn langa 
þegar æðstu prestarnir ákæra Jesú fyrir 
guðlast og landráð fyrir rómverska land-
stjóranum  Pontíusi Pílatusi og  hann er 
tekinn  af lífi fyrir þær sakir. „Þannig er 

ytri skilningurinn á ástæðum krossfesting-
arinnar, en í innri skilningi trúarinnar er 
Jesús fæddur í þennan heim til að  taka á 
sig öll afbrot mannanna og deyja fyrir þau á 
krossinum,“ segir Kristján Valur og útskýr-
ir nánar: „Það sem kemur í veg fyrir að við 
getum öðlast eilíft líf er það sem við gerum 
af okkur á jörðu. Jesús tók á sig þessar synd-
ir svo við gætum lifað fyrir hann.“ Sú mikla 
sorg sem einkennir föstudaginn langa er því 
ekki aðeins vegna dauða Jesú heldur vegna 
þess að mannkynið varð þess valdandi að 
hann þurfti að deyja, að sögn Kristjáns Vals. 

„Miklu skiptir að við hugsum þetta á þenn-
an hátt, því í gegnum tíðina hefur mönnum 
þótt auðvelt að varpa ábyrgðinni sérstaklega 
á gyðinga.“

Hinn helga laugardag þegar Kristur dvelur 
í gröfinni bíða menn þess sem verða vill en 
síðan kemur páskadagur með mikilli gleði. 

Þar sem þetta var mikill hátíðisdagur sam-
kvæmt gyðingatrú mátti ekki vinna eftir sól-
arlag. Konurnar fóru því í bítið um morgun-
inn til að ganga almennilega frá líkinu eins 
og var venja. Vörður hafði verið settur við 
gröfina þar sem menn óttuðust að fylgis-

menn Jesú myndu ræna líkinu og ljúga því 
að hann væri upprisinn. En þegar konurnar 
bar að var búið að velta stórum steini frá 
gröfinni  og Jesú var ekki í gröfinni. „María 
Magdalena stóð grátandi við gröfina þegar 
kom til hennar maður sem reyndist vera 
Jesús upprisinn. Konurnar  hlupu til baka og 
sögðu frá þessu,“ segir Kristján Valur. Og 
hver er boðskapurinn? „Hann er sá að við 
sem trúum á Guð og treystum á það samfélag 
sem við eigum við hann munum ekki deyja 
heldur rísa upp með Jesú Kristi og lifa með 
honum að eilífu.“

Gleðin og sorgin togast á

Séra Kristján Valur 
Ingólfsson.

Altaristaflan eftir Nínu Tryggvadóttur í Skálholtskirkju.  MYND/ ÁRNI SVANUR DANÍELSSON
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Kirkjur á Íslandi eru æði 
margar og fjölbreyttar. Allt 
frá ævagömlum torfkirkjum 
upp í nútímaleg guðshús úr 
steinsteypu.

Á Vísindavefnum eru teknar 
saman tölur yfir fjölda kirkna 
á landinu. Þar segir að skráðar 
kirkjur, kapellur og guðshús séu 
362 talsins. Árið 2004 vann Ásta 
Margrét Guðmundsdóttir kirkna-

skrá fyrir Þjóðkirkjuna. Þá voru 
kirkjur Þjóðkirkjunnar, gamlar 
og nýjar, 322 talsins. 

Á vefsíðunni kirkjukort.net má 
finna upplýsingar um allar kirkjur 
á landinu.

Yfir þrjú hundruð kirkjur

Hin nútímalega kirkja í Stykkishólmi.Brunnhólskirkja á Mýrum í Skaftafellsprófastsdæmi.Hin fagra kirkja á Seyðisfirði.

Glaumbæjarkirkja 
í Skagafirði.

● TÍMASETNING PÁSKANNA  Páskarnir eru ávallt á mismunandi 
tíma á hverju ári. Ástæðan fyrir því er að í Nýja testamentinu eru atburð-
ir sem tengjast páskum miðaðir við samnefnda hátíð gyðinga. Í tíma-
tali gyðinga er notast við tunglár sem gerir það að verkum að tiltekinn 
dagur getur færst á milli mánaða í okkar tímatali.

 Reglan er sú að páskadagur er fyrsti sunnudag-
ur eftir fyrsta fulla tungl frá og með 21. mars. 
Þetta verður til þess að páskadagur getur í 
fyrsta lagi fallið á 22. mars og í síðasta lagi 
á 25. apríl eða einhvern dag þar á milli.

 Hin síðari ár hafa sumir haft orð á því 
að festa beri páskana betur í almanak-
ið. Páskadagur yrði ávallt á sunnudegi 
en myndi aðeins hreyfast til um viku 
í mesta lagi, svipað og sumardagur-
inn fyrsti gerir í tímatali Íslendinga. Hug-
mynd hefur verið uppi um að páskadagur 
ætti að vera í annarri viku aprílmánaðar.

● Í TÁRINU MIÐJU  Í tárinu miðju er yfirskrift dagskrár, sem haldin 
verður í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. Er yfirskriftin sótt í eitt ljóða Ísaks 
Harðarsonar, en hann mun einmitt leggja dagskránni lið með ljóðalestri. 
Þá mun Sigurður Skúlason leikari lesa Passíusálmana í heild sinni á föstu-

daginn langa en lesturinn hefst klukkan 13.30, og 
á páskadag verður frumflutt nýtt tónverk eftir 

Báru Grímsdóttur tónskáld, sem hún samdi 
sérstaklega fyrir Kór Saurbæjarprestakalls 
við upprisuljóð eftir Hallgrím Pétursson. Ber 

það heitið Hjartað fagnar og er samið fyrir 
blandaðan kór og orgel.

 Í  tárinu miðju hefst í dag klukkan 14 
með tónleikum. Klukkan 17 eru tónleikar 

Kórs Saurbæjarprestakalls og klukkan 
20.30 flytur Ísak 
Harðarson ljóð við 

undirleik Gunnars 
Kvaran sellóleikara og Hauks Guð-

laugssonar organista. 
 Á páskadag verður hátíðarmessa 

klukkan 11 í Hallgrímskirkju í 
Saurbæ.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  
Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 

s. 512 5462 og Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is s. 512 5447.

21. apríl Skírdagur

22. apríl Föstudagurinn langi

Páskadagur 24. apríl

Annar í páskum 25. apríl

DYMBILVIKA OG PÁSKAR 2011
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Páskarnir eru stærsta hátíð kristn-
innar. Af því tilefni er hvarvetna 
talsverður viðbúnaður í kirkjum 
landsins. Dómkirkjan býður til 
helgihalds samkvæmt venju. 

„Dómkirkjan er langelsta kirkjan 
hér í Reykjavík. Í 215. sinn er geng-
ið til helgihalds dymbilvikunnar og 
páskanna innan veggja hennar. Stór 
hluti heimsins minnist atburðanna 
árlega og svo hefur verið á Íslandi 
í rúm 1000 ár. Þarna eru dimmustu 
skuggarnir sem föstudagurinn langi 
tjáir og svo undrið mesta, upprisa 
Jesú á páskum. Það er stærsti dag-
urinn í hátíðarhaldi kristinna um 
allan heim,“ segir sr. Hjálmar Jóns-
son, sóknarprestur Dómkirkjunnar. 
„Víða eru altarisgöngur á skírdag og 
á föstudaginn langa er píslarsagan 
lesin og Passíusálmar sr. Hall-
gríms Péturssonar lesnir og sungn-
ir. Í Dómkirkjunni eru tvær messur 
hvern þessara helgidaga.“

Séra Hjálmar segir vel tekið á 

móti öllum. Auk hefðbundins helgi-
halds er fitjað upp á fleiru. „Í há-
deginu á þriðjudögum er fyrir-
bænastund. Við göngum svo yfir í 
safnaðarheimilið þar sem húsmóð-
irin, Dagbjört Óskarsdóttir, hefur 
undirbúið hollan og góðan máls-
verð. Sama dag er TTT-starfið, en 
skammstöfunin merkir „tíu til tólf“. 
Á fimmtudögum er opið hús fyrir 
eldra fólk í safnaðarheimilinu og 
öll fimmtudagskvöld Kvöldkirkja. Í 
vetur hefur Ólafur Elíasson píanó-
leikari leikið prelúdíur og fúgur 
eftir J.S. Bach á flygil. Undir stjórn 
Kára Þormar organista starfa við 
kirkjuna Dómkórinn og Kammer-
kór Dómkirkjunnar. Þá eru mess-
ur í Kolaportinu klukkan 14 síðasta 
sunnudag hvers mánaðar, en næsta 
Kolaportsmessa verður á annan í 
páskum klukkan 14. Þar hlýðir fólk 
á söng og leik Þorvalds Halldórsson-
ar og tekur þátt í guðsþjónustunni.“ 
Sjá www.domkirkjan.is.

Vel tekið á móti öllum
Í Dómkirkjunni er vel tekið á móti öllum. Hér er samankominn hópur sem hittist í 
hádegisverði að lokinni bænastund í vikunni. MYND/STEFÁN

● LITUR PÁSKANNA  Litir kirkjuársins eru hvítur, rauður, fjólu-
blár, grænn og svartur. Hvíti liturinn (stundum líka gylltur) er notaður á 
stórhátíðum á borð við jól og páska. Jólatíminn nær til þrettándans en 
páskatíminn nær til hvítasunnu.

 Litur hvítasunnunnar er rauður sem er litur heilags anda. Fjólublár er 
litur föstu og iðrunar og klæðast prestar fjólubláu á aðventunni og sjö 
vikum fyrir páska.

 Grænn er litur sumarsins og sunnudaganna eftir hvítasunnu. Svartur 
litur er einungis notaður á föstudaginn langa og svo við útfarir.

„Við erum einmitt með páskasöfn-
un núna vegna þeirra breytinga 
sem standa fyrir dyrum í innan-
landsaðstoðinni,“ segir Anna Ólafs-
dóttir, verkefnastjóri hjá Hjálp-
arstarfi kirkjunnar, innt eftir því 
hvað sé efst á baugi í því starfi 
núna. „Reyndar höfðum við aldrei 
safnað fyrir innanlandsaðstoð fyrr 
en eftir hrunið og fyrst á eftir deild-
um við því þannig að féð sem safn-
aðist skiptist til helminga á milli 
innanlandsaðstoðar og erlendra 
verkefna, en nú er sem sagt í gangi 
fyrsta söfnunin sem er eingöngu 
fyrir innanlandsstarfið.“

Söfnunin fer þannig fram að 
valgreiðsla birtist í heimabönkum 
landsmanna, nema þeirra sem eru 
eldri en 65 ára, þeir fá heimsenda 
gíróseðla. Anna segir þörfina fyrir 
aðstoð innanlands hafa aukist gríð-
arlega. „Frá og með 1. maí verð-
ur aðstoðin í formi inneignarkorta 
í stað matarpokanna áður. Jafn-
framt verður sú breyting á að hvað 

varðar mataraðstoðina munum við 
eingöngu sinna barnafjölskyldum 
þannig að einstaklingum sem leita 
eftir mataraðstoð er vísað annað 
varðandi það. Öll önnur aðstoð sem 
við veitum stendur öllum til boða.“

Hjálparstarfið hefur auk þess til 
sölu fermingargjafabréf sem einn-
ig er hægt að kaupa á vefsíðunni 
gjöfsemgefur.is. „Annars vegar er 
um að ræða fermingarskeyti í hefð-
bundnum stíl,“ segir Anna. „Og 
fyrir þá kveðju fást fjórar hænur 
sem jafnaldri fermingarbarnsins 
í einhverju þróunarlandi fær. Fólk 
kaupir bara skeytið og þarf ekkert 
að gera meira, en andvirðið fer til 
að kaupa hænur fyrir munaðarlaus 
börn sem fá þá egg í matinn, sem 
breytir mjög miklu upp á mataræði 
þeirra. Hins vegar eru dýrari gjafa-
bréf, upp á fimm þúsund krónur, og 
rennur andvirði þeirra til frekari 
stuðnings við munaðarlaus börn í 
þeim löndum sem hjálparstarfið 
nær til.“    - fsb

Safna nú eingöngu 
fyrir innanlandsaðstoð

Þörfin fyrir innanlandsaðstoð hefur aukist gríðarlega, að sögn Önnu Ólafsdóttur, 
verkefnastjóra hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. MYND: ANTON 

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar er gjöf 
sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið fær skeytið eða bréfið 
í hendurnar en andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins 
sem býr við fátækt. 

Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr.
Eða gefðu fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
 
Þú færð skeytin og gjafabréfin á www.gjofsemgefur.is
eða pantar þau á skrifstofunni okkar, 528 4400.
Þú prentar út, sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig.
Einfalt og gleðilegt.

Óskalistinn minn:

Rúm
Myndavél
Svefnpoki
Ipod
Webcam
Handklæði
Teppi
Orðabók
Hálsmen
Svo væri gaman að fá 
pening og „Gjöf sem 
gefur“. Mig langar til 
að einhver sem er ekki 
eins heppinn og ég fái 
að njóta með mér.

Við systkinin erum munaðarlaus.
1.990 kr. fermingarskeyti á 
Íslandi dugar fyrir 4 hænum. 
Þær gefa okkur fullt af eggjum. 
Eða við gætum fengið sparhlóðir. 
Þá færi ekki allur dagurinn í að 
leita að eldsneyti og við 
hefðum meiri tíma til að læra.

5.000 kr. gjafabréf á Íslandi 
myndi gefa okkur 2 geitur.
Namm! Mjólk og kjöt, ekki 
lengur bara maísgrautur!
Eða kannski reiðhjól. Þá 
kæmist ég á markað með 
uppskeruna okkar og við 
fengjum pening fyrir ýmsu 
sem okkur vantar.

Óskalistinn minn:

Messur um bæna-
daga og páska

Skírdagur.
Fermingarmessa kl. 11
Sr. Hjálmar Jónsson. Dómkórinn 
syngur,organisti er Kári Þormar.
Kvöldmessa kl. 20 
sr. Þórir Stephensen prédikar.
Fyrir altari þjóna sr. Kjartan Örn Sigur-
björnsson og sr. Sveinbjörn Bjarnason 
auk sr. Hjálmars Jónssonar sóknarprests 
Einsöngvari er Einar Clausen.Organisti er 
Kári Þormar. Kammerkór Dómkirkjunnar 
syngur.

Föstudagurinn langi.
Guðsþjónusta kl. 11. 
Sr. Árni Svanur Daníelsson prédikar. 
Dómkórinn syngur, organisti er Kári 
Þormar.
Krossferill Krists kl. 14. 
Lesarar, Einari Gottskálksson, Auður 
Garðarsdóttir, Ólöf Guðrún Helgadóttir 
auk sr. Hjálmars Jónssonar sóknarprests. 
Dómkórinn syngur, organisti er Kári 
Þormar. 

Páskadagur.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 8.
Herra Karl Sigurbjörnsson biskup 
prédikar. Sr. Hjálmar Jónsson þjónar fyrir 
altari. Dómkórinn syngur, organisti er 
Kári Þormar
Hátíðarmessa kl. 11
sr. Árni Svanur Daníelsson prédikar,sr. 
Hjálmar Jónsson þjónar fyrir altari. Dóm-
kórinn syngur,organisti er Kári Þormar

2. páskadagur
Messa kl. 11
sr. Hjálmar Jónsson prédikar. Dómkórinn 
syngur organisti er Kári Þormar. 
Messa kl. 14 í Kolaportinu.
Sr. Hjálmar Jónsson prédikar og þjónar 
ásamt sr. Steinunni Arnþrúði Björnsdótt-
ur. Þorvaldur Halldórsson syngur og 
leikur. 
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Til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

DÍSEL - 8 MANNA
HYUNDAI H-1 STAREX 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 97.þ km, 5 gírar. Verð 
2.980.000. Rnr.244045.Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

7 MANNA - ALGJÖR MOLI!!! VOLVO 
XC90 2.5 turbo 7 manna. Árgerð 2005, 
ekinn aðeins 85þ.km. Sjálfskiptur, leður 
o.fl. Verð 3.890þ. Rnr.123934. Til sýnis 
og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 2. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is Sími:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

Subaru Forester CS Árgerð 2007, ekinn 
52þ.km, ssk, krókur, vel þjónustaður 
bíll sem er á staðnum til sýnis! Verð 
2.590.000kr. Raðnúmer 151520. Sjá 
nánar á www.stora.is.

MM L200 DÍSEL Árgerð 11/2009, 
umboðsbíll! Ekinn 18þ.km, ssk, hús 
á pallinum o.m.fl.. Flottur bíll í veiði, 
ferðalagið eða bara í vinnu. Verð 
5.290.000kr. Raðnúmer 131223. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Góð sala óskum eftir öllum gerðum 
bifreiða á söluskrá.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Volvo S60 TURBO 20V, árg. 11/2007, 
ek. 31þús.km, sjálfskiptur, flottasta 
leðrið frá Volvo, lúga, rafmagn í öllu, 
omfl, stórglæsilegur bíll, Ásett verð 
3990þús.kr, Er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Dodge Dakota árg.’01. Ný skoðaður ‘12. 
Vél 1,7 magnum. Sjálfsk. 4 dyra. Verð 
870 þús. Uppl. í s. 898 3206.

VW GOLF HIGHLINE 4MOTION árg.’03 
sk.’11 ek.115 þús. Ný heilsársdekk og 
nýleg tímareim V. 990 þús. stgr. Uppl. 
í s.692-0177.

Gullmoli til sölu
Corolla árg.’01. Ek. 109þús. Smurbók 
fylgir. Verð 900þús. Uppl í s. 866 8915.

Til sölu Toyota Landcrusier GX 2008 
Disel ekinn 62þ. 8 manna, 33” breyttur, 
Ssk. krókur o.fl. Verð 6,990 m. Uppl. 
896 6766.

Nissan Patrol árg.’98, disel, 5gíra. Ek. 
235 þús, nýsk í toppstandi. V. 1180 þús. 
Uppl. í s. 864 8338.

BMW 545 Árg. 2004. ekinn 130 þús. 
Nýsprautaður, allur tekinn í gegn. 19’’ 
M5 felgur á nýlegum sumardekkjum. 
Verð 3900 þús, áhvílandi 2300 þús. 
S. 771 9489.

Subaru Legacy árg. 2000, ek. 68 
þúsund. Sumar og vetradekk á felgum, 
Ekki ryðblettur. Sjálfskiptur, geislaspilari 
og rafmagn í öllu. TOPPEINTAK 
verðhugmynd 1050000.- Uppl. í s. 862 
8896.

