
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

SKOÐANAKÖNNUN Skiptar skoðanir 
eru á heimsókn Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra til Peking í ágúst, 
þar sem hún ætlar að vera við-
stödd setningar athöfn Ólympíu-
leikanna. Samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun Fréttablaðsins segja 
53,7 prósent að fulltrúi íslensku 
ríkisstjórnarinnar eigi að vera 
viðstaddur setningarathöfnina, en 
46,3 prósent eru því mótfallin. 

Stuðningur við för Þorgerðar er 
meiri á höfuðborgarsvæðinu en á 
landsbyggðinni. Þá eru fleiri 
karlar en konur sem vilja ráðherr-
ann við setningarathöfnina. 

Mestur er stuðningurinn við för 
Þorgerðar meðal sjálfstæðisfólks, 
rétt tæplega sjötíu prósent, en 
minnstur stuðningur meðal 
Vinstri grænna; 67,5 prósent 
þeirra vilja ekki að fulltrúi ríkis-
stjórnar fari utan. Skipting stuðn-
ingsfólks annarra flokka er svipuð 
meðaltalinu. 

Hringt var í 800 manns 19. apríl 
og skiptust svarendur jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir búsetu. 
Spurt var; Á fulltrúi íslensku ríkis-
stjórnarinnar að vera viðstaddur 
setningarathöfn Ólympíuleikanna 
í Peking? 83,8 prósent tóku afstöðu 
til spurningarinnar.  - ss

HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Ketilbjöllur voru notaðar fyrr á tímum til að 
vigta korn á ökrum Rússland Vha á

Kraftur í ketilbjöllu

HNLFÍ í Hveragerði verður með heilsusamlegt hádegisverðarhlaðborð á sumardaginn fyrsta og er öllum velkomið að koma. Verð fyrir fullorðna er 1.350 krónur en frítt er fyrir börn yngri en tólf ára. Gestum býðst síðan að hafa það gott í nýju baðhúsi stofnunarinnar án endurgjalds.

Heilsukostur – Kökur og eftir réttir heitir námskeið sem kennt verður hjá Manni lifandi í dag, þriðjudaginn 22. apríl, frá klukkan 18 til 20. Auður Ingibjörg Konráðsdóttir kennir hvernig á að töfra fram holla en góða eftirrétti án mikillar fyrir-hafnar og gefur uppskriftir.

Hjúkrunarþjónusta er í boði í 
tveimur verslunum Lyfju, í Lágmúla og 
á Smáratorgi. Hægt er að leita ráðgjafar um val og notkun á allri almennri hjúkrunar-vöru og ýmiss konar stoðvöru en í Lágmúla fást ýmsar hjúkrunar-vörur og hjálpartæki sem Tryggingastofnun ríkisins greiðir niður.

Vala Mörk Jóhannsdóttir segir æfingar með ketilbjöllu skila sér í daglegu amstri. 
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Við sækjum!

Láttu okkur eyða gögnunum

Einkamál
Spillum ekki framtíðinni
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Halló Norðurlöndaðstoða við flutninga innan Norðurlanda.BLS. 4

30.000
blaðberar
komnir til
landsins

Sími: 512 5000
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FLUTNINGAR

Ný vefsíða opnuð til að 
nýta sendiferðir betur
Sérblað um flutninga

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

VALA MÖRK JÓHANNESDÓTTIR

Iðjuþjálfari sem sneri 
sér að einkaþjálfun
heilsa

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Vilhjálmi Egilssyni svarað
Seðlabankinn gerir upp samkvæmt 
sömu reglum og aðrir og þarf ekki 
að viðurkenna neina villu eða biðj-
ast afsökunar, skrifar Ingimundur 
Friðriksson seðlabankastjóri.

Í DAG 16

Engin fasteignasala í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Dorothea E. 
Jóhannsdóttir
Sölufulltrúi

898 3326
dorothea@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur Fasteigna
fyrirtækja og skipasali

Ertu að spá í að selja?
Frítt söluverðmat

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur Fasteigna
fyrirtækja og skipasali

OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16

VIÐSKIPTI „Það má raunar segja 
sjóðnum til hróss að hann lækkaði 
vextina ekki eins mikið og hann 
hefði í rauninni getað,“ segir 
Ingólfur Bender, forstöðumaður 
Greiningar Glitnis.