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar. Nýjir frá verksmiðju METAN 
& BENSÍN. Umhverfisvæn tollalækkun. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í elsneyti. Fáðu kynningarbækling á 
islandus.com og reiknaðu dæmið til 
enda. Grænir leigubílstjórar spara yfir 
100þús/kr á mánuði! Bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

Mitsubishi Pajero árg.’ 2001, ek. 170 
þús. Verð 800 þús. Upplýsingar fást í 
síma 898 6774.

Skoda Octavia árg. ‘07, rauður. M. krók. 
Ek. 52.345 km. Áhv. bílalán uppá 1,2. 
V. 2.050 þús. S. 555 2153 & 865 2564.

 0-250 þús.

!!! Sjálfskiptur Tilboð !!!
Nissan Almera árg ‘98, ekinn aðeins 
120þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 2012, 
bílinn er á heilsársdekkjum, Tilboðsverð 
aðeins 230þús, uppl í S: 659-9696

 2 milljónir +

Hobby 495 Exelence hjólhýsi 2005, 
til sölu ásamt stóru fortjaldi. Verð 2.5 
upplýsingar í 6992320

 Bílar óskast

Vantar bíl!
Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr. 
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma  691 9374.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir eyðslu grönnum smá bíl ca. 
‘03-09 árg. á góðu staðgr. verði uppl: 
844 0478.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Til sölu Blazer árg. ‘83, 350 ssk. 
Fallegur bíll í topp ástandi, sk. ‘11. 
U-bekkur, skápar, vaskur, gaseldavél, 
2 snúningstólar og cb talstöð. Stórar 
rúður og bjartur bíll. V. 650þús. S. 
892 4305.

 Reiðhjól

Kría Hjól
Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól 
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534 
9164. kriacycles.com

 Vélsleðar

Sportpakki. Ski-doo MXZ600 (sk. 2005) 
langt belti-belti neglt -bakgír-brúsgrind 
ofl. Verð 445 þús og yfirbyggð kerra 
fylgir 280 þús. GSM 618 3074.

Skidoo 800 MXZ Renegade. Árgerð 
2005. Ekinn 3500 km. Mjög vel með 
farinn. Staðgreiðsluverð 650. þús. kr. 
Upplýsingar í síma 692-3144.

 Kerrur

Farangurskerrur. Eigum Humbaur 
farangurskerrur til á lager. Mikið úrval af 
kerrur á staðnum. www.topplausnir.is / 
www.kerrusalan.is Lyngás 8, Garðabæ 
s: 517 7718

 Hjólhýsi

Til sölu stórt og rúmgott Adria Classica 
613 PK hjólhýsi árg. ‘08. Reyklaust, 
notað 4x = 10 nætur. Aukabún: markísa, 
roksvunta, sólarsella, sjónvarpsloftnet, 
grjótgrind og vagndrif. Verð 3.950 þús. 
Upplýs. í síma 848 9453.

 Fellihýsi

Óska eftir fellihýsi á ca 350 - 850 
þús. Allt kemur til greina. Uppl. í s. 
844 0478.

Polomini Colt 9 feta árg. ‘09. V. 1,8 
millj., notað þrisvar. S. 555 2153 & 
865 2564.

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Óskum eftir vinnuvélum og bifreiðum á 
skrá. Sendu á bifreidar@bifreidar.is og 
við skráum tækið þitt inn. S. 577 4777

 Bátar

Bátur til sölu.
Quick Silver 580, árg. 2009 lítið 
notaður. Mercury 90 ha utanborðsvél, 
ganghraði 30 mílur, dýptarmælir, GPS. 
Frábær í sjóstöng og skotveiði. Vagn 
fylgir. Verð 4,2 m. Uppl. í síma 899 
8550.

Vökvamótorar f. netaspil, niðurl., afdr. 
og fl. Allt fyrir vökvakerfin. Vokvataeki.
is 5612209

Til sölu Suzuki 15 hö fjórg. mótor, er í 
ábyrgð. Fæst á góðu stgr. verði. Skipti 
möguleg á ód. mótor. Uppl. í s. 844 
0478.

 Bílaþjónusta

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum 
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

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

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

Hringbraut.is
Til sölu notaðir varahlutir í ýmsar teg 
bifreiða. Kaupum bíla til niðurrifs. Erum 
þjónustuaðili fyrir Úrvinnslusjóð. Opið 
8-17. Uppls.420-1200

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Kaupi bíla til niðurrifs. Sími 661 5270.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
carparts.is japvel@carparts.is

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Garðyrkja

Trjáklippingar - 
garðyrkja - hellulagnir.

Klippi tré og runna og felli 
tré, fræsi stubba. Fljót og góð 
þjónusta. Látið fagmann vinna 

verkin.
Garðaþjónustan Björk 

Jóhannes garðyrkjumeistari 
s. 846 8643, 899 7679

Garðsláttur
Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur 
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur 
verkefnum. Áratugareynsla, látið 
fagmann vinna verkið. Garðaþjónustan 
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joigard@
simnet.is Jóhannes garðyrkjumeistari.

á svölunum
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

SVALALOKANIR
Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterktbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á heimili 
þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Sælureitur

Skemmuvegur 24 Blá gata  - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  - vheidar@simnet.is

Skekkk mmummummummummuvegururuurur 242424224242424 BláBláBláBláBláBláBláBláBlá ggagagatttttatatata - 200002002002002200 KóKKóKóKóKóKóKóKóKóKóKópavpavvpavpavoooogo
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.isAlla fimmtudaga

Upplýsingar gefur 
Svandís í síma 
848-5077 eða 
tjalda@simnet.is

Framleiðum lok á heita potta og 
sérsaumum yfirbreyðslur úr segli 

Eigum dráttarbeisli 
undir ýmsar gerðir 
bifreiða á lager

DRÁTTARBEISLI

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Breiðumörk 25 í Hveragerði (við hliðina á apótekinu).

Við styrkjum Hjálparsveitina í Hveragerði.

KREPPUMARKAÐUR

Bækur - Leikföng - Fatnaður
og margt fleira.

Heillegir og fallegir hlutir á kreppuverði

Opið þriðjudaga til föstudaga frá14.00 til 18:00.

leiguwww.cargobilar.is

obilar.is

eigu

Krefst ekki meiraprófs réttinda

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

Bjóðum til leigu vel útbúnar hjólagröfur 
með rototilt og ýmsum gerðum af skóflum

Til leigu

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3570 / www.kraftvelaleigan.is

Gabriel 

PAKKASENDINGAR

772 6010 www.netpartar.is Opið alla daga
kl. 8—18

TOYOTA ÞJÓNUSTA

Elcon ehf • sími 5529510 • elcon@simnet.is

[ AIS Fyrir Báta og Skip ]

AIS Class – A  AIS Class – B  AIS Class – B með skjá
Betri búnaður - Betra verð
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Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 695 1918.

Garðaumsjón:
Felli tré, grisja og snyrti. Hagstæð kjör. 
Halldór garðyrkjum. Sími 698 1215.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

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

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur viðhald húseigna td. 
múr, flotun, húsa-og þakmálun, rennur 
og niðurföll ofl. Áralöng reynsla. Hafið 
samband og fáið raunsætt tilboð í s. 
666 1974 Þórður eða 666 1975 Ingvi.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899 4254.

 Nudd

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 
!869 8602.

New,New,New! TOP LUX MASSAGE IN 
DOWN TOWN ONLY FOR 1 WEEK,ANY 
TIME.s 8995836 ALISIA

Whole body massage. S. 849 5247.

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

 Spádómar

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

-Símaspá - Einkatímar
Upplýsingar í síma 663 0813 & 554 
3306. Elísabet.

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað 
viltu vita á nýju ári. Opið frá 12-23 S. 
894 9228 Steinunn visa/euro.

 Tölvur

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

Lög.g Rafvirki getur tekið að sér 
verkefni. Gott verð í boði. Uppl S: 
698 1524.

 Til sölu

Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

ÞVOTTAVÉLAR, 
VARAHLUTIR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum 
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu 
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00 
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 
5545.

 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

 Hljóðfæri

Eldra píanó með viðarheftu. V. 80 þús. 
Þarfnast stillingar. S. 555 2153 & 864 
2564.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

www.shopchina.is
Infrared sauna klefar á flottum verðum 
! Safnpöntu: Verð frá: 198.000kr 
kristjan@shopchina.is

Úrval fallegra fermingar- og 
tækifærisgjafa. Myndlist, skart, 
keramik, postulín, glerlist, kjarnaolíur 
og svo margt fleira. Vegmúla 2, við 
Suðurlandsbraut. Sími 551 8867.

 Heilsuvörur

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka 
með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. 
Kaupauki fylgir. www.heilsuval.topdiet.
is Rannveig s. 862 5920.

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

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

Það er lauf létt að léttast með LR. LR 
Bæjarlind 1 http://lrisland.is/einar

Heilsuvörur Herbalife, frí ráðgjöf. 
8918902 asta@dagamunur.is www.
dagamunur.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

 Opið alla páskahelgina
Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreifingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. JB 
Heilsulind. S. 823 8280

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

 Ökukennsla

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

 Dýrahald

Border Collie Hvolpar
Gullfallegir Border Collie hvolpar til sölu. 
Undan margverðlaunuðum foreldrum. 
Frábærir fjölskylduhundar, félagar í leik 
og starfi. Örmerktir, bólusettir með 
ættbók frá Hundaræktafélagi HRFÍ. 
Nánar uppl. í s. 696 1196. Tilbúnar til 
afhendingar 9 maí.

Áttu Gæludýr!! Þá eigum við gott 
úrval að vörum fyrir dýrið þitt. 
Opið laugardaginn 23/4 frá 10-16 
Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:517-6525

Óska eftir hundasnyrtiborði (hækka/
lækka), kraftblásara og standblásara. 
Skoða allt. Hanna hanna@hundahanna.
is S: 848-5552

Labrador hvolpar - LÆK
Ættbókafærðir hjá HRFÍ. Tilbúnir til 
afhendingar. Uppl. í síma 843 3916 
og á http://skaftargarbo.blogcentral.is/

3 beagle hvolpar til sölu með ættbók 
frá íshundum sími 868-7877 865-7739 
http://birtahvolpar.blogcentral.is/

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Æfingarhúsnæði!
 Vortilboð!

Afnotagjöld 21þús. á mánuði 
Upplýsingar í síma 8243001 og 
contact@tonaslod.is www.tonaslod.is

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM RVK

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

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

ROOM f/RENT W/FURNITURE in 108 
RVK NEAR KRINGLA ALSO 109/111 
BREIÐHOLT 8973611

Til leigu til 1 júlí hugguleg 4 herbergja 
íbúð í breiðholti. Laus strax. S.8200007

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.

 Húsnæði óskast

Vantar ad leiga ibud fra 4 Juli til 8 
Agust. Ma vera i Kopavogi, Reykjavik, 
Mosfellsbae. E-mail: afranklin12@cox.
net

Óska eftir að taka á leigu íbúið 
í miðbænum 3herb+ helst með 
einhverjum húsgögnum/búnaði. 
Leigutími þarf að vera minnst 3 
mánuðir. Góð og trygg leigugreiðsla fyrir 
rétta eign. Upplýsingar í síma 665-9806.

 Húsnæði til sölu

Til sölu 75fm íbúð á Tálknafirði. Uppl í 
s. 690 0088.

 Sumarbústaðir

Sumarhús til sölu.
Ótrúlegt verð, aðeins 13,5 m. fyrir nýjan 
83 fm bústað á útsýnisstað í Hvalfirði. 
0,22 ha leigulóð, gólfhiti. Uppl. í síma 
899 8550.

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, sjá 
heimasíðu: sumarhus.com s. 615-2500.

Sumarbústaður
Til sölu 60 fm flottur 

sumarbústaður tilbúin með 
öllu, innréttingu og gólfefnum. 

Bústaðurinn er staðsettur í 
Reykjanesbæ. Verð 10 milljónir.

Upplýsingar í síma 840 6111

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR 
OG OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 30 
ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Atvinna í boði

Vantar röska manneskju tímabundið í 
gólfþrif, helst vana. Mikil vinna. Uppl. s. 
822 0377 Björn.

Starfsfólk óskast
Óskum eftir starfsfólki í nýtt og 
spennandi kaffihús í miðbæ 
Reykjavíkur. Góð þjónustulund og 
tungumála kunnátta skilyrði. Um 
vaktavinnu er að ræða. Æskilegur aldur 
er ca 25-35 ára. Áhugi á náttúru Íslands 
er kostur. Umsóknir berist á netfangið 
volcanohouse@yahoo.com

Rútubílstjóri óskast. Þarf að hafa 
einhverja reynslu af viðgerðum og 
áhuga á verkstæðisvinnu. Möguleiki 
á framtíðarstarfi. Hafðu samband 
jonthoro@mi.is

Vantar pípara tímabundið. Þarf að 
hafa réttindi í faginu. Upplýsingar um 
fyrristörf, nafn og kennitala sendist á 
snittvelin@simnet.is eða haft samband 
í síma 892 3639.

 Einkamál

2”x 4” ekki styttra en 3.6 m óskast upp.l 
s. 892 4624.

Dömurnar á Rauða Torginu Dömuvaktin 
er frá kl. 20-24 í kvöld. Heitt spjall, 
heitar stundir. S. 908-6000 og 535-
9999.

Einmana kona vill kynnast góðum 
manni. Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8310.

Góð stund. Reynd kona leitar spennandi 
kynna. Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8135.



HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20 Reykjavík sími 585 7200 OPIÐ: Virka daga 10 - 18. laugard. 12 - 18. sunnud. 13 - 17.

OPIÐ Í DAG, SKÍRDAG 13-17 OG LAUGARDAG 12-18
Páskatilboð

ANDERSON La-z-boy, fæst með brúnu 

áklæði. B:80 D:80 H:102 cm.
STANLEY La-z-boy, fæst með hvítu, svörtu, dökk-

brúnu og vínrauðu leðri. B:80 D:85 H:105 cm.

63.990
FULLT  VERÐ: 79.990

79.990
FULLT  VERÐ: 119.990

109.990
FULLT  VERÐ: 159.980

30%
AFSLÁTTUR 30%

AFSLÁTTUR 20%
AFSLÁTTUR

FULL BÚÐ 

AF FRÁBÆRUM

TILBOÐUM!

Gleðilega páska!

MORGAN La-z-boy, fæst með brúnu, grænu 

og vínrauðu áklæði. B:90 D:90 H:100 cm.

5 25 mm svampur, millistíf dýna. Frotte ákklistíf dýna. Frotte áklæklæði  með þykkri yfirdýnu, 25 mm svamp
ormakerfi. Efra kerfi inniheldur 114 Bononiheldur 114 Bonellonellvið 60 gráður. Tvöfalt gormakerfi. 

ma á mkerfi inniheldur 150 Bonell gorma 2. Verð er án fóta.a.

NOCTTUURNENE 315 NOOCCTURNE 32320

0 með þykkri yfirdýnu, 25 mm svampur, millistíf dýna. Frotte áklæði dýnmeð þykkri yfirdýnu, 25 mm
við 60 gráður. Tvöfalt gormakerfi. Efra kerfi inniheldur 232 LFK gormaormvið 60 gráður. Tvöfalt gorm

eldur 150 Bonell gorma á m2. Verð er án fóta.niheldur 150 Bonell g

74.99074 994.9904.9907
ÁÐUR 109 980ÁÐUR: 109.9800

440 X 2014140 X 200 mcm
ampm/25 mm svampm svamp yfirdýnumm svamp yfirdýn

9909909
ÐURÁÐUR: 89.980

40 X 200 200 14 cm
mm svamp yfirdýnum svamp yfirdýnumm svmm sv

Y SKOOVBY skenkuur, eik/sápa

46,5 H:B:18B:180 D:46,5 H:81 cm.

30%
AFSLÁTTUR

SKENKUR

100.000
AFSLÁTTUR

FLEUR borðbakkabor

hvítt eða rautt.

00
90

903.990
4.99ÁÐUR: 4

0
990

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

FYRIR 

FERMINGAR-

BARNIÐ

30%
AFSLÁTTUR
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Finnið fólkið sem er að fara í 
nektarnýlenduna...

Nei, þetta er 
ekki það sem 
átt er við með 

fugli! Fugl í 
einu 

höggi?

Jú, 
vissulega!

Innritun

Pabbi, mig vantar 
far á hljómsveit-

aræfingu.

Palli, þegar þú biður fólk 
um greiða ættirðu að gera 

það þannig að viðkom-
andi vilji hjálpa þér.

Pabbi, mig 
vantar far á 

hljómsveitaræf-
ingu. Annars 

þarf bandið að 
æfa hér.

Ég næ í 
bíllyklana.

Ég veit hvað er að þessari 
teikningu. Viltu að ég segi 

þér það? Nei 
takk.

Ertu viss? Það 
er ekkert mál. Ég er 

góður.

Bara ein lítil breyting myndi 
bæta þetta til muna.

Ég held ég 
geri þetta 

bara sjálfur.

Af hverju færðu ekki bara 
lánaða liti og teiknar sjálf?

Ég kann 
það ekki.

LÁRÉTT
2. hár aldur, 6. guð, 8. samhliða, 9. 
spendýr, 11. í röð, 12. smyrsl, 14. 
safna saman, 16. org, 17. léreft, 18. 
arr, 20. skóli, 21. klúryrði.

LÓÐRÉTT
1. jurt, 3. í röð, 4. nennuleysi, 5. svelg, 
7. fíflalæti, 10. angan, 13. kosning, 15. 
þefja, 16. þrá, 19. leita að.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. elli, 6. ra, 8. með, 9. api, 
11. tu, 12. salvi, 14. smala, 16. óp, 17. 
lín, 18. sig, 20. fg, 21. klám. 

LÓÐRÉTT: 1. gras, 3. lm, 4. letilíf, 5. 
iðu, 7. apaspil, 10. ilm, 13. val, 15. 
anga, 16. ósk, 19. gá. 

Reykjavík er malbik. Nær helmingur 
lands í borginni fer undir samgöngu-

mannvirki. Ekki tíu prósent eða þrjátíu, held-
ur tæp fimmtíu. Það er meira land en notað 
er undir byggð svæði. Byggingar fá 42%, 
bílar 48%.

GOTT og vel – við þurfum að komast á milli 
staða. En er sjálfsagt að allir geti alltaf lagt 
bílum sínum hvar sem er, hvenær sem er, 
einungis nokkra metra frá áfangastað – og 
það ókeypis? Það kallar auðvitað á steypu og 
enn meiri steypu, heilan hafsjó af bílastæð-
um sem saman teppaleggja borgina. Yfir 
Reykjavík liggur þykkt steyputeppi með 
rándýrum „ókeypis“ stæðum.

ÞVÍ auðvitað er nákvæmlega ekkert ókeyp-
is við þau. Öll gjaldfrjálsu bílastæðin við 
stofnanir, fyrirtæki, verslanir og fram-
haldsskóla standa á rándýru landi og kosta 
formúu. Ekki er hins vegar rukkað gjald 

nema fyrir brotabrot af bílastæðunum 
á höfuðborgarsvæðinu: 99% stæðanna 
eru gjaldfrjáls. 

EITT stæði þarfnast að minnsta kosti 
12 fermetra af landi. Eiga skilyrðis-
laust að vera á lausu 12 fermetrar 
af „ókeypis“ malbiki hvert sem mér 
dettur í hug að aka bílnum mínum? 
Ef ég sjálf á skilyrðislaust að geta 
lagt bílnum heima við og hjá vinnu-

staðnum er bíllinn minn búinn að eigna 

sér 24 fermetra af borgarlandinu án þess að 
ég hafi lagt það undir nokkurn mann. Ef ég 
á í ofanálag að geta skroppið í Smáralind, bíó 
eða niður að Tjörn – og valið úr stæðum sem 
þar skulu bíða eftir mér við hvert fótmál – 
þarf augljóslega enn meiri steypu, enn fleiri 
fermetra og enn meira land undir umferðar-
mannvirki. 

AUÐVITAÐ er rugl að ekki sé meginregla að 
menn stafli bílum frekar en að búa til enda-
laust af flötum bílastæðum þar sem einum 
bíl eru gefnir eftir 12 fermetrar. Bílastæða-
hús og bílakjallarar eru vissulega einkar 
ósjarmerandi en á móti er sóun á landi að 
leggja ekki mörgum bílum á mörgum hæðum 
á sömu 12 fermetrunum í borginni. Halló, 
meirihluti borgarbúa býr í fjölbýli því það að 
stafla fólkinu er … tjah … hagkvæm og skyn-
samleg nýting lóðarinnar … 

REYKJAVÍK er hafsjór af risavöxnum bíla-
plönum. Nýlegt dæmi er að finna hjá Háskól-
anum í Reykjavík sem fékk úthlutað lóð á 
einum besta stað í bænum. Og hvað var þá 
gert í útivistarparadísinni Nauthólsvík? Hellt 
malbiki yfir allt saman. Flottustu fermetrar 
borgarinnar voru lagðir undir flatt bílaplan 
með einum bíl í hverju plássi. 

PLANIÐ stendur hálftómt öll kvöld, allar 
nætur og allar helgar. Eins og öll hin bíla-
stæðin við stofnanir og fyrirtæki í borginni. 
Dálítið mikil steypa?

Steypa
BAKÞANKAR 

Sigríðar
 Víðis

Jónsdóttur

Afgreiðslustarf
Álafoss Mosfellsbæ vill ráða tvær lífsglaðar mann-
eskjur til starfa í verslun sína í Mosfellsbæ í sumar. 
Vinnutími er frá 09-18 alla virka daga og tilfallandi 
helgarvinna. Æskilegt væri að hún hafi kunnáttu í 

prjónaskap og einhverja tungumálakunnáttu.

Umsóknir sendast á addi@alafoss.is fyrir 28. apríl.

Aðalfundur 
DC 3 Þristavinafélagsins verður haldinn þriðjudaginn 

3. maí n.k. kl. 17.30 í Flugröst við Nauthólsvík.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin.



Kópavogur: Smáratorg, sími 550 0800 

Blikastaðavegur, sími 585 0600  Glerártorg, sími 461 4500

211503

RAZOR SPARK HLAUPAHJÓL
Sendir frá sér neistafl ug fyrir aftan þig!
Venjulegt verð 8.999.-

211537

THE WAVE HLAUPAHJÓL 
Hlaupahjól og hjólabretti í einu 
bretti.  Innifalið er ABEC-5 legur.  
Samanfellanleg grind. 
Venjulegt verð 15.999.-

470812

KUBB
Fyrir leiki utandyra.  
Úr birki. Fyrir 2-6 leikmenn.
Venjulegt verð 2.999.-

471220 

COLOR KIDS GANGSTÉTTARKRÍT 
37 mismunandi litir og geymslufata.  
Venjulegt verð 1.099.-

460950

RISA SKYBALL 
Með helíum!
12 cm. Veljið á milli margra gerða.
Venjulegt verð 1.699.-

211506

HELLO KITTY HLAUPAHJÓL
Venjulegt verð 5.999.-

211480

BEN 10 HLAUPAHJÓL
Venjulegt verð 5.999.-
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Skoppar allt að 22 metra!



ýrustu páskaeggin í Bónusp ggggpáskaegÓdýýÓÓdýrustu páskaeggin í Bónus

Gleðilegt sumar !

Skírdagur 21.apríl 11.00-19.00
Föstudagurinn langi  22.apríl      
Laugardagur 23.apríl 10.00-19.00
Páskadagur   24. apríl                 

   12.00-18.00
OPIÐ MÁNUDAGINN 25. APRÍL  

Á HELLUHRAUNI   
 FISKISLÓÐ - SMÁRATORGI - GRAFARVOGI



NONNI
BERNAISSÓSABBEEERNAISSÓÓÓSSAARRRRNNNNAAAAIIIISSSSSSSÓÓ

 KR.KG
MEÐ BEINI

 KR.KG
ÚRBEINAÐUR

ALI HAMBORGARHRYGGUR

HAMBORGARHRYGGURINN

 
  KR.KG

  KR.KG

MERKT VERÐ: 3498 KR KG -MERKT VERÐ: 3498 KR.KG - 

  KR.KG

þar sem 
efsti hluti mjaðmabeins og rófubeinið 

þ

er skorið frá og því er meira kjöt 
j gj g

og minna bein á lærinu!
g þ

ÍSLANDSLAMB SÉRSKORIÐ
 KR.KG KR.KG

þar 
sem efsti hluti mjaðmabeins og rófubeinið ð ðð ð ðð ð ð

þ

skorið frá og því er meira kjöt 
j gj g

minna bein á lærinu!
g þþ

BÓNUS
KALDAR GRILLSÓSURKKKKKAAAAAALLLLLLDDDDDDAAAAAARR GRILL sem

er s
og 

LLLSSSSÓÓÓÓSSUURRAAAAARRRR GGRRIILLLLL

KR.  270ml.

KR.  225ml.
 KR.KG

 KR.KG

 KR.KG
 KR.KG

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

ÍSLANDSLAMB ÍÍSSLLAANDSLAMB
 KR.KG

ÍSLANDSLAMB 

KR.KG

Í BÓNUS FRÁ ÍSLANDSLAMBI

KRIDDAÐUR
LAMBA

INNRALÆRISVÖÐVI

MERKT VERÐ: 2598 KR KGMERKRKTT VEVERÐRÐ:: 25259898 K KR.R.KG -

 KR.KG

BÓNUS

Í s lenskar  gæðavörur 
á  f rábæru  verði  í  BÓNUS

FERSKT ÍSLENSKT SALAT Í BÓNUS

KR.STK KR. 100gKR.150g

 KR.KG
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menning@frettabladid.is

Í kirkju Hallgríms á Skóla-
vörðuholti er fjöldi list-
viðburða um bænadaga og 
páska, auk hefðbundins 
messuhalds. Hörður Áskels-
son kórstjóri kann vel frá 
þeim að segja.

„Passíusálmarnir eru í brenni-
depli hjá okkur um bænadagana 
enda var það í Hallgrímskirkju 
sem þeir voru fyrst fluttir í heild 
sinni hér á höfuðborgarsvæð-
inu á föstudaginn langa. Það var 
Eyvindur Erlendsson leikari sem 
á heiður og þökk fyrir þá hefð.“ 
Þannig byrjar Hörður lýsingu 
sína á menningardagskrá bæna-
daganna í Hallgrímskirkju. 

En hugum fyrst að deginum 
í dag, skírdegi og Söngvahátíð 
barnanna sem hefst klukkan 17. 
Þá koma um 100 börn úr nokkr-
um kórum á höfuðborgarsvæð-
inu saman ásamt hljómsveit sem 
er skipuð virtum djasstónlistar-
mönnum. Egill Ólafsson syngur 
og nokkrir karlakórsmenn einn-
ig. „Þarna verða fluttir léttir 
sálmar víða að úr heiminum og 
Tómas Guðni Eggertsson org-
anisti stjórnar,“ segir Hörður. 
Hann getur næst um svonefnda 
Getsemane-stund klukkan 20 í 
kvöld þar sem síðustu kvöldmál-
tíðarinnar er minnst. „Altarið 
verður afskrýtt í sérstakri 
athöfn undir lestri valinna Biblíu-
texta og síðan borið inn einstakt 
altarisklæði eftir Unni Ólafs-
dóttur hannyrðakonu. Öll ljós 
eru slökkt og þetta verður allt í 
mikilli kyrrð,“ lýsir Hörður og 
heldur áfram. „Klukkan 11 verða 
svo yndislegir tónleikar þar sem 
sálmar Hallgríms verða túlkað-
ir af söngkonunni Kirstínu Ernu 
Blöndal, Gunnari Gunnarssyni 
djasspíanista og Matthíasi Hem-
stock slagverksleikara.“ 

Helgihald á morgun, föstudag-
inn langa, hefst með guðsþjón-
ustu klukkan 11 en klukkan 13 er 
komið að lestri Passíusálmanna. 
„Lesarar þetta árið eru á ýmsum 
aldri og tengjast íslensku-
kennslu,“ upplýsir Hörður. „Í 
þetta sinn verður fyrsta vers 
hvers sálms sungið af þeim 
Kristínu Sigurðardóttur og 
Magneu Tómasdóttur við íslensk 
þjóðlög úr safni Smára Ólasonar.“

Klukkan 20 hefjast enn tón-
leikar. Þá verður píslarsagan 

flutt með tónum hins ítalska 
Carlos Gesualdos de Venosa, 
sem gerði á endurreisnartíman-
um ódauðleg verk um pínu, kvöl, 
dauða og greftran Jesú. „Verk-
in eru skrifuð fyrir sex radda 
kór, eru gríðarlega djúp í nálgun 
sinni, áhrifamikil og kröfuhörð,“ 

segir Hörður sem stjórnar söng 
sex félaga úr Schola Cantorum. 
„Allir textar eru á latínu og við 
leggjum mikla áherslu á að skilja 
hvert orð til að túlkunin sé ekta. 
Halldór Hauksson, mikill grúsk-
ari og tónlistaráhugamaður, 
ætlar svo að brjóta upp efnis-
skrána með upplestri um sama 
viðfangsefni.“ 

Á páskadagsmorgun eru hefð-
bundnar guðsþjónustur klukk-
an 8 og klukkan 11. „Það er eitt-
hvert mesta kikk sem hægt er 
að fá í kirkju að fá að vakna 
snemma á páskadagsmorgni 
og sækja kirkju,“ segir Hörður 
sannfærandi.  gun@frettabladid.is

LEGGJUM ÁHERSLU Á AÐ 
ÖLL TÚLKUNIN SÉ EKTA

ORGANISTINN „Þessi músík gengur beint undir skinnið,“ segir Hörður um tónlist frá 
endurreisnartímanum sem flutt verður að kvöldi föstudagsins langa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Út er komin geisladiskurinn Anna 
Pálína – BEZT í nýrri hljóðritaröð 
útgáfunnar Dimmu. Á disknum er 
21 lag vísnasöngkonunnar Önnu 
Pálínu Árnadóttur. Sum lögin hafa 
verið ófáanleg um skeið, til dæmis 
Haustvísa, Lífinu ég þakka og 
Maístjarnan. 

Anna Pálína lést árið 2004, 
aðeins 41 árs að aldri. Hún hasl-
aði sér snemma völl í tónlistinni og 
starfaði lengst af með eiginmanni 

sínum Aðalsteini Ásberg Sigurðs-
syni, sem stendur að útgáfunni 
Dimmu. Alls hljóðritaði hún átta 
diska með vísnatónlist, sálmum, 
barnatónlist, djass og íslenskum 
þjóðlögum. 

Í lok apríl verður frumsýnd í 
Iðnó tónlistarskotin leikgerð af 
bókinni Ótuktinni, þar sem Anna 
Pála greindi frá hugsunum sínum 
og tilfinningum þegar hún glímdi 
við krabbamein. 

Bestu lög Önnu Pálínu
ANNA PÁLÍNA – BEZT  Anna Pálína starfaði lengst af með eiginmanni sínum Aðal-
steini Ásberg Sigurðssyni.
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Milli trjánna - kilja
Gyrðir Elíasson

Konan í búrinu - kilja
Jussi Adler Olsen

Djöflastjarnan - kilja
Jo Nesbø

Myrkraslóð - kilja
Åsa Larsson

Morð og möndlulykt
Camilla Läckberg

Furðustrandir - kilja
Arnaldur Indriðason

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

13.04.11 - 19.04.11

Ég man þig - kilja
Yrsa Sigurðardóttir

Betri næring - betra líf
Kolbrún Björnsdóttir

Ljósa - kilja
Kristín Steinsdóttir

Mundu mig, ég man þig
kilja - Dorothy Koomson

Stabat Mater eftir Pergolesi, eitt 
af höfuðverkum kirkjulegra tón-
smíða, verður flutt í Bústaðakirkju 
föstudaginn langa kl. 14. 

Flytjendur eru Gréta Hergils 
sópran og Svava K. Ingólfsdóttir 
messósópran við undirleik Anton-
íu Hevesi, píanóleikara Íslensku 
óperunnar, og Gretu Salóme fiðlu-
leikara.

Milli þátta verður lesið úr 
Píslarsögunni. 

Tónverkið fjallar um raunir 
Maríu meyjar þar sem hún stend-
ur við kross Jesú Krists og syrgir 
son sinn. 

Þetta er þriðja árið í röð sem 
verkið er flutt í Bústaðakirkju, 
en það er víða flutt á hverju ári 
á föstudeginum langa. Pergolesi 
samdi Stabat Mater þegar unnusta 
hans féll frá ung að aldri.

Aðgangur að tónleikunum er 
ókeypis.

Stabat Mater í þriðja sinn

JÓN FRÁ BÆGISÁ KOMIÐ ÚT Fjórtánda tölublað Jóns frá Bægisá – tímarits um þýðingar er komið út. Í heftinu birtast klassískar rit-
smíðar, meðal annars eftir Lúther og Schleiermacher, auk frumsaminna greina. Þá birtir Sigurður A. Magnússon þýðingar sínar á átta ljóðum 
frá Suður-Afríku, en Sigurður ritstýrir ritinu ásamt Gauta Kristmannssyni og Ingibjörgu Haraldsdóttur. 

Verkin eru skrifuð fyrir 
sex radda kór, eru 

gríðarlega djúp í nálgun sinni, 
áhrifamikil og kröfuhörð

HÖRÐUR ÁSKELSSON 
KÓRSTJÓRI
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MEST SELDU
BÆKUR ÁRSINS!
„BESTA BÓK YRSU“
– Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljunni 

Aðgengileg bók eftir Kolbrúnu Björnsdóttur grasalækni 
um það hvernig meltingarkerfið virkar og hvernig þú 
getur komið starfsemi þess í lag. Uppskriftir að 
spennandi hollusturéttum úr smiðju Kolbrúnar og 
Sólveigar Eiríksdóttur (Sollu á Gló) fylgja bókinni!
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Jakob Hansen,

Pressan.is

1. SÆTI
Bóksölulistinn

1. janúar – 9. apríl 2011

2. SÆTIBóksölulistinn1. janúar – 9. apríl 2011

Metsölubók Yrsu Sigurðardóttur sem gagnrýnendur hafa 
lofað í hástert. Mögnuð saga um ungt fólk sem gerir 
upp hús á Hesteyri í Jökulfjörðum – og lækni 
sem telur sig sjá son sinn, þremur árum eftir 
að drengurinn hvarf. Sigurjón Sighvatsson 
vinnur nú að gerð kvikmyndar eftir 
bókinni.

„ALGERLEGA
ÓMISSANDI BÓK“ 
Jóhanna Vilhjálmsdóttir, fjölmiðlakona
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folk@frettabladid.is

Fjöldi erlendra tónlistar-
manna og skemmtikrafta er 
á leiðinni til Íslands á árinu. 
Mikil fjölgun hefur orðið 
síðan hrunið varð árið 2008. 
Tilkoma Hörpunnar spilar 
stóra rullu. 

Fréttir af hinum og þessum 
erlendu skemmtikröftum sem eru á 
leiðinni hingað til lands hafa verið 
tíðar að undanförnu. 

Bandaríska stórhljómsveitin 
Eagles spilar í Nýju Laugardals-
höllinni í júní og rapparinn Busta 
Rhymes treður upp í Vodafone-
höllinni í maí, auk þess sem Elvis 
Costello, Cyndi Lauper, Jamie Cull-
um, Afrocubism og spjallþátta-
stjórnandinn fyrrverandi Larry 
King stíga öll á svið í Eldborgarsal 
Hörpunnar á þessu ári.

Þegar kreppan skall á haustið 
2008 héldu tónleikahaldarar að sér 
höndum eftir mikla gósentíð árin á 
undan og þorðu ekkert að gera, sér-
staklega vegna lágs gengis krón-
unnar gagnvart erlendum gjald-
miðlum. Síðan þá hefur gengið 
lagast lítillega, auk þess sem nýja 
tónleikahöllin Harpa mun sinna 
listamönnum sem erfitt hefur verið 
að sinna í gegnum árin. Þetta eru 

listamenn sem hafa talist of stór-
ir fyrir Háskólabíó, sem tekur 
um 900 manns í sæti, en að sama 
skapi of litlir fyrir Laugardalshöll, 
sem tekur á bilinu 3.000 til 5.000 
manns. Eldborgarsalur Hörpunn-
ar tekur 1.500 manns í sæti og sá 
fjöldi hentar vel fyrir þennan nýja 
hóp listamanna.