Íbúðalánasjóður lækkaði í gær 
vexti á íbúðalánum í 5,2 prósent, 
með uppgreiðsluákvæði, og 5,7 
prósent án uppgreiðsluákvæðis.

Hallur Magnússon ráðgjafi 
segir að sjóðurinn hefði getað 
lækkað vextina meira, jafnvel 
niður í fimm prósent. 

„Íbúðalánasjóður er með þessu 
að teygja sig eins og hann getur á 
móti Seðlabankanum og hávaxta-
stefnu hans.“  - ikh / Sjá síður 4 og 13

Íbúðalánasjóður lækkar vexti:

Gat lækkað meira

EFNAHAGSMÁL Forysta Alþýðusam-
bands Íslands gekk á fund forsætis-
ráðherra og utanríkisráðherra í 
gærmorgun til að fara yfir stöðuna 
í efnahagsmálum þjóðarinnar. Geir 
H. Haarde forsætisráðherra segir 
að á fundinum hafi verið farið vítt 
og breitt yfir efnahagsmálin og 
þróunina frá því að kjarasamning-
ar voru gerðir. 

„Þetta var mjög jákvæður og 
góður fundur,“ segir Geir, sem 
telur verkalýðshreyfinguna skilja 
stöðuna mæta vel. „Það hafa orðið 
gríðarlegar og óvæntar breytingar 
frá því að kjarasamningar voru 
gerðir.“

„Þetta var ágætur fundur,“ segir 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra. „Við ræddum meðal 

annars um það að halda breiðari 
samráðsfund á næstunni vegna 
stöðunnar sem upp er komin.“

Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, 
segir að á fundinum hafi verið 
„tekinn Eldhúsdagur um þessa 
döpru stöðu í efnahagsmálum og 
menn sammæltust um að bera sig 
þétt saman í framhaldinu“.

Grétar á von á því að inn í sam-
ráðið komi fulltrúar Samtaka 
atvinnulífsins og hugsanlega fleiri. 
„Við vorum upplýst um að í far-
vatninu er fundur í næstu viku með 
þessum hópi, sem ríkisstjórnin fór 
af stað með síðastliðið sumar. Auk 
okkar eru í honum opinberu 
félögin, Samtök atvinnulífsins og 
sveitar félögin,“ segir hann. 

Grétar býst ekki við að mikið 

gerist fyrr en eftir þann fund. „Þá 
skýrist kannski betur hvaða stefnu 
málið tekur, hvort víðtækt samráð 
fer í gang eða hvernig að málinu 
verður staðið. “

Grétar bendir á að hvorki ríkis-
stjórnin né verkalýðshreyfingin 
hafi töfralausnir við vandanum í 
efnahagsmálunum. „En við höfum 
engu að síður í ljósi reynslunnar 
trú á svona samráði. Síðast þegar 
reyndi mikið á í efnahagsmálunum 
2001-2002 skilaði það mjög góðum 
árangri, svo að ég tali nú ekki um 
þjóðarsáttina 1990, þannig að sam-
ráð með þessum hætti hefur alltaf 
skilað samfélaginu góðum árangri. 
Vandinn er mikill og ekki auðvelt 
að átta sig á hvað er til ráða.“ 
 - ghs / - bþs

Samráð verkalýðsins 
og ríkisstjórnar hafið
Forysta Alþýðusambands Íslands var kölluð á fund ríkisstjórnarinnar í gær-
morgun. Samráðsnefndin frá því í fyrra tekur upp þráðinn í næstu viku.

Skoðanakönnun Fréttablaðsins um för á setningarathöfn Ólympíuleikanna:

Helmingur styður heimsókn 
Þorgerðar Katrínar til Peking

Á fulltrúi íslensku ríkisstjórnar-
innar að vera viðstaddur setningar-
athöfn Ólympíuleikanna í Peking?

Já
53,7%

Nei
46,3%

Skv. skoðanakönnun Fréttablaðsins 
19. apríl 2008.