Guðbjartur Finnbjörnsson flyt-
ur inn Cyndi Lauper og Larry 
King en fyrir hrun flutti hann inn 
listamenn á borð við Paul Simon 
og Cliff Richard. Hann segir að 
tilkoma Hörpunnar hafi breytt 
mestu fyrir sig. „Þarna myndað-
ist möguleiki til að fá þessa „milli-
artista“ og fyrir mitt leyti er það 
stóra málið,“ segir hann um Hörp-
una. Einnig telur hann mikilvægt 
að þurfa ekki lengur að borga 
margar milljónir fyrir að koma 
upp hljóða- og ljósabúnaði því hann 
sé að mestu til staðar í Hörpunni. 
Hljómgæðin og þægindin sem þar 
séu skipti auðvitað líka miklu máli. 

Ísleifur B. Þórhallsson hjá Senu 

skipuleggur uppselda tónleika 
Eagles í Nýju Laugardalshöllinni. 
Aðspurður telur Ísleifur að samspil 
nokkurra þátta hafi orðið til þess 
að tónleikahald sé aftur komið í 
tísku. „Það er liðinn ákveðið langur 
tími frá hruninu og það var viðbúið 
að þetta færi einhvern tímann af 
stað aftur. Núna eru allir að fara 
af stað á sama tíma og ég held að 
þessi Eagles-velgengni æsi menn 
svolítið upp,“ segir Ísleifur. „Harp-
an kemur svo akkúrat inn á þess-
um tíma en það er alveg augljóst 
að það verður ekki uppselt á allt. 
Þegar það er gríðarlegt framboð 
af erlendum listamönnum aukast 
líkurnar á að eitthvað gangi ekki 
upp.“

Talað hefur verið um að erlendir 
flytjendur taki lægra gjald en áður 
fyrir að koma fram bæði hér heima 
og erlendis. Ísleifur viðurkennir 
að Eagles hafi farið fram á lægri 
þóknun nú en fyrir hrun, þegar 
einnig var reynt að fá sveitina til 
landsins. Þar spilar inn í almennt 
dvínandi aðsókn á tónleika erlend-
is, eftir mikinn vöxt þar undan-
farin ár. Að sögn Ísleifs hefur 
kostnaðurinn við að fá hljómsveit-
ir til Íslands þó ekki lækkað nógu 
mikið til að vega upp á móti gengis-
falli krónunnar og ástandinu hér á 
landi. freyr@frettabladid.is

Sætafjöldinn í Eldborgar-
salnum.

1.500
Leikkonan Evan Rachel Wood 
viðurkennir í viðtali við tímaritið 
Esquire að hún girnist karla jafnt 
sem konur. Wood, sem var í löngu 
sambandi með rokkaranum Mari-
lyn Manson, segist ekki setja kyn 
fyrir sig þegar hún leitar sér að 
maka. „Stelpur eða strákar, það 
skiptir ekki máli og ég er frekar 
upptekin af kynleysi ef út í það 
er farið. Þegar ég er með stelpum 
breytist ég hins vegar í herra-
mann sem opnar dyr og borgar 
reikninginn,“ segir leikkonan, 
sem síðast lék í sjónvarpsþátta-
röðinni True Blood. 

Rachel er tví-
kynhneigð

BREYTIST Í HERRAMANN Leikkonan 
Evan Rachel Wood setur kyn ekki fyrir 
sig og heillast jafnt af konum sem 
körlum. NORDICPHOTOS/GETTY

Breska fyrirsætan Elizabeth 
Hurley fór með gestahlutverk í 
sjónvarpsþáttum sem gerðir eru 
um ofurhetjuna Wonder Woman. 
Hurley lék illmenni í þessum 
fyrsta þætti þáttaraðarinnar og 
lét vel af.

„Ég hef leikið nokkur illmenni 
í gegnum tíðina og mér finnst það 
æðislega gaman. Það kemur mjög 
áreynslulaust,“ gantaðist fyrir-
sætan með í viðtali við tímaritið 
Hello! Hurley skildi 
nýverið við eig-
inmann sinn, 
indverska 
milljarða-
mæringinn 
Arun Nayar, 
eftir að upp 
komst um 
ástar-
samband 
hennar 
og ástr-
alsks 
íþrótta-
manns.

Leikur helst 
illmenni

GAMAN AF 
LEIKLIST 
Elizabeth 
Hurley 
segist 
hafa 
gaman 
af því 
að leika 
illmenni.

Leikarinn Jeff Bridges er að 
undirbúa nýja plötu með T-Bone 
Burnett, sem samdi tónlistina í 
myndinni Crazy Heart. Bridges 
fékk Óskarinn fyrir hlutverk sitt 
í henni. Bridges hefur gert samn-
ing við útgáfufyrirtæki EMI, 
Blue Note Records, og á plötunni 
verða lög eftir hann og aðra laga-
höfunda. Að sögn Bridges veitti 
tónlist Burnetts í Crazy Heart 
honum mikinn innblástur en Bur-
nett fékk einnig Óskarinn fyrir 
eitt lag í myndinni. Bridges hefur 
samið og gefið út tónlist allt sitt 
líf. Hingað til hefur hann þó gefið 
plöturnar sínar út sjálfur.

Tekur upp 
nýja plötu

Tónleikahald aftur í tísku

LÍF Í TÓNLEIKAHALDI Sprengja 
hefur orðið í innflutningi á 

erlendum tónlistarmönnum að 
undanförnu. Ísleifur Þórhalls-
son (til vinstri) segir þó að ekki 
verði uppselt á alla tónleika. Á 
næstunni troða meðal annars 
upp hér Eagles (að ofan), Cyndi 

Lauper og Elvis Costello.

þúsund dalir eru það sem skemmtistaður í New Jersey borgar 
P. Diddy fyrir að halda partí hjá sér. Það gerir rúmar átta og 
hálfa milljón íslenskra króna.  
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Opnunartími um páska
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Föstudaginn langa 22. apríl milli kl. 12:00 og 18:00
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Brúðartertan er ávaxtakaka á mörgum 
hæðum þakin hvítu kremi og sælgætis-
blómum. Kjóllinn er í endurreisnarstíl og 

er slörið sagt þrír metrar að lengd. Basl hefur 
verið með sætaskipan í kirkjunni en faðir og 
móðurbróðir brúðgumans talast vart við og þarf 
því að halda þeim í sundur. Plön móður brúðar-
innar um sérsniðna dragt fyrir brúðkaupið eru 
í uppnámi eftir að slettist upp á vinskapinn við 
stílistann.

Breskir fjölmiðlar keppast við að færa fréttir 
af minnstu smáatriðum undirbúnings konung-
legs brúðkaups Vilhjálms Bretaprins og Kate 
Middleton sem fram fer í næstu viku. Og ákafinn 
einskorðast ekki við fjölmiðla. Til að gera hjóna-
vígslunni hátt undir höfði hefur ríkisstjórn Bret-
lands gert brúðkaupsdaginn að opinberum frí-
degi. En er áhugi Breta á konungsfólki, kökum, 
kjólum og skarti jafnmikill og menn vilja vera 
láta? 

Nú þegar vika er til brúðkaupsins hafa 
áhyggjur tekið að vakna með sumum 
konungssinnum. Þeir óttast að við-
burðurinn muni ekki nýtast sem 
skyldi til að auka krúnunni vin-
sældir.

Tvennt kemur til: Í fyrsta lagi 
sýndi skoðanakönnun sem birt 
var í vikunni að einn af hverj-
um fimm Breta hyggst nýta 
frídaginn sem veittur var til 
að fagna brúðhjónunum til að 
skella sér í ferðalag. Frekar en 
að fylgjast með hátíðarhöldun-
um heima ætla margir að nýta 
langa helgina til að ferðast til 
útlanda. Í annan stað virðast 
fáir ætla að viðhalda rótgróinni 
breskri hefð sem gjarnan er 
viðhöfð í tengslum við stórvið-
burði og konungsfjölskylduna. 
Götuhátíðir eru breskur siður 

sem festi sig í sessi í lok fyrri heimsstyrjaldar 
þegar svokölluð „friðarteboð“ fóru fram um 
allt land við undirritun Versalasamningsins. 
Þegar Karl Bretaprins og Díana giftu sig árið 

1981 fékk sveitarfélagið Bolton meira 
en 100 umsóknir um leyfi til að halda 
götuhátíð. Í byrjun apríl höfðu sama 
sveitarfélagi borist fjórar umsókn-
ir um götuhátíð vegna brúðkaups 
Vilhjálms og Kate.
Einn er þó sá hópur Breta sem ekki 
hyggst flýja land. Konunglegt brúð-
kaupið hefur reynst lýðveldissinnum 
gullið tækifæri til að koma málstað 
sínum á framfæri. Lýðveldissinnar 
hafa boðað til götuhátíðar. Yfirskrift 
hennar er hins vegar „andkonung-
lega-brúðkaups-götuhátíðin“. Þótt 
konungssinnar hefðu gjarnan viljað 

sjá fleiri götuhátíðir hefðu þeir þó 
vafalaust kosið að andstæðingar hefð-
anna héldu sig við hlutskipti sitt og 
hunsuðu þær.

EFTIRVÆNTING Breskar borgir skrýðast smám saman 
hátíðarbúningi. Rúm vika er í brúðkaup Vilhjálms Bretaprins 
og Kate Middleton. NORDICPHOTOS/GETTY

BEÐIÐ EFTIR 
BRÚÐKAUPINU
Sif Sigmarsdóttir

Prinsarnir, nærbuxurnar 
og hórmangarinn

Ef marka má könnun sem breska dagblaðið Daily Mail 
gerði hafa karlmenn mikla skoðun á því hverju konur 
klæðast eða öllu heldur hverju þær eiga ekki að klæðast. 

Nýjasta kvenmannstískan, sem einkennist af víðum buxum, síðum 
pilsum og klossuðum skóm, virðist ekki leggjast vel í breska karl-
menn. Þeir vilja einnig leggja blátt bann við dýramunstruðum flíkum 
og klossum með tréhæl, sem er uppáhald margra kvenna. 

Sem betur fer er smekkur manna misjafn en fyrir þá sem ætla að 
klæða sig upp til að ganga í augun á hinu kyninu er kannski best að 
reyna að komast hjá því að klæðast því sem sést á þessum myndum. - áp

Karlar ekki hrifn-
ir af nýjustu tísku

SÍÐ PILS Breskir 
karlmenn eru ekki 
hrifnir af síðum 
pilsum og kjólum 
í anda tíunda 
áratugarins og 
vilja meina að 
slík föt minni þá á 
ömmu sína.

Hin unga og upprennandi 
leikkona Rooney Mara 
hefur þurft að þola mikl-
ar útlitsbreytingar til 
að líta út eins og Lisbeth 
Salander, til dæmis að 
lita hárið svart og klippa 
það stutt ásamt því að 
aflita á sér augabrúnir. 
Mara segir þó að erfiðast 
af öllu hafi verið að gata 
á sér eyrun, en hún var 
ekki með göt áður. „Það 
var alveg hrikalega vont 
að gata eyrun og ég þurfti 
að fá fjögur göt í hvorn 
eyrnasnepilinn,“ segir 
Mara í viðtali við tíma-

ritið W. Einnig þurfti hún 
að gata augabrúnir, nef, 
varir og geirvörtur til 
komast í gervi tölvuhakk-
arans Salander í Holly-
wood-útgáfu myndarinn-
ar Karlar sem hata konur 
efir Stieg Larsson. 

Rooney Mara hefur 
ásamt leikstjóranum 
David Fincher og tökuliði 
verið á flakki um Svíþjóð 
undafarna mánuði en síð-
ast sást til þeirra á Gar-
demoen-flugvelli í Osló, 
þar sem Mara skartaði 
gervi Salander og vakti 
athygli flugvallargesta. 

Vont að gata eyrun

MIKLAR ÚTLITS-
BREYTINGAR Hin 
unga Rooney 
Mara þurfti að 
bíta á jaxlinn til 
að komast í gervi 
Lisbeth Salander.
 NORDICPHOTOS/GETTY

AXLAPÚÐAR Söngkonan Beyoncé 
Knowles er hrifin af ýktum öxlum 
en það eru breskir karlmenn ekki.
 NORDICPHOTOS/GETTY

ENGIR KLOSSAR Unga 
kynslóðin hefur tekið 
ástfóstri á ný við gömlu 
góðu Dr. Martens skóna 
en strákarnir eru ekki 
eins hrifnir samkvæmt 
könnuninni. 

DÝRAMUNSTUR 
Strákum finnst dýra-
munstur ekki fallegt á 
kvenmannsklæðnaði.

TRÉSÓLAR Klossar og aðrir skór 
með tréhæl ganga ekki í 
augun á öðrum karlmönn-

um en hönnuðinum Karl 
Lagerfeld, sem notar þá 

óspart hjá Chanel. 

VÍÐAR BUXUR Tvíburarnir 
Mary-Kate og Ashley Olsen 
eru þekktar fyrir að vera með 
puttana á púlsinum í tískunni 
en breskir karlmenn eru ekki 
hrifnir af víðum buxum eins og 
þær klæðast á þessari mynd.

Tenórarnir 3

og einn í útrás

Gamla bíó - Síðustu tónleikarnir!

Jóhann Friðgeir         Garðar Thór Cortes

Gissur Páll      Snorri Wium

Diddú og Óskar Pétursson - Óperukórinn í Reykjavík

Grande finale

Miðasala í Íslensku Óperunni og www.opera.is

Laugardaginn 30. apríl kl. 20:00

BLESS, BLESS 

GAMLA BÍÓ
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Leikkonan Kate Hudson á von á 
sínu öðru barni með kærastan-
um, breska söngvaranum Matt 
Bellamy. Parið hefur verið saman 
frá því síðasta vor og er þetta 
fyrsta barn Bellamys.

Hudson sagðist ekki hafa verið 
að leita að ástinni þegar hún féll 
fyrir Bellamy en að hún hafi ein-
faldlega ekki getað haldið sig fjarri 
söngvaranum. „Ég vissi ekki hvort 
ég var tilbúin í samband og ég var 
alls ekki að leita eftir því. En ég gat 
ekki haldið mig fjarri. Ég vildi vera 
með honum öllum stundum og tala 
við hann stanslaust.“ Hudson við-
urkennir jafnframt að þungunin 
hafi ekki komið þeim á óvart. „Við 

vissum alveg hvað við vorum að 
gera. Við vorum að leika okkur að 
örlögunum og svona fór það.“

Léku sér að örlögunum

ÁSTFANGIN Leikkonan Kate Hudson er 
ástfangin og á von á sínu öðru barni 
með kærasta sínum, Matt Bellamy.

NORDICPHOTOS/GETTY

Robert Pattinson, sem sló í gegn 
í Twilight-myndunum, hefur mik-
inn áhuga á að leika Jeff Buckley í 
nýrri kvikmynd um ævi tónlistar-
mannsins sáluga.

Leikarinn greindi nýverið frá 
því að hann hefði hitt móður Buck-
leys og fór vel á með þeim. Hún 
tekur þátt í framleiðslu myndar-
innar, sem Jake Scott mun leik-
stýra. Pattinson, sem var fyrst 
orðaður við hlutverkið í janú-
ar, segir óvíst hvort hann hreppi 
hnossið en vonar það besta. „Ég 
hitti móður hans sem er frábær 
kona. Ég ræð því ekki hvort ég 
fæ hlutverkið en ég elska tónlist 

Jeffs. Hann var æðislegur,“ sagði 
hann. „Ég veit ekki hvort ég get 
sungið eins og Jeff því hann var 
einstakur tónlistarmaður. Ég get 

ekki heldur spilað á gítar eins og 
hann. Ég myndi þurfa að leggja 
mikið á mig. Ef einhver herm-
ir bara eftir rödd Jeffs myndi 
það ekki hljóma sérstaklega vel,“ 
bætti hann við. „Þetta snýst allt-
af um handritið. Maður veit aldrei 
hvernig það á eftir að endurspegla 
manneskjuna.“

Aðrir leikarar sem hafa áhuga á 
hlutverkinu er James Franco, sem 
var tilnefndur til Óskarsins fyrir 
hlutverk sitt í 127 Hours. 

Jeff Buckley drukknaði í Memp-
his árið 1997, aðeins þrítugur að 
aldri. Þá var hann að vinna að 
sinni annarri sólóplötu.

Ræddi við móður Jeffs Buckley

VILL LEIKA BUCKLEY Robert Pattinson 
vill leika tónlistarmanninn Jeff Buckley í 
nýrri mynd um ævi hans.

Söngkonan Lady Gaga sendir á 
föstudaginn langa frá sér mynd-
band við lagið Judas. Það er 
annað smáskífulagið af væntan-
legri plötu hennar Born This 
Way. Í myndbandinu er Gaga 
klædd sem María Magdalena 
og hafa ljósmyndir úr því þegar 
vakið mikla hneykslan hjá fjölda 
trúarhópa. „Hún er að reyna að 
notfæra sér kristindóminn til að 
breiða yfir hæfileikaleysi sitt og 
hundleiðinlega sviðsframkomu,“ 
sagði einn trúarleiðtoginn. Ekki 
eru allir óánægðir með Gaga því 
Harry Potter-stjarnan Daniel 
Radcliff hefur lýst yfir ánægju 
sinni með stuðning söngkonunnar 
við réttindi samkynhneigðra.

Umdeilt 
myndband

UMDEILT MYNDBAND Nýjasta mynd-
band Lady Gaga verður vafalítið afar 
umdeilt.

Lögreglan er að rannsaka lífláts-
hótanir sem ungstirnið Rebecca 
Black, sem syngur lagið Friday, 
hefur fengið. Í síðasta mánuði 
fékk hún tvær hótanir, aðra í 
gegnum tölvupóst og hina þegar 
hringt var í plötufyrirtækið 
hennar. „Hótanirnar snerust um 
að það ætti að fjarlægja lagið 
hennar af netinu, annars yrði hún 
drepin,“ sagði talsmaður lögregl-
unnar. „Við eigum erfitt með að 
meta hversu alvarlegar hótan-
irnar eru en við tökum þær engu 
að síður alvarlega.“ Þrátt fyrir 
hótanirnar er Black hvergi af 
baki dottin og er að undirbúa sitt 
næsta lag.

Black tvisvar 
hótað lífláti

LÍFLÁTSHÓTANIR Rebecca Black hefur 
fengið tvær líflátshótanir vegna lagsins 
Friday.
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Sex sýningum er lokið á söng-
leiknum Hárinu í Silfurtunglinu 
á Akureyri. Frumsýningin var á 
föstudaginn í síðustu viku í menn-
ingarhúsinu Hofi og gekk hún 
eins og í sögu. 

Sýningarnar halda áfram um 
páskana, eða á föstudaginn langa, 
páskadag og annan í páskum. 

Með aðalhlutverk í Hárinu 
fara Eyþór Ingi Gunnlaugsson, 
Matthías Matthíasson, Magni 
Ásgeirsson, Erna Hrönn Ólafs-
dóttir, Ólöf Jara Valgeirsdóttir, 
Pétur Örn Guðmundsson og Ívar 
Helgason. 

Hárinu 
vegnar vel

LEIKHÓPURINN Sýningarnar á Hárinu hafa heppnast mjög vel. Hér er leikhópurinn 
að lokinni frumsýningunni.

Söngkonan Lily Allen ætlar að 
halda gæsapartí sitt á glæsihót-
elinu The Ritz í London. Allen 
ætlar að giftast unnusta sínum 
Sam Cooper í bænum Stroud í 
Glouchesterskíri 11. júní. „Lily 
vill að það verði smá glamúr í 
gæsapartíinu. Hún hefur spaugað 
með að hún sé orðin svo gömul að 
hún vilji bara drekka te og prjóna 
en ef maður þekkir Lily rétt mun 
það fljótt breytast í andhverfu 
sína,“ sagði vinkona hennar.

Kjóllinn sem Allen ætlar að 
klæðast í brúðkaupinu verður 
hannaður af vini hennar, Chanel-
tískumógúlnum Karl Lagerfeld.

Gæsapartí á Ritz

STUTT Í GÆSAPARTÍ Gæsapartí Lily Allen 
verður í glæsilegri kantinum.

Rokkarahjónin Ozzy og Sharon 
Osbourne fengu heldur betur að 
finna fyrir því þegar þeim barst 
krafa frá skattayfirvöldum í 
Bandaríkjum sem hljóðaði upp á 
tæpar 190 milljónir króna. Hjón-
in fengu fyrst veður af skatta-
skuldinni gegnum blaðamann 
sem hafði nælt sér í pappírana. 

„Ég gaf mér ekki tíma til að 
sinna peningamálunum og var 
alltaf að aflýsa fundum með end-
urskoðandanum okkar. Ég elska 
hreinlega sjálfa mig of mikið til 
að nenna sinna leiðinlegum pen-
ingamálum,“ viðurkenndi Sharon 
í viðtalsþættinum The Talk. 

Þau virðast þó ekki vera á 
flæðiskeri stödd og hafa nú 
borgað skuldina háu.

Í skattasúpu

Matthew Rutler, hinn 25 ára 
kærasti söngkonunnar Christinu 
Aguilera, hefur sloppið við 
ákæru fyrir ölvunarakstur. 
Hann var handtekinn 1. mars 
grunaður um ölvun við akstur. 
Vegna skorts á sönnunargögnum 
sleppur hann við ákæru. Hin þrí-
tuga Aguilera var einnig hand-
tekin þetta sama kvöld fyrir að 
vera ölvuð á almannafæri. Stutt 
er síðan söngkonan skildi við 
eiginmann sinn Jordan Bratman. 
Saman eiga þau drenginn Max 
sem er þriggja ára.  

Kærastinn 
ekki ákærður

KÆRASTINN SLAPP Kærasti Christinu 
Aguilera slapp við ákæru fyrir ölvunar-
akstur.

SKULDUÐU SKATT Ozzy og Sharon 
Osbourne fengu að vita af 190 milljóna 
króna skattaskuld í gegnum blaðamann. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Í  PERLUNNI
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GÍFURLEGT ÚRVAL AF ÖLLUM TEGUNDUM 
TÓNLISTAR, HLJÓÐBÓKA OG DVD MYNDA 
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Dikta, GusGus, Víkingur Heiðar 
og að sjálfsögðu Sinfóníuhljóm-
sveitin verða meðal þeirra lista-
manna sem troða upp á opnunar-
tónleikum Hörpunnar 13. maí. 
Opnunarathöfnin verður í beinni 
útsendingu Sjónvarpsins.

Fjögur hundruð listamenn 
munu koma fram á opnunar-
kvöldinu og má búast við mikilli 
flugeldasýningu. Víkingur Heið-
ar mun vígja nýjan Steinway 
konsertflygil, Dikta hyggst 
rokka af fullum krafti og Gus-
Gus kemur fram ásamt strengja-
leikurum úr Sinfóníuhljómsveit-
inni. Til að slá botninn í léttmetið 
mun poppstjarna Íslands, Páll 
Óskar, stíga á svið ásamt Memfis-
mafíunni og stórsveit Samúels J. 

Samúelssonar. Dagskránni lýkur 
síðan á Óðinum til gleðinnar en 
meðal þeirra sem koma fram þá 

eru Kristinn Sigmundsson og 
Þóra Einarsdóttir.

Mikil tónlistardagskrá verð-
ur alla opnunarhelgina, meðal 
annars sérstök barnadagskrá 
með Sinfóníunni og Maxímús 
Músíkús. Á laugardeginum verð-
ur síðan mikil tónlistarveisla frá 
hádegis til miðnættis með tónlist-
armönnum á borð við Ólaf Arn-
alds, Caput-hópinn, Mammút, 
Agent Fresco, Valdimar, Hjalta-
lín og HAM. Ókeypis er inn á alla 
viðburði laugardagsins og sunnu-
dagsins nema Sinfóníunnar og 
Maxímús Músíkús en miðaverð-
inu þar verður stillt í hóf því mið-
inn kostar aðeins hundrað krónur 
og hefst forsala 28. apríl.

  - fgg

Dikta og GusGus opna Hörpu

VEISLA Dikta og Víkingur Heiðar eru 
meðal þeirra sem koma fram á opn-
unartónleikum Hörpunnar föstudaginn 
13. maí. Tónleikarnir verða í beinni 
útsendingu Sjónvarpsins og hefjast þeir 
klukkan 18.

Vefsíðan BeautifulPeople.com fékk yfir hundrað þúsund 
manns til að velja tíu fallegustu prinsessur heims og kom 

nokkuð á óvart að Kate Middleton, tilvonandi eigin-
kona Vilhjálms Bretaprins, þótti fallegri en Díana 
prinsessa, móðir Vilhjálms.

Leikkonan og prinsessan Grace Kelly þótti sú fegursta og kom 
það væntanlega fáum á óvart. Rania, drottningin af Jórdaníu, 
hreppti annað sætið enda þykir hún sérstaklega fögur. Þriðja 
sætið kom í hlut Kate Middleton og fast á hæla hennar fylgdi 
Díana prinsessa. 

Aðrar prinsessur sem komust á listann voru meðal annars 
Karlotta af Mónakó, sem er barnabarn Grace Kelly, og sænska 
prinsessan Madeleine.

RANIA Drottn-
ingin af Jórdaníu 

hreppti annað 
sætið.

DÍANA PRINSESSA 
Vermdi fjórða 

sætið.

FALLEGUSTU 
prinsessurnar

FEGURST Grace 
Kelly þykir enn 
vera ein falleg-
asta prinsessa 

sem lifað hefur.
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KATE MIDDLETON 
Þykir fallegri en 
móðir unnusta 
hennar.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3-DÍ

HANNA KL. 8 - 10.20  16
RIO 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 (1050 KR) - 5.50 L
RIO 2D ENSKT TAL KL. 3.40 (750 kr) - 5.50 - 8 - 10.10 L
KURTEIST FÓLK KL. 3.30 - 8 - 10.10 L
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 3.40 (750 kr) - 5.50 L
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 5.45 - 8 - 10.10 L

SCREAM 4 KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
SCREAM 4 Í LÚXUS  KL. 8 - 10.20  16
HANNA KL. 8 - 10.25  16
HANNA Í LÚXUS KL. 5.40  16
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 1 (1050 KR) - 3.20 - 5.45 L
RIO 3D ÍSLENSKT TAL Í LÚXUS KL. 1 - 3.20 L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 1 (750 kr) - 3.20 - 5.45 L
RIO 3D ENSKT TAL ÓTEXTUÐ KL. 1 (1050 KR) - 3.20 - 5.45 L
YOUR HIGHNESS KL. 8 - 10.20  16
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 1 (750 kr) - 3.20 L
LIMITLESS  KL. 8 - 10.20  14

SCREAM 4  KL. 8 - 10.10* KRAFTSÝNING  16
HANNA KL. 8 - 10.10 16 
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 4 L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 2 (600 KR) L
RIO 3D ENSKT TAL KL. 6 L
HOPP ÍSLENSKT TAL  KL. 2 (600 KR) 4 - 6 LOPIÐ ALLA PÁSKAPP NA

SCREAM 4 8 og 10.20 POWER

RIO - ISL TAL 3D 2(950), 4 og 6

RIO - ISL TAL 2D 2(700)

YOUR HIGHNESS 8 og 10.10

HOPP - ISL TAL 2(700), 4 og 6

KURTEIST FÓLK 4, 6 og 8

NO STRINGS ATTACHED 10

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

POWERSÝNING

KL. 10.20
 

GLEÐILEGA PÁSKA
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AMANDA SEYFRIED ÚR MAMMA 
MIA OG GARY OLDMAN ERU 
KOMIN Í NÚTÍMA ÚTGÁFU AF 

RAUÐHETTU
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ARTHUR kl. 6 - 8
DREKABANARNIR ísl tal kl. 4 - 6
CHALET GIRL kl. 4
RED RIDING HOOD kl. 10:10
SOURCE CODE kl. 8 - 10:10

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI
FELICITY JONES ED WESTWICK

“This year’s Bridget Jones”
Company

“Hilariously funny. You’ll laugh your 
ski socks off”

Sugar

PÁSKAGRÍNMYNDIN Í ÁR MEÐ ENGUM ÖÐRUM EN RUSSEL 
BRAND OG HELEN MIRREN Í AÐALHLUTVERKUM

FRÁBÆR GRÍNMYND FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

ARTHUR kl. 1:30 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30
ARTHUR kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30
DREKA BANAR ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
RED RIDING HOOD kl. 8 - 10:20
CHALET GIRL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
SOURCE CODE kl. 8 - 10:20
SUCKER PUNCH kl. 5:50
UNKNOWN kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS 3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 4 - 6
RANGO M/ ísl. Tali kl. 1:50
YOGI BEAR M/ ísl. Tali kl. 4

ARTHUR kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
DREKA BANAR M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
RED RIDING HOOD kl. 5:50 - 8 - 10:20
BARNEY´S VERSION Númeruð sæti kl. 5:30 - 8
UNKNOWN Númeruð sæti kl. 10:40
MÖMMUR VANTAR Á MARS 3D M/ ísl. Tali kl. 1:30
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:20 -3:20

ARTHUR kl. 3.10 - 5.30 - 8 - 10.30
RIO 3D M/ ísl. Tali kl. 3.20 - 5.40
RIO 2D M/ ísl. Tali kl. 3.20 - 5.40
CHALET GIRL kl. 3.20 - 8
RED RIDING HOOD kl. 8 - 10.20
SOURCE CODE kl. 5.40 - 8 - 10.20
SUCKER PUNCH kl. 10.20

SSSPSPSPSPSPPAARARBÍÓ KR 700 Á SÝNINNGAGAGAAAAGARRRRR RRRR
MMMMMEMEMEEEEEMMEEMEMM RRKKR TAT R MEÐ APPELSÍNUGULULLUU U U OOOOGOGOGOGOGGGGOGGOGGOOGGGG  

KRKKRKRKKRRKKRKKRKKRKRKRKRKKK ... . 959599599 0 0 0 Á Á 3D MERKT GGRÆRÆRÆÆRÆÆÆRÆNNNNNNUNUNUNUNUNUNNUUNUUUUUUUUUNNU

BOY

A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP

BLUE VALENTINE

FOUR LIONS

DRAUMURINN UM VEGINN: 2. HLUTI

JÖKLAR (NETLEIKHÚS) 

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 22:20

20:00, 22:10

18:00, 20:00, 22:00

17:50

20:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR&
CAFÉ

BARA GÓÐAR MYNDIR WWW.BIOPARADIS.IS



VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL SC4 Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

WWW.SENA.IS/SCREAM4

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

VILTU
VINNA 
MIÐA?

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

KOMIN Í BÍÓ!

BRÁÐSKEMMTILEG MYND SEM VIRKAR 
VEL BÆÐI Í GRÍNI OG SPENNU. SNJALL-
SÍMAR OG ÞRÁÐLAUST NET ERU HELSTA 
NÝUNGIN HÉRNA OG FÓLK GETUR RÉTT 

ÍMYNDAÐ SÉR HVERSU SPRÆKUR 
MORÐINGINN ER ÞEGAR HANN FÆR AÐ 

HRELLA FÓRNARLÖMB SÍN MEÐ IPHONE. 
-Þ.Þ.- FRÉTTATIMINN

SCREAM 4 ER GLÆSILEG UPPSKRIFT AÐ 
STÓRSKEMMTILEGU BÍÓKVÖLDI. HÚN ER 
ÓVÆNT, BRJÁLUÐ OG SKEMMTILEG ÚT Í 

GEGN. ÉG FÍLAÐI HANA Í BOTN!
-T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

  

NIÐURSTAÐAN ER SÚ AÐ ÞETTA 
ER BESTA SCREAM MYNDIN. 

WES CRAVEN SANNAR Að ENN ER HÆGT 
Að VERA FRUMLEGUR Í HROLLVEKJUM.

-M.D.M., BIOFILMAN.IS
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sport@frettabladid.is

KIEL  vann í gær sætan sigur, 38-35, á toppliði Hamburg í þýska handboltanum. Aron Pálmarsson 
skoraði 4 mörk fyrir Kiel sem er í öðru sæti deildarinnar. Þórir Ólafsson skoraði síðan 6 mörk fyrir 
Lubbecke sem tapaði á heimavelli, 25-27, fyrir Göppingen. Lið Dags Sigurðssonar, Fuchse Berlin, vann 
síðan öruggan ellefu marka sigur á Lemgo, 35-24, þar sem Alexander Petersson komst ekki á blað.

KÖRFUBOLTI Marcus Walker verður 
örugglega á milli tannanna hjá 
íslensku körfuboltafólki um 
ókomna tíð eftir magnaða frammi-
stöðu sína í úrslitakeppninni. 
Þegar menn fóru að skoða sögu-
bækurnar betur kom líka í ljós að 
spilamennska þessa eldfljóta og 
stórskemmtilega bakvarðar væri 
einstök í 28 ára sögu úrslitakeppn-
innar. 

Marcus sló nefnilega tólf ára 
stigamet Damons Johnson með 
því að skora 332 stig í 11 leikjum 
KR í úrslitakeppninni en það gera 
30,2 stig að meðaltali í leik. Wal-
ker bætti metið þegar hann gerði 
nánast út um leikinn með frábær-
um þriðja leikhluta þar sem hann 
skoraði 18 af 40 stigum sínum í 
leiknum á þriðjudagskvöldið. 

Böðvar Guðjónsson, formaður 
körfuknattleiksdeildar KR, ætlar 
að semja við Marcus og alla aðra 
leikmenn liðsins fyrir lokahóf 
KKÍ. „Ég sest niður með honum 
áður en hann fer aftur til Banda-
ríkjanna og vænti þess að við 
skrifum undir samning. Það á 
síðan eftir að koma í ljós hvort 
það verða einhver ákvæði í þeim 
samningi um tilboð frá liðum 
utan Íslands. Þá væri honum 
eins og gefur að skilja heimilt 
að stökkva á það enda eru eru 
meiri peningar í boði,“ segir 
Böðvar.

„Þessi strákur er bara topp ein-
tak og mér myndi ekki bregða við 
það ef hann kæmi aftur til Íslands 

og tæki annað ár með okkur. 
Honum líður mjög vel hérna og 
nýtur sín virkilega. Þetta er líka 
kornungur strákur og það væri 
ekkert vitlaust fyrir hann að taka 
eitt ár til viðbótar hér,“ segir 
Böðvar.

Damon og Walker eru nú tveir 
af aðeins fjórum meðlimum í 300 
stiga klúbbnum því Damon bætti á 
sínum tíma met Rondey Robinson 
sem skoraði 313 stig með Njarð-
vík í úrslitakeppninni 1995. Der-
rick Allen var síðastur á undan 
Walker til að bætast í hópinn.
Marcus Walker skoraði 33 stig 

eða meira í þremur síðustu leikjum 
KR-liðsins í úrslitakeppninni, rauf 
30 stiga múrinn í sex leikjum og 
var með 20 stig eða meira í öllum 
ellefu leikjunum. Walker var með 
32,5 stig að meðaltali í úrslitaein-
víginu þar sem hann hitti úr 67 
prósentum þriggja stiga skota 
sinna (14 af 21) og tapaði aðeins 2 
boltum á 143 mínútum. - óój

KR-ingar eru bjartsýnir á að halda Marcus Walker í Vesturbænum á næsta tímabili:

Marcus tók stigametið af Damon

MARCUS WALKER Átti einstaka úrslita-
keppni með KR. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Flest stig í úrslitakeppni
Marcus Walker KR 2011
332 stig í 11 leikjum  30,2 í leik
Damon Johnson Keflavík 1999
317 stig í 11 leikjum  28,8 í leik
Rondey Robinson Njarðvík 1995
313 stig í 12 leikjum  26,1 í leik
Derrick Allen Keflavík 2004
301 stig í 12 leikjum  25,1 í leik
Damon Johnson Keflavík 2002
300 stig í 10 leikjum  30,0 í leik

- Saurbæjarás -

Frístundabyggð í Siglufirði, Fjallabyggð

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir Saurbæjarás 
í Siglufirði auglýsist hér með skv. 41. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið er skilgreint 21,5 ha að 
flatarmáli og afmarkast við Skútudalsá í norðri og 
austri, strandlengju í vestri og Saurbæjarás í suðri. 

Þar er gert ráð fyrir 27 frístundahúsum ásamt 
útivistarsvæði.

Breytingin felur í sér breytta aðkomu að 8 
frístundahúsum auk þess sem hámarsksstærð 

frístundahúsa var aukin og mænisstefnu einstakra 
húsa snúið. Skipulagið var einnig staðfært að nýju 

Aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028.