MÓTMÆLASTAÐA VIÐ HÉRAÐSDÓM Félagar í samtökunum Saving Iceland efndu í gær til mótmæla við Héraðsdóm Reykjavíkur 
þar sem mál gegn Ólafi Páli Sigurðssyni, stofnanda samtakanna, var tekið fyrir. Þar er Ólafur Páll sakaður um eignaspjöll á 
lögreglubifreið á mótmælasvæði á Kárahnjúkasvæðinu en mótmælendur segja lögreglumenn hafa ekið á Ólaf.  Nánar á síðu 6.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Veðramót til Moskvu
Kvikmynd Guðnýjar 
Halldórsdóttur 
verður sýnd á 
kvikmyndahátíðinni 

í Moskvu.
FÓLK 24

Vínyllinn í tísku 
á ný
Íslenskar hljóm-
sveitir gefa 
plötur sínar út á 
vínyl.

FÓLK 24

FLOTT NYRÐRA   Í dag verða 
austan 8-15 m/s syðst á landinu, 
annars hægari. Bjart veður norðan 
til og vestan, annars skýjað og sums 
staðar væta allra syðst. Hiti á bilinu 
5-12 stig að deginum. 
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FORNLEIFAR Bein sem talið er vera 
rifbein af manni fannst á sunnu-
dag á Fjallaskaga í Dýrafirði. 
„Þetta stóð út úr bakka, þar sem 
sjór hefur brotið af landi, þegar 
ég sá þetta,“ segir Árni Þór 
Helgason stálsmiður á Ísafirði. 

Beinið hefur nú verið sent 
suður til frekari rannsókna en þó 
að ekkert sé sannað enn um 
upprunan eru kenningarnar þegar 
komnar á flug fyrir vestan að 
sögn Árna Þórs. „Menn telja 
jafnvel að þetta geti verið af 
Spánverja en Spánverjavígin áttu 
sér stað hér um slóðir snemma á 
17. öld,“ segir hann.

„Ég var hins vegar alveg 
grunlaus þegar ég fann þetta og 
taldi þetta bara vera af einhverri 
kind,“ bætir hann við.  - jse

Mannabein í Dýrafirði:

Bein á vígaslóð

BEINIÐ FRÁ DÝRAFIRÐI Kenningar eru 
uppi um að beinið sé úr Spánverja sem 
veginn hafi verið á 17. öld.

MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

2-0 fyrir Keflavík
Keflavíkurliðið er 
komið í lykilstöðu í 
einvíginu um Íslands-
meistaratitilinn í 

körfuknattleik eftir 
frábæran sigur í 

Fjárhúsinu.
ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG
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FANGELSISMÁL Óvissa ríkir um fram-
tíð þess starfs sem unnið hefur 
verið á meðferðargangi á Litla-
Hrauni. Frá því árið 2000 hefur 
verið sótt um fjármagn til að halda 
starfi slíks gangs úti en aldrei feng-
ist. Eftir að upp komst að rúmlega 
sjötíu prósent fanga á Litla-Hrauni 
mældust með fíkniefni í blóði í 
úttekt Fangelsismálastofnunar 
seint á síðasta ári þótti sýnt að 
meðferðargangi yrði að koma á 
laggirnar og var það gert þótt ekki 
hefði fengist fjárveiting. 

Meðferðargangur var tekinn í 
notkun um miðjan nóvember og 
ákveðið að honum yrði haldið úti í 
sex mánuði í tilraunaskyni. „Stofn-
un eins og Fangelsismálastofnun 
verður að vega og meta það fé sem 
hún hefur hverju sinni,“ segir 
Erlendur S. Baldursson, afbrota-
fræðingur hjá stofnuninni. Hann 
segir að gangurinn hafi reynst vel. 
Fjárveitingar fyrir starfsemi hans 
hafi þó ekki fengist enn og því erf-
itt að segja til um í hvaða formi 
framtíð hans verði.

Margrét Frímannsdóttir, for-
stöðumaður Litla-Hrauns, tekur í 
sama streng og Erlendur og bendir 
á að það heyri undir dómsmála- og 
heilbrigðisráðuneyti hvort fé fáist 
til rekstursins. 

Á síðasta ári lést fangi á Litla-
Hrauni eftir að hafa verið gefinn 
of stór skammtur af meþadoni, 
sem notað er til að lina fráhvörf 
fíkla. Matthías Halldórsson 
aðstoðar landlæknir sagði atburð-
inn sýna hve brýnt væri að sér-
hæfð meðferðar- og afeitrunar-
deild væri í fangelsinu en sá 
meðferðargangur sem nú er fyrir 
hendi hefur aðallega