Tillagan verður til sýnis á skrifstofum Fjallabyggðar 
að Gránugötu 24 á Siglufirði og Ólafsvegi 4 í 

Ólafsfirði frá og með fimmtudeginum 21. apríl 
til fimmtudagsins 2. júní 2011. Tillagan verður 
einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins                                            

- www.fjallabyggd.is -

Skriflegar athugasemdir og ábendingar skulu hafa 
borist skipulags- og umhverfisnefnd eigi síðar en 

kl. 16.00 fimmtudaginn 2. júní 2011.

Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkir tillögunni.

Bæjarstjóri Fjallabyggðar

Auglýsing um tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu

Enska úrvalsdeildin:
Tottenham-Arsenal    3-3
0-1 Theo Walcott (5.), 1-1 Rafael van der Vaart 
(7.), 1-2 Samir Nasri (11.), 1-3 Robin Van Persie 
(39.), 2-3 Tom Huddlestone (44.), 3-3 Rafael van 
der Vaart, víti (70.)
Chelsea-Birmingham   3-1
1-0 Florent Malouda (2.), 2-0 Salomon Kalou 
(25.), 3-0 Florent Malouda (61.), 3-1 Sebastian 
Larsson, víti (76.)
STAÐA EFSTU LIÐA:
STAÐAN:
Man United 33 20 10 3 70-32 70
Chelsea 33 19 7 7 61-27 64
Arsenal 33 18 10 5 66-34 64
Man City 32 16 8 8 50-30 56
Tottenham 32 14 12 6 47-39 54
Liverpool 33 14 7 12 46-39 49

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Fylkir vann góðan 
sigur á KR, 1-0, í undanúrslitum 
Lengjubikarsins í gær og er 
komið í úrslitaleikinn.

Fyrri hálfleikur var með dauf-
ara móti og var markalaust í leik-
hléi. Á 48. mínútu náði Ingimund-
ur Níels Óskarsson aftur á móti 
að skora fyrir Fylki.

KR fékk nokkur fín færi í kjöl-
farið, meðal annars sláarskot, en 
inn vildi boltinn ekki.

Fylkismenn réðu síðan ferðinni 
undir lokin og unnu nokkuð sann-
gjarnan sigur.   - hbg

Undanúrslit Lengjubikarsins:

Fylkir komið í 
úrslitaleikinn

BARÁTTA Gylfi Einarsson Fylkismaður 
og Baldur Sigurðsson berjast hér um 
boltann í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Það má ekki afskrifa 
Chelsea en liðið er komið á fullt í 
toppbaráttu ensku úrvalsdeildar-
innar eftir sigur á Birmingham en 
Arsenal gerði á sama tíma jafnt-
efli gegn Tottenham.

 Leikurinn á White Hart Lane 
byrjaði með hreint ótrúlegum 
látum. Strax á 5. mínútu kom 
Theo Walcott Arsenal yfir með 
góðu marki og leikmenn Arsenal 
voru nánast enn að fagna markinu 
þegar Rafael van der Vaart jafn-
aði metin fyrir Spurs. Mögnuð 
byrjun.

Það var þó langur vegur frá 
því að leikmenn liðanna ætluðu 
að slaka á klónni því á 12. mín-
útu kom Samir Nasri liði Arsenal 
aftur yfir með þrumuskoti fyrir 
utan teig.

Fimm mínútum fyrir hlé skor-
aði Robin Van Persie þriðja mark 
gestanna. William Gallas lenti í 
vandræðum með að hreinsa. Bolt-
inn fór til Walcotts sem gaf í teig-
inn á Persie. Hann náði skoti að 
marki sem Gomes varði glæsilega. 
Persie náði aftur á móti frákastinu 
og kláraði færið með stæl. Spurs 
gafst ekki upp frekar en fyrri dag-
inn og Tom Huddlestone minnk-
aði muninn fyrir hlé. 2-3 í hálf-
leik í hreint út sagt stórkostlegum 
knattspyrnuleik.

Sama fjörið hélt áfram í síðari 
hálfleik þar sem bæði lið sóttu 
af krafti. Á 70. mínútu braut 
Szczesny, markvörður Arsenal, 
á Aaron Lennon og vítaspyrna 
réttilega dæmd. Van der Vaart 
tók spyrnuna og skoraði af miklu 
öryggi. Aðeins mínútu síðar átti 
Modric að skora en Szczesny varði 
glæsilega. Bæði lið áttu ágæt færi 
það sem eftir lifði leiks en fleiri 
urðu mörkin ekki.

„Það var brjálæðislegur hraði 
í þessum leik. Auðvitað erum við 
svekktir eftir að hafa komist 3-1 
yfir. Við sýndum frábært við-

horf í fyrri hálfleik en duttum of 
mikið til baka í þeim síðari. Það 
er stutt síðan við spiluðum og 
erfitt að vera á þessum hraða í 90 
mínútur,“ sagði Wenger.

„Við erum ekki búnir að gefast 
upp. Við munum berjast eins og 
brjálæðingar í þeim leikjum sem 
eru eftir. Það má ekki gleyma því 
að við erum búnir að spila 15 leiki 
í röð án þess að tapa. Það er ekkert 

annað lið í deildinni sem státar af 
slíkum árangri. Það er frábært 
viðhorf og barátta í þessu liði.“

Fimmtíu milljón punda maður-
inn Fernando Torres mátti sætta 
sig við að byrja á bekknum þegar 
Chelsea vann auðveldan heima-
sigur á Birmingham og er því 
enn í baráttunni. Hann fékk þó að 
spila en tókst ekki að skora frekar 
en áður. henry@frettabladid.is

Chelsea stimplar sig inn
Chelsea komst upp í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í gær. Bæði Chelsea 
og Arsenal eru sex stigum á eftir Man. Utd. Spurs náði jafntefli gegn Arsenal.

FLUGFERÐ Gareth Bale lenti í harkalegu samstuði við markvörð Arsenal og fékk í 
kjölfarið vænta flugferð. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Real Madrid varð í gær 
bikarmeistari á Spáni þegar liðið 
lagði Barcelona, 1-0, í framlengd-
um úrslitaleik. Það var Cristiano 
Ronaldo sem skoraði eina mark 
leiksins.

Sigurinn er gríðarlega mikil-
vægur fyrir Madrídarliðið og 
gefur liðinu trú fyrir baráttuna 
sem fram undan er hjá liðunum í 
undanúrslitum Meistaradeildar-
innar.

Mörkin létu á sér standa í 
venjulegum leiktíma en Börsung-
ar voru óheppnir að skora ekki 
enda talsvert sterkari aðilinn í 
leiknum. Börsungar tóku öll völd 
á vellinum og hreinlega yfir-
spiluðu Madrídinga sem vissu 
ekki sitt rjúkandi ráð. Markið lá 
í loftinu en það kom ekki og því 
varð að framlengja leikinn.

Þegar tvær mínútur voru eftir 
af fyrri hálfleik framlengingar 
kom Cristiano Ronaldo liði Real 
Madrid yfir.

Angel di Maria átti þá frábæra 
sendingu í teiginn og þar skallaði 
Ronaldo boltann listavel í fjær-
hornið. 1-0. Ronaldo var búinn að 
vera ógnandi í leiknum og nokkr-
um sinnum komist nálægt því að 
skora. 

Börsungar reyndu allt hvað 
þeir gátu til þess að jafna leikinn 
en allt kom fyrir ekki.   - hbg

Úrslit spænska bikarsins:

Ronaldo sá um 
Barcelona

SIGURMARKIÐ Ronaldo fagnar hér 
glæsimarki sínu sem skilaði Real bikar-
meistaratitlinum. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES



Nýr Captiva kemur í júní pantaðu þinn strax!

Bensín 2,4 L - 167 hestöfl
Captiva LT - 7 sæta - Tausæti
6 gíra beinskiptur
Hlaðinn staðalbúnaði
Verð kr. 4.990 þús.

Bensín 2,4 L - 167 hestöfl
Captiva LT - 7 sæta - Leðursæti
6 gíra sjálfskipting
Hlaðinn staðalbúnaði
Verð kr. 5.590 þús.

Dísel 2,2 L - 184 hestöfl
Captiva LT - 7 sæta - Tausæti
6 gíra sjálfskipting
Hlaðinn staðalbúnaði
Verð kr. 6.290 þús.

Eins og forveri hans er glænýr Captiva hlaðinn staðalbúnaði og fæst með krafmiklum og sparneytnum bensín- og díselvélum. 
Við eigum von á nýju Captiva bílunum í júní, en tökum við pöntunum strax. Nánari upplýsingar eru á www.benni.is
Einnig er velkomið að senda fyrirspurnir á netfangið chevrolet@chevrolet.is.

Sérfræðingar í bílumSérfræ

www.benni.is

Gæði í 100 ár

Ár slaufunnar

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636
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Pantaðu þér glænýjan
ferðafélaga fyrir sumarið!
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SUNNUDAGSKVÖLD

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.55 Dr. Phil (e)
11.40 Game Tíví (13:14) (e)
12.10 America‘s Funniest 
Home Videos (34:46) (e)
12.35 Annie (e)
14.45 America‘s Funniest 
Home Videos (35:46) (e)
15.10 Away We Go
16.50 Girlfriends (6:22) (e)
17.15 Dr. Phil
18.00 One Tree Hill (4:22) (e)
18.45 How To Look Good 
Naked (10:12) (e)
19.35 America‘s Funniest 
Home Videos
20.00 Will & Grace (23:24) 
20.25 Ghostbusters Gaman-
mynd frá árinu 1984 með Bill 
Murray, Dan Aykroyd, Harold 
Ramis og Sigourney Weaver í að-
alhlutverkum. Þrír skrýtnir vísinda-
menn eru reknir úr þægilegri stöðu 
sem þeir eru með í háskóla í New 
York. Þeir ákveða því að gera upp 
gamla slökkviliðsstöð og gerast 
draugabanar. 
22.10 Mr. Holland‘s Opus 
Bandarísk kvikmynd frá árinu 1995 
með Richard Dreyfuss í aðalhlut-
verki. Myndin fjallar um tónskáldið 
Glenn Holland sem endar með að 
finna sér starf sem tónmenntakenn-
ari í gagnfræðiskóla. 
00.35 Makalaus (8:10) (e)
01.05 30 Rock (20:22) (e)
01.30 Law & Order: Los Ange-
les (e)
02.15 Whose Line is it Anyway?
02.40 Saturday Night Live (e)
03.35 Girlfriends (5:22) (e)
04.00 Will & Grace (23:24) (e)
04.20 Jay Leno (e)
05.05 Pepsi MAX tónlist

FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
10.05 My Family  10.35 Top Gear  11.25 
Keeping Up Appearances  11.55 ‚Allo 
‚Allo!  12.30 A Bit of Fry and Laurie  13.00 
Judge John Deed  13.50 Jonathan Creek  
14.45 Deal or No Deal  15.20 Deal or 
No Deal  15.55 Keeping Up Appearances  
16.25 ‚Allo ‚Allo!  17.00 A Bit of Fry and 
Laurie  17.30 Hustle  18.20 Ashes to 
Ashes  19.10 Moses Jones  20.00 Silent 
Witness  20.55 Silent Witness  21.45 
Keeping Up Appearances  22.15 ‚Allo 
‚Allo!  22.55 A Bit of Fry and Laurie 

10.30 Spise med Price  12.15 Downton 
Abbey  13.20 Mord på hjernen  15.00 
Olsen-Banden flugt over plankevaer-
ket  16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  17.00 Disney Sjov  18.00 Hva‘ så 
Danmark?  19.00 TV Avisen  19.15 The 
Bourne Identity  21.10 Slaget om Anzio  
04.00 Den travle by  04.20 Bamses 
Billedbog  04.50 Kasper &amp; Lise  
05.00 Vores store verden  05.25 Vinden 
i piletræerne  05.45 Alfons Åberg  06.00 
Disney Sjov   

18.15 Föstudagsþátturinn Með 
Hildu Jönu Gísladóttur.

09.50 Flygende krusifikser  10.15 
På kongelig varieté  11.45 Glimt av 
Norge  12.00 Kriminalsjef Foyle  13.45 
Kjærlighetshagen  14.15 Glimt av Norge  
14.25 Den sanne historien  15.15 
Langfredagsmusikk  15.50 Jenter til 
Kilimanjaro  17.00 Dagsrevyen  17.30 
Påskenøtter  17.45 Norge rundt  18.15 
En naturlig helaften  19.15 Kriminalsjef 
Foyle  20.55 Løsning påskenøtter  21.00 
Kveldsnytt  21.15 The Norwegian Solution  
22.00 Simon & Garfunkel - En lang 
Bridge Over Troubled Water

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir 
07.03 Morgunandakt 07.10 Stóð við krossinn 
mærin mæra 08.00 Morgunfréttir 08.05 Mynd 
Guðs í  frumkristinni myndlist 09.00 Fréttir 
09.03 Litla stúlkan og stríðið 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.15 Nýir sálmar á nýrri öld 11.00 
Guðsþjónusta í Seljakirkju 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Tónlist um eina 
ögurstund 14.00 Homo Sapiens 15.00 Þegar her-
mennirnir neituðu að skjóta 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Undantekningin 16.55 Fiðlukonsert 
Sibeliusar 17.30 Smásaga: Demantsgítar 18.00 
Kvöldfréttir 18.15 Krossfestur, dáinn og grafinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Jóhannesarpassía Bachs 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.15 Kveðið um Krist 23.00 
Kvöldgestir 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 
1

08.00 Morgunstundin okkar

09.40 Robinson-fjölskyldan

11.15 Reynir Pétur - Gengur 
betur (e)

12.10 Útlagar - Tíbet á tíma-
mótum (e)

13.15 Morgunverður á Tiff-
any‘s (e)

15.10 Stephen Fry í Ameríku 
(5:6) (e)

16.15 Lífið – Rándýr og bráð 
(7:10) (e)

17.05 Lífið á tökustað (7:10)

17.15 Skólahreysti (5:6) (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Otrabörnin (18:26)

18.22 Pálína (12:28)

18.30 Hanna Montana

19.00 Fréttir

19.20 Veðurfréttir

19.25 Draumurinn um veginn 
Fyrsti hluti kvikmyndar Erlendar Sveins-
sonar um göngu Thors Vilhjálmssonar 
rithöfundar eftir Jakobsveginum. 

21.15 Póstmeistarinn (1:2) 
(Going Postal) 

22.55 Hamingjuleit (The Pursuit 
of Happyness) Byggt á sannri sögu 
sölumanns sem missir eiginkonuna 
og aleiguna. Bandarísk bíómynd frá 
2006.

00.50 Myrkradansarinn (Dancer 
in the Dark) (e)

03.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

06.00 ESPN America
08.10 The Heritage (1:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 PGA Tour - Highlights
13.45 The Heritage (1:4) 
16.50 Champions Tour - Hig-
hlights (7:25)
17.45 Inside the PGA Tour
18.10 Golfing World
19.00 The Heritage (2:4)
22.00 Golfing World
22.50 PGA Tour - Highlights
23.45 ESPN America

06.25 Fréttir

07.00 Ofurhundurinn Krypto 

07.25 Dora the Explorer

08.15 Kalli kanína og félagar

08.25 Kalli kanína og félagar

08.30 Ógurlegur kappakstur

08.55 Lína Langsokkur 

10.15 Gosi

12.00 Krakkarnir í næsta húsi

12.20 Fool‘s Gold

14.10 The Flintstones

15.40 Afmælistónleikar Ragga 
Bjarna

17.15 Frasier (13:24) 

17.40 ‚Til Death (14:15) 

18.05 The Simpsons (14:22)

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.55 American Idol (28:39) 
Úrslitaslagurinn heldur áfram í 
American Idol og aðeins sjö bestu 
söngvararnir eru eftir. 

20.00 American Idol (29:39) Nú 
kemur í ljós hvaða sex keppendur 
halda áfram í American Idol og eiga 
áfram von um að verða næsta söng-
stjarna Bandaríkjanna.

20.45 Prince of Persia: The 
Sands of Time Ævintýramynd fyrir 
alla fjölskylduna með Jake Gyllenhall, 
Ben Kingsley og Gísla Erni Garðars-
syni í aðalhlutverkum. Myndin ger-
ist í Persíu á miðöldum og segir sög-
una af prinsi sem ákveður að vinna 
með prinsessu andstæðinganna til 
þess að stöðva fyrirætlanir ills ein-
ræðisherra um að koma af stað 
gífurlegum sandstormi með töfrum 
sínum.

22.40 Duplicity Æsispennandi 
njósnamynd með Clive Owen og 
Juliu Roberts í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um breska MI6-út-
sendarann Ray (Owen) og CIA-leyni-
þjónustukonuna Claire (Roberts) 
sem hafa bæði yfirgefið heim hinn-
ar opinberu leyniþjónustu og fært 
sig yfir í einkageirann. Þau fá úthlut-
að sama verkefninu, að komast yfir 
formúlu nýrrar vöru sem er margra 
milljarða virði. Tilfinningar þeirra 
hvors til annars trufla þau og þau 
eru því ekki jafn athugul og áður.

00.45 A Raisin in the Sun

02.55 Carlito‘s Way 

05.15 Afmælistónleikar Ragga 
Bjarna 

06.40 Curious Case of Ben-
jamin Button

09.20 Top Secret

10.50 Stuck On You

12.45 Stuart Little

14.10 Top Secret

16.00 Stuck On You

18.00 Stuart Little

20.00 Curious Case of Ben-
jamin Button

22.40 Step Brothers

00.25 Mummy: Tomb of the 
Dragon Emperor

02.15 Silence of the Lambs

04.10 Step Brothers

06.00 Year One

19.20 The Doctors

20.05 Wipeout - Ísland Hér er á 
ferðinni bráðfjörugur skemmtiþáttur 
fyrir alla fjölskylduna.  

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Mannasiðir Gillz Ný leikin 
gamanþáttaröð byggð á samnefnd-
um metsölubókum Egils Gillz Einars-
sonar. Í þáttunum leiðir hinn fjölhæfi 
Gillz okkur í sannleika um hvað það 
er að vera karlmaður, hvernig best 
er að nálgast hitt kynið og hvernig 
má bregðast við hinum ýmsu 
aðstæðum. 

21.55 Steindinn okkar (3:8) 
Steindi Jr. er mættur aftur í nýrri og 
drepfyndinni seríu og fær fjölmarga 
þjóðþekkta Íslendinga til liðs við sig, 
jafnt þá sem þegar hafa getið sér 
gott orð í gríninu og hina sem þekkt-
ir eru fyrir eitthvað allt annað. 

22.25 NCIS (11:24) Spennuþátta-
röð sem er í röð þeirra allra vinsæl-
ustu í Bandaríkjunum og fjallar um 
sérsveit lögreglumanna sem starfar í 
Washington. 

23.10 Arnar og Ívar á ferð og 
flugi (5:5) 

23.35 Sex and the City (7:18)

00.00 Sex and the City (15:18)

00.35 The Doctors

01.15 Auddi og Sveppi

01.55 Mannasiðir Gillz 

02.25 Wipeout - Ísland

03.15 Fréttir Stöðvar 2 

03.40 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn, 
Séra Hjálmar, Vigfús Þór og Örn 
Bárður fara yfir atburði dagsins fyrir 
árið 1980.

21.00 Hrafnaþing 

21.30 Hrafnaþing 

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

10.10 Rapport  10.15 Nobel 2010. 
Nobelkonserten  11.45 Landgång 
Australien  12.15 Huset fullt av hundar  
13.15 Himmelblå  14.00 Rapport  14.05 
Flugor  14.10 Väsen  14.25 LasseMajas 
Detektivbyrå - Kameleontens Hymnd  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Cirkus Maximum  17.10 Flugor  17.15 
Herr och fru Papphammar  17.30 Rapport  
17.45 Sportnytt  18.00 Så ska det låta  
19.00 Skavlan  20.00 Steget efter  21.40 
Rapport  21.45 Herr och fru Papphammar  
22.00 Inför Eurovision Song Contest 2010  
23.00 Rapport

07.00 Iceland Expressdeildin 2011 

14.15 Iceland Expressdeildin 2011 

16.00 The Masters Útsending frá 
öðrum keppnisdegi á fyrsta risamóti 
ársins, The Masters. Þar keppa allir 
bestu kylfingar heims um ein eftir-
sóttustu verðlaunin í golfheiminum, 
græna jakkann.

20.00 Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu Skyggnst á bak-
við tjöldin hjá liðunum sem leika í 
Meistaradeild Evrópu. Hitað upp fyrir 
komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir grannskoðaðir.

20.30 La Liga Report Farið 
Leikir helgarinnar í spænska boltan-
um krufðir til mergjar og hitað upp 
fyrir leikina á Spáni.

21.00 Final Table Sýnt frá World 
Series of Poker 2010 en þangað 
voru mættir til leiks allir bestu og 
snjöllustu pókerspilarar heims.

22.40 European Poker Tour 6

23.30 NBA 2010/2011 - Playoff 
Games Bein útsending frá leik í úr-
slitakeppni NBA.

15.40 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari Haf-
liðasyni er þáttur sem enginn má láta 
framhjá sér fara. Leikirnir skoðaðir í 
þaula af fagmönnum og lífleg og fag-
leg umræða um enska boltann.

16.55 West Ham - Aston Villa

18.40 Leeds - Reading Bein út-
sending frá leik Leeds United og 
Reading í ensku Championship 
deildinni. Ívar Ingimarsson og Brynj-
ar Björn Gunnarsson leika með 
Reading. Bæði lið eru að berjast um 
sæti í umspili um laus sæti í úrvals-
deildinni.

20.45 Ensku mörkin Sýnt frá síð-
ustu leikjum í neðri deildum enska 
boltans. Glæsileg mörk og mögnuð 
tilþrif.

21.15 Premier League Preview

21.45 Premier League World

22.15 Maradona Að þessu sinni 
verður fjallað um Diego Maradona 
sem er talinn besti knattspyrnu-
maður allra tima að margra mati.

22.45 Premier League Preview

23.15 Leeds - Reading

> Julia Roberts
„Mér þykja hattar skemmtilegir. 
Þegar maður er með óhreint hár, 
er hattur góður fylgihlutur.“
Julia Roberts leikur fyrrverandi 
starfsmann CIA sem fær 
úthlutað sama verkefni og 
fyrrverandi útsendari 
MI6 í spennumynd-
inni Duplicity sem 
er á Stöð 2 í 
kvöld kl. 22.40.

Mögnuð ævintýramynd með 
Jake Gyllenhaal í aðalhlutverki. 
Myndin er byggð á vinsælum 
tölvuleik og fjallar um ungan 
prins sem berst gegn ill-
mennum í Persíu á miðöldum. 
Gísli Örn Garðarsson leikur í 
myndinni.

STÖÐ 2 KL. 20.45

Prince of Persia: The 
Sands of Time
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SKEIFAN
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-03 

laugardagur 11-03

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24

HÖFÐABAKKI
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-03 

laugardagur 11-03

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24

HJARÐARHAGI
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-03 

laugardagur 11-03

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24

SPÖNGIN
mmtudagur  11-22

föstudagur LOKAÐ 

laugardagur 11-22

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-22

KRINGLAN
mmtudagur  13-18

föstudagur LOKAÐ 

laugardagur 11-18.30

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur LOKAÐ

LÓUHÓLAR
mmtudagur  11-22

föstudagur LOKAÐ 

laugardagur 11-22

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-22

SKÚLAGATA
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-24 

laugardagur 11-24

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24

AKRANES
mmtudagur  11-22

föstudagur 11-22 

laugardagur 11-22

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-22

REYKJANESBÆR
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-24 

laugardagur 11-24

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24

AKUREYRI
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-01 

laugardagur 11-01

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24

RJÚPNASALIR
mmtudagur  11-22

föstudagur LOKAÐ 

laugardagur 11-22

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-22

NÝBÝLAVEGUR
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-03 

laugardagur 11-03

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24

GARÐATORG
mmtudagur  11-22

föstudagur LOKAÐ 

laugardagur 11-22

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-22

FJARÐARGATA
mmtudagur  11-24

föstudagur 11-03 

laugardagur 11-03

sunnudagur LOKAÐ

mánudagur 11-24
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt 
mannlíf.

19.00 Fróðleiksmolinn

20.00 Hrafnaþing

21.00 Sjávarútvegur á ögurstundu 
Annar þáttur af átta úr ævisafni Heiðars Mar-
teinssonar um útgerð og sjósókn.

21.30 Kolgeitin Bogomil tekur á móti 
góðum kollegum.

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

08.00 Morgunstundin okkar

10.01 Ferðalagið okkar - Viðey

10.05 Geimaparnir

11.30 Loftslagsvinir (1:10) (e)

12.00 Lærisveinn töframannsins (e)

13.30 Martin læknir (4:8) (e)

14.20 Á meðan ég man (4:8) (e)

14.50 Stephen Fry í Ameríku (4:6) (e)

15.50 Ljósmæðurnar (4:8) (e)

16.20 Lífið – Skordýr (6:10) (e)

17.10 Lífið á tökustað (6:10)

17.20 Skassið og skinkan (3:20)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar (e)

18.30 Dansskólinn (2:7)

19.00 Fréttir

19.20 Veðurfréttir

19.25 Skaftfellingur Heimildarmynd eftir 
Helga Felixson. 

20.25 Astrópía Íslensk bíómynd frá 
2007. Astrópía er ævintýramynd um 
samkvæmis stúlkuna Hildi sem fer af illri 
nauðsyn að vinna í búð sem sérhæfir sig í 
hlutverkaleikjum og hasarblöðum. 

22.00 Krabbinn (9:13) (The Big C) 

22.30 Brennist að lestri loknum (Burn 
After Reading)

00.05 Lífverðirnir (Livvagterne) (e)

01.05 Dagskrárlok

08.00 An American Girl: Chrissa 
Stands Strong

10.00 Inkheart

12.00 Night at the Museum: Battle of 
the Smithsonian

14.00 An American Girl: Chrissa 
Stands Strong

16.00 Inkheart

18.00 Night at the Museum: Battle of 
the Smithsonian

20.00 Bride Wars

22.00 Australia 

00.40 Taking Chance

02.00 The Number 23

04.00 Australia

19.35 The Doctors

20.20 Curb Your Enthusiasm (9:10) 
Larry David snýr nú aftur í sjöundu þáttaröð-
inni, studdur stjörnunum úr Seinfeld, þeim  
Jerry, Kramer, Elaine og George. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Mannasiðir Gillz 

21.55 Hamingjan sanna (6:8) Ný íslensk 
þáttaröð í umsjá Ásdísar Olsen sem byggð er 
á metsölubókinni Meiri hamingja sem hefur 
slegið í gegn um víða veröld. Í þáttunum er 
fylgst með átta Íslendingum sem vinna mark-
visst að því að auka hamingjuna.

22.40 Pretty Little Liars (22:22) Drama-
tískir spennuþættir sem byggðir eru á met-
sölubókum eftir Söru Shepard. Þættirnir 
fjalla um fjórar vinkonur sem þurfa að snúa 
bökum saman til að geta varðveitt skelfilegt 
leyndarmál. 

23.25 Ghost Whisperer (6:22) Magn-
aður spennuþáttur með Jennifer Love Hewitt 
í hlutverki sjáandans Melindu Gordon sem 
rekur antikbúð í smábænum Grandview. 

00.10 Sex and the City (9:18) 

00.40 Sex and the City (6:18) 

01.05 Curb Your Enthusiasm (9:10) 

01.45 The Doctors

02.25 Mannasiðir Gillz

02.55 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.00 Dr. Phil (e)

10.45 Dyngjan (10:12) (e)

11.35 Innlit/ útlit (7:10) (e)

12.05 America‘s Funniest Home 
Videos (31:46) (e)

12.30 Matilda (e)

14.10 Girlfriends (5:22) (e)

14.35 Grace is Gone

16.05 America‘s Funniest Home 
Videos (32:46) (e)

16.30 Dr. Phil

17.15 HA? (13:15) (e)

18.05 America‘s Next Top Model (4:13) (e)

18.50 America‘s Funniest Home 
Videos (33:46) (e)

19.15 Game Tíví (13:14)

19.45 Whose Line is it Anyway? (39:39)

20.10 Royal Pains (12:18) Hank er einka-
læknir ríka og fræga fólksins í Hamptons. 

21.00 30 Rock (20:22) Bandarísk gaman-
þáttaröð.

21.25 Makalaus (8:10) 

21.55 Law & Order: Los Angeles (5:22) 

22.40 Jay Leno

23.25 The Good Wife (13:23) (e)

00.15 Rabbit Fall (4:8) (e)

00.45 Gospel Hill (e)

02.25 Royal Pains (12:18) (e)

03.10 Law & Order: LA (5:22) (e)

03.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.00 Valero Texas Open (3:4)

11.10 Golfing World

12.00 Golfing World

12.50 Valero Texas Open (4:4)

16.50 PGA Tour - Highlights (14:45)

17.45 Golfing World

18.35 Inside the PGA Tour (16:42)

19.00 The Heritage (1:4)

22.00 Golfing World

22.50 ETP Review of the Year 2010 (1:1)

23.40 ESPN America

07.00 Barcelona - Real Madrid Útsend-
ing frá leik Barcelona og Real Madrid í úrslita-
leik spænska konungsbikarsins.

16.40 Þýski handboltinn: Kiel - 
Hamburg Útsending frá leik toppliðanna 
Kiel og HSV Hamburg í þýska handboltanum.

18.10 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

19.00 Iceland Expressdeildin 2011 

21.00 Golfskóli Birgis Leifs (4:12) Golf-
þáttur þar sem besti kylfingur Íslands, Birgir 
Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem tengist 
golfi og nýtist kylfingum á öllum stigum 
leiksins.

21.30 European Poker Tour 6 Sýnt frá 
European Poker Tour þar sem mætast allir 
bestu spilarar heims.

22.20 Iceland Expressdeildin 2011 

 

07.00 Tottenham - Arsenal

14.45 West Ham - Aston Villa

16.30 Tottenham - Arsenal

18.15 Chelsea - Birmingham Útsending 
frá leik Chelsea og Birmingham City í ensku 
úrvalsdeildinni.

20.00 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin 
er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegum hliðum.

20.30 Football Legends Næstur í röðinni 
er hinn magnaði Raúl, leikmaður Real Madrid 
á Spáni. Ferill Raúls verður skoðaður og 
skyggnst verður á bak við tjöldin á ferli þessa 
magnaða leikmanns.

21.00 Ensku mörkin Sýnt frá síðustu 
leikjum í neðri deildum enska boltans. 
Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

21.30 Premier League Review Flottur 
þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem 
leikir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til 
mergjar.

22.25 Blackpool - Wigan Útsending 
frá leik Blackpool og Wigan í ensku úrvals-
deildinni.

07.00 Waybuloo

07.20 Áfram Díegó, áfram! 

08.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar 

08.30 Harry og Toto

08.40 Hvellur keppnisbíll

08.50 Gulla og grænjaxlarnir

09.00 Latibær (1:18) 

09.25 Nornfélagið

09.50 Krakkarnir í næsta húsi

10.15 Sorry I‘ve Got No Head

10.40 Kalli á þakinu

11.55 The Water Horse 

13.45 Frasier (12:24) 

14.10 The O.C. 2 (6:24) 

14.55 Gilmore Girls (13:22)

15.45 Mr. Bean

17.15 The Middle (12:24) 

17.40 Friends (4:24) 

18.05 The Simpsons

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.54 Veður 

19.00 Kung Fu Panda Frábær fjölskyldu-
teiknimynd um pandabjörninn Po sem er for-
fallinn kung fu aðdáandi og dreymir um að 
verða frægur bardagakappi þrátt fyrir að örlög 
hans séu að vinna í núðluhúsi pabba síns. 

20.30 Steindinn okkar (3:8) Steindi Jr. er 
mættur aftur í nýrri og drepfyndinni seríu og fær 
fjölmarga þjóðþekkta Íslendinga til liðs við sig.

21.00 Arnar og Ívar á ferð og flugi (5:5) 

21.25 NCIS (11:24) Spennuþáttaröð sem er 
í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkjunum.

22.10 Stieg Larsson-þríleikurinn Önnur 
myndin í mögnuðum þríleik sem byggður 
er á bókum Stiegs Larsson. Í þessari mynd 
er liðinn nokkur tími frá því að blaðamaður-
inn Mikael Blomkvist hefur heyrt í Lisbeth Sa-
lander. Hún er vön að láta sig hverfa í lengri 
tíma en þegar hún er skyndilega grunuð um 
þrjú morð ákveður Mikael að leita hana uppi 
enda er hann viss um sakleysi hennar.

00.20 Grey Gardens

02.05 Pressa (5:6)

02.55 Chase (16:18)

03.40 Boardwalk Empire (9:12)

04.30 Steindinn okkar (3:8)

04.55 Mr. Bean

> Kate Hudson
„Ég er ekki mikill aðdáandi róman-
tískra gamanmynda, ótrúlegt en 
satt.“
Kate Hudson leikur tilvonandi 
brúður en allt fer í uppnám þegar 
besta vinkona hennar ákveður 
að gifta sig sama dag og fara 
vinkonurnar heldur betur í 
hár saman með kostulegum 
afleiðingum í gamanmyndinni 
Bride Wars sem er á Stöð 2 
Bíó kl. 20 í kvöld.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.Á

NJÓTUM
PÁSKANNA
SAMAN

SKÍRDAGUR
19:00 Kung Fu Panda
20:30 Steindinn okkar
21:00 Á ferð og flugi með Arnari og Ívari
22:10 Stúlkan sem lék sér að eldinum

FÖSTUDAGURINN LANGI
18:55 American Idol
20:45 Prince of Persia: The Sands of Time
22:40 Duplicity

Fyrir nokkru gerði liðagigt vart við sig í farsímanum mínum, lykla-
borðið fraus reglulega, batteríið dofnaði hratt og færðist græjan, 
sem er fjögurra ára gömul, nær grafarbakkanum á hverjum 
degi. Á endanum gafst ég upp, fór út í búð og splæsti í nýjan 
síma. 

Ég er ekki frá því að tilfinningar hafi látið á sér kræla þegar 
ég tók batteríið úr gamla símanum, losaði SIM-kortið með 
flísatöng og renndi því með skjálfandi fingrum inn í þar til 
gerða rauf ásamt gígantísku minniskorti í nýja símanum. 
Gott ef ég fann ekki fyrir tári renna niður aðra kinnina. 
Eitthvað var það tengt þessu rafeindakvikindi sem ég 

hafði blótað yfir allt of oft þegar það drap á sér í miðju 
samtali eða hætti við að senda smáskilaboð út í tómið. 

Það var eins og gamall vinur væri að kveðja, taka 
síðasta andardráttinn og halla aftur augunum. 

Ég var hins vegar fljótur að gleyma honum eftir að 

ég kveikti á nýja símanum. Nýir símar eru ekki eins og forver-
arnir. Þeir eru samskiptatól sem keyra á alvöru stýrikerfi og 
gera manni kleift að hringja í Dúdda úti í bæ, senda smáskila-
boð upp á gamla mátann, ná sér í forrit jafnt til að bæta 
andlega líðan og heilsu og drepa tímann og rápa um netið 
með sambærilegum hætti og um borðtölvu væri að ræða. 
Þetta er semsagt græja með stóru G-i. 

Ég er ekki frá því að síminn hafi gert það að verkum að nú 
tel ég mig kominn nær mörkum frelsis en nokkru sinni. Með 
upptökuafruglara í farteskinu (sem reyndar drepur alltof oft á 
sér í miðri upptöku) og farsímaskrímsli sem getur tengt mig 
alheiminum er ég laus undan hlekkjum fastra dagskrárliða sjón-
varps. Nú á aðeins eftir að búa til útvarp með upptökumögu-
leikum. Þegar það gerist er þetta komið – og þá get ég allt 

eins hent klukkunni í gröfina með gamla farsímanum og öllum 
dagskrárstjórum heimsins. 

VIÐ TÆKIÐ JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON OPNAR AUGUN FYRIR TÆKNIBYLTINGUNNI

Sjúkum farsíma sparkað í gröf dagskrárstjóra
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

07.10 En besynderlig gæst  07.30 Merlin  08.15 
Merlin  09.00 Hammerslag  09.30 Cirkusrevyen  
11.10 Atlantis: Milo vender tilbage  12.30 Asterix 
og briterne  13.45 Svaneprinsessen og slottets 
hemmelighed  14.55 I Spy  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.05 Return Of The White Lion  18.00 
Spise med Price  18.30 Kongehuset indefra  19.00 
TV Avisen med Sport  19.15 King Kong  22.10 
Fodboldmagasinet  22.30 Kodenavn Hunter II  
04.00 Penelope  04.05 Humf  

07.10 Matlyst  07.40 Olje!  08.35 På tro og are  
09.05 Førkveld  09.45 Prøvetid  10.45 Kriminalsjef 
Foyle  12.30 Disney Pixar - Et magisk samarbeid  
13.20 Litt av et liv  14.20 Fjols til fjells  16.00 
Blant konger og keisere  17.00 Dagsrevyen  17.30 
Påskenøtter  17.45 På kongelig varieté  19.15 
Kriminalsjef Foyle  21.00 Løsning påskenøtter  21.05 
Kveldsnytt  21.20 Grammy Awards 2010  23.10 Folk  
23.40 Blues jukeboks  01.00 Sport Jukeboks   

11.05 Minnenas television  13.10 Gomorron 
Sverige  14.00 Rapport  14.05 Med uggla och falk 
i monitorn  14.30 Inför Eurovision Song Contest 
2010  15.30 Sverige idag  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport med A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Mitt i naturen Australien  18.30 Landgång 
Australien  19.00 Ishockey. Tre Kronor live  20.00 
Debatt  20.45 Två kockar i samma soppa  21.35 
Uppdrag Granskning  22.35 Simma lugnt, Larry!   

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Sumarkomuljóð eftir Matthías Jochumsson 08.10 
Nú er sumar 09.00 Fréttir 09.03 Blessað veri grasið 
09.31 Vorsónatan 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.15 Bernskumyndir 11.00 Guðsþjónusta í 
Hallgrímskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Með hækkandi 
sól 14.00 Innundir skinni 15.00 Hvert örstutt spor 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Blómatónar 17.15 Kæri 
Jón...hversvegna í ósköpunum léstu Ingibjörgu 
bíða? 18.00 Kvöldfréttir 18.15 Auglýsingar 18.17 
Skógurinn í bókmenntum 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Leynifélagið 20.00 
Ungir einleikarar 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Útvarpsleikhúsið: Eigi má sköpum renna 
23.33 Bachsveitin í Skálholti 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Bráðskemmtileg teiknimynd frá 
þeim sömu og gerðu Shrek og 
Madagascar-myndirnar um panda-
björn sem þarf að öðlast hugrekki 
og trúa á sjálfan sig til að verða 
sannur kung fu meistari.

STÖÐ 2 KL. 19.00

Kung Fu Panda

09.30 Deal or No Deal  10.05 EastEnders  10.35 
Top Gear  11.25 Keeping Up Appearances  11.55 
‚Allo ‚Allo!  12.30 A Bit of Fry and Laurie  13.00 
New Tricks  13.55 New Tricks  14.45 Deal or No 
Deal  15.20 Deal or No Deal  15.55 Keeping Up 
Appearances  16.25 ‚Allo ‚Allo!  17.00 A Bit of 
Fry and Laurie  17.30 Judge John Deed  18.20 
Jonathan Creek  19.10 Top Gear  20.00 Live at the 
Apollo  20.45 The Graham Norton Show  21.30 
Coupling  22.00 ‚Allo ‚Allo!  22.40 A Bit of Fry and 
Laurie  23.10 EastEnders

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT 
Í SÍMA 512 5100
EÐA Á STOD2.IS

MISSTU EKKI AF SPENNANDI PÁSKADAGSKRÁ 

WWW.N1.IS / Sími 440 1000
Meira í leiðinniReiðhjólin fást á þjónustustöðvum og í verslunum N1

REIÐHJÓL
FYRIR STRÁKA

OG STELPUR
Á FRÁBÆRU VERÐI

Ð 0" 17.990 kr. Ð 0" 17.990 kr.

Ð 15.990 kr.Ð 15.990 kr.

Ð 13.990 kr. Ð 13.990 kr.

Tilvalin

sumargjöf

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000
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„Fyrir utan það að liggja uppi 
í sófa og borða páskaegg ætla 
ég að matreiða kalkún í fyrsta 
sinn. Búin að kaupa hann inn 
fyrir marga þúsundkalla og skal 
hundur heita ef hann verður 
ekki góður hjá mér.“

Lilja Katrín Gunnarsdóttir leikkona 

„Við erum stöðugt að þreifa fyrir okkur á nýjum 
alþjóðlegum mörkuðum. Ísland er á lista með 
öðrum löndum sem við erum að skoða náið en 
við getum ekki gefið nein ákveðin svör í augna-
blikinu,“ segir Kaisa Lyckdal, fjölmiðlafulltrúi 
verslanakeðjunnar Lindex. 

Þeir sem hafa eytt einhverjum tíma í Skandi-
navíu ættu að kannast við Lindex en hún orðin 
einn helsti keppinautur verslunarrisans Hennes 
& Mauritz. Lindex einbeitir sér að kvenna-og 
barnafatnaði ásamt því að vera með stóra nær-
fata- og fylgihlutadeild og er nú með yfir 100 
búðir víðs vegar um Evrópu. Hún er hluti af 
finnsku Stockmann-samsteypunni en á rætur að 
rekja til Svíþjóðar þar sem Lindex nýtur mikilla 
vinsælda. 

„Ég get staðfest það að Lindex er eitt af þeim 

fyrirtækjum sem hafa verið í sambandi við 
okkur og sýnt áhuga en það þarf ekki að þýða 
neitt og við fáum fjöldann allan af fyrirspurnum 
að utan sem ná svo ekkert lengra,“ segir Sturla 
Gunnar Eðvarðsson, framkvæmdastjóri Smára-
lindar, en hann segist fagna því ef verslanakeðj-
an ákveði að opna búð á Íslandi. „Við höfum fund-
ið fyrir því að erlendir aðilar hafa haldið að sér 
höndum undanfarin ár vegna óvissunnar en núna 
er vonandi eitthvað að glæðast í þeim efnum.“

Lindex hefur verið að sækja í sig veðrið á síð-
ustu árum, til dæmis með tískulínunni Fashion 
Report. Í vor frumsýnir fyrirtækið svo samstarf 
sitt við stjörnustílistann Rachel Zoe og er þeirrar 
línu beðið með eftirvæntingu. Það er því víst að 
Lindex yrði kærkomin viðbót í verslunarflóru 
landsins í framtíðinni. - áp

Verslanakeðjan Lindex skoðar Ísland

MEÐ ÍSLAND Í SIGTINU Verslanakeðjan Lindex 
staðfestir áhuga á Íslandi og hefur meðal annars 
sett sig í samband við Smáralind. 

„Mér finnst þetta aðallega fyndið og tilviljanakennt,“ 
segir Einar Tönsberg úr poppdúettnum Feldberg. 

Útvarpskonan Nemone hjá stöðinni BBC 6 ætl-
aði að taka símaviðtal við Árna Hjörvar Árnason úr 
hljómsveitinni The Vaccines um síðustu helgi. Meðan 
á hringingunni stóð hljómaði lagið Dreamin‘ með 
Feldberg og þegar Árni Hjörvar svaraði ekki sím-
anum ákvað Nemone að reyna að komast að því um 
hvaða lag var að ræða, enda hreifst hún mjög af silki-
mjúkum tónum þess. Í gegnum hlustendur sína komst 
hún loks að því að þarna var Feldberg á ferðinni og 
spilaði lagið í heild sinni. 

Þessi óvænta uppákoma kemur sér vel fyrir hljóm-
sveitina, sem er á ferðalagi um Bretlandseyjar til 
að kynna plötuna Don‘t Be a Stranger sem kemur 
þar út á föstudaginn. „Þetta hjálpar rosalega til og 
fólki finnst þetta mjög fyndið og skemmtilegt,“ segir 
Einar. „Ég fékk tvær hringingar frá félögum mínum 
í London sem voru að hlusta á þetta og létu mig vita 
af þessu.“ Spurður hvað honum finnist um The Vacc-
ines segir hann: „Þeir eru mjög fínir og hressandi en 
ég fíla þá miklu betur í dag en í gær.“

Feldberg var stödd á Írlandi þegar Fréttablaðið 
ræddi við Einar. Að þeirri heimsókn lokinni verður 
förinni heitið til Norður-Írlands og London. Þar hefur 
dúettinn kynnt plötuna á fjölda útvarpsstöða og í 

plötubúðum. Tónleikar á Ja Ja 
Ja-kvöldi í London eru einnig 
fyrirhugaðir 28. apríl. - fb

BBC hrífst af Feldberg-símalagi

„Það kom kauptilboð sem var sam-
þykkt um daginn,“ segir Björn 
Guðmundsson, sölustjóri Fast-
eignasölunnar Byggðar á Akur-
eyri.

Hrafnabjörg við Eyjafjörð, eitt 
glæsilegasta hús landsins, hefur 
verið selt. Húsið var áður í eigu 
Jóhannesar Jónssonar í Bónus, en 
Mynni ehf., félag í eigu skilanefnd-
ar Landsbankans, setti það á sölu í 
síðustu viku, eins og Fréttablaðið 
greindi frá. Fasteignasalan Byggð 
á Akureyri seldi húsið, en fast-
eignasölurnar Stakfell, Eignamiðl-
un og Fasteignamiðstöðin voru 
einnig með húsið á skrá. Björn 
Guðmundsson vill hvorki gefa upp 

hver átti tilboðið í húsið né hversu 
hátt það var, en samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins hljóðaði til-
boðið upp á tæpar 200 milljónir.

Páll Benediktsson, upplýsinga-
fulltrúi skilanefndar Landsbank-
ans, staðfesti að tilboð í húsið 
hefði verið samþykkt en gat að 
öðru leyti ekki tjáð sig um söluna. 
Fréttablaðið hafði einnig samband 
við Jóhannes Jónsson, en hann 
bjó í húsinu þegar það var í eigu 
Gaums, eignarhaldsfélags Baugs-
feðga. Hann segir að hvorki hann 
né aðilar honum tengdir hafi fest 
kaup á húsinu.

Arkitektinn Fanney Hauksdóttir 
teiknaði húsið. Hún sagði í sam-

tali við Fréttablaðið í síðustu viku 
húsið vera einstakt að mörgu leyti. 
„Það var mikið lagt í húsið. Mikill 
metnaður,“ sagði hún.

Ekkert var til sparað við bygg-
ingu hússins og samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins var kostnað-
urinn hátt í 400 milljónir. Húsið er 
á tveimur hæðum og á efri hæð-
inni mynda stofan, borðstofan og 
eldhúsið eitt stórt og opið rými. 
Gólfsíðir útsýnisgluggar eru í 
stofunni ásamt arni. Á neðri hæð-
inni má meðal annars finna tækni-
rými, líkamsræktaraðstöðu og 
tvö baðherbergi. Fyrir utan er 40 
fermetra sundlaug og stór heitur 
pottur. atlifannar@frettabladid.is 

BJÖRN GUÐMUNDSSON: ÞAÐ KOM KAUPTILBOÐ SEM VAR SAMÞYKKT

Huldumaður keypti höll 
Jóhannesar á 200 milljónir

FELDBERG Einar Tönsberg og Rósa 
Ísfeld eru meðlimir poppdúettsins 
Feldberg.

SVARAÐI EKKI Árni Hjörvar 
svaraði ekki útvarpskonu frá BBC.

SELT!
Hrafnabjörg við Eyjafjörð er eitt glæsi-
legasta hús landsins. Það fór á sölu í síð-
ustu viku, en Jóhannes Jónsson í Bónus 
bjó í húsinu þegar það var í eigu 
eignarhaldsfélagsins Gaums. 
Húsið seldist á tæpar 
200 milljónir sam-
kvæmt heimildum 
Fréttablaðsins.

Spoex samtök psoriasis og exem-
sjúklinga, boðar til aðalfundar þann 

28. apríl næstkomandi kl. 19.00.

Fundurinn verður haldinn í veitingastofu Þjóðmenn-
ingarhússins að Hverfisgötu 15. Rvk.

Dagskrá aðalfundar.
• Skýrsla formanns
• Venjuleg aðalfundarstörf
• Önnur mál.

Boðið verður upp á súpu með 
nýbökuðu brauði og kaffi.

AXARVEGUR OG HRINGVEGUR UM 
SKRIÐDAL OG BERUFJARÐARBOTN 

Mat á umhverfisáhrifum - Álit Skipulagsstofnunar

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á um-
hverfisáhrifum Axarvegar og Hringvegar um Skriðdal og 
Berufjarðarbotn samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. 
Helstu niðurstöður Skipulagsstofnunar eru að fyrirhu-
gaðar framkvæmdir muni hafa verulega neikvæð áhrif 
á  stórbrotið og tilkomumikið landslag á 6-7 km kafla í 
Berufjarðardal. Skipulagsstofnun telur ótvírætt að vegna 
landslagsaðstæðna á svæðinu sé ekki mögulegt að  
koma fyrir vegamannvirki, af því umfangi sem fyrirhug-
að er, sem gæti  á nokkurn hátt fallið að landslaginu 
og sem hefði ekki í för með sér varanlegar breytingar á 
landslagi og ásýnd svæðisins. Þá telur Skipulagsstofn-
un að veglagning um Berufjarðarbotn sem mun raska 
leirum muni hafa verulega neikvæð og óafturkræf áhrif 
á fugla og leirur sem njóta sérstakrar verndar skv. lögum 
um náttúruvernd. 

Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Álit Skipulagsstofnunar 
og matsskýrslu Vegagerðarinnar er einnig að finna á 
heimasíðu stofnunarinnar: www.skipulagsstofnun.is. 

Skipulagsstofnun 

Sun 1.5.  Kl. 15:00 

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Lau 30.4. Kl. 20:00  Sun 1.5. Kl. 20:00

Hedda Gabler (Kassinn) 
Ö 

Allir synir mínir (Stóra sviðið) 
Mið 27.4. Kl. 20:00  
Lau 30.4. Kl. 20:00 
Mið 4.5. Kl. 20:00 

Fim 5.5. Kl. 20:00
Mið 11.5. Kl. 20:00  
Fim 12.5. Kl. 20:00 

Mið 18.5. Kl. 20:00Ö 

Sun 1.5. Kl. 14:00 
Sun 1.5. Kl. 17:00

Sun 8.5. Kl. 14:00  
Sun 8.5. Kl. 17:00 

Sun 15.5. Kl. 14:00  
Sun 22.5. Kl. 14:00 

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Fim 28.4. Kl. 20:00 5. sýn

Fös 29.4. Kl. 20:00 6. sýn

Fös 6.5. Kl. 20:00 7. sýn

Lau 7.5. Kl. 20:00 8. sýn

Fös 13.5. Kl. 20:00   
Lau 14.5. Kl. 16:00 br.sýn

Fim 19.5. Kl. 20:00 
Fös 3.6. Kl. 20:00

Lau 4.6. Kl. 20:00 
Fim 9.6. Kl. 20:00
Fös 10.6. Kl. 20:00

U 

Ö 

U 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 
Ö 

U 
U 

Ö 

Ö 

U 

Ö 

Ö 

Ö 

U 

Brák (Kúlan)
Fös 13.5. Kl. 20:00 Aukasýn. Sun 15.5. Kl. 20:00 Aukasýn. 
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Trónir á toppnum
Einn helsti aðdáandi Lady Gaga 
á Íslandi, Atli Freyr Arnarson, 
dansari og starfsmaður Eskimo, 
trónir á toppi keppninnar um að 
verða næsti aðstoðarmaður popp-
dívunnar í London í maí. Frásögn 
Atla og svar hans við spurningunni: 
„Af hverju fæddist þú svona?“ 
hefur fengið rúm 3.000 „læk“ en 
þegar þetta er skrifað var annað 
sætið með rúm 1.000. Það eru því 
talsverðar líkur á að draumur Atla 

Freys um að hitta Lady 
Gaga í eigin persónu 
rætist og Atli segist 
klökkur af þakklæti. 
Enn er þó nóg eftir, 
en keppninni lýkur 
28. apríl og er slóðin 

á frásögn Atla 
Ladygagametro.
com/us/
view/1l9.  
 - fgg, áp

Blúsaður bankastjóri
Fjöldi góðra gesta lagði leið sína 
á Nordica Hótel þegar íslenska 
blúshátíðin blés til mikillar veislu 
fyrir auga og eyru á þriðjudags-
kvöld. Jóhanna Guðrún reið á vaðið 
með hljómsveit kærastans síns og 
í kjölfarið kom íslenska sveitin Fer-
legheit. Stjörnur kvöldsins voru þó 
án nokkurs vafa Björgvin Halldórs-
son og Páll Rósinkranz sem þöndu 
raddböndin með Blúsmafíunni en 
hana skipa Guðmundur Pétursson, 
Róbert Þórhallsson, Jóhannes 
Hjörleifsson, Pálmi Sigurhjartarson 
og Þórir Baldursson. Meðal þeirra 
sem hlýddu á þessa miklu meistara 
má nefna Má Guðmundsson 
seðlabankastjóra, en 
aðrir gestir hafa von-
andi ekki haldið að 
bankastjórinn væri 
eitthvað „blúsaður“. 
Þá voru söng-
konurnar 
Sigríður 
Thorlacius 
og Ragn-
heiður 
Gröndal í 
miklu stuði.

GLEÐILEGT SUMAR!Við óskum Kópavogsbúumgleðilegs sumars og bjóðum frítt í sund  á sumardaginn fyrsta!

Í tilefni dagsins verður ýmislegt skemmtilegt um að vera:

Kl. 10.00  Pólóleikur í Kópavogslaug 
Kl. 11.00   Sundleikfimi í Salalaug
Kl. 12.30   Rennibrautarkeppni í Kópavogslaug
Kl. 14.00   Rennibrautarkeppni í Salalaug

 

PÁSKASUNDIÐ:
OPIÐ: Skírdag/sumardaginn fyrsta, laugardaginn fyrir páska og annan í páskum.
Frá kl. 9.00–18.00 í Kópavogslaug og frá kl. 10.00–19.00 í Salalaug.
LOKAÐ: Föstudaginn langa og páskadag.
 

Allar nánari upplýsingar á kopavogur.is

 50% afsláttur af árskortum í sund! Tilboðsverð 12.000 kr. 
í stað 24.000 kr. Tilboðið 
gildir aðeins á sumar-daginn fyrsta. 

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á

WWW.TJE.IS 

KRINGLUNNIFÆST Í

 2.590,-BOLUR VIKUNNAR

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1  Fundu stærstu könguló sem 
lifað hefur á jörðinni 

2  Banaslys á Norðurlandsvegi 

3  Michelle Obama forsetafrú 
slapp með skrekkinn 

4  Hanna Birna hættir sem forseti 
borgarstjórnar – Sóley hættir líka 

5  Pólskir flugdólgar gistu 
fangageymslur í Keflavík 
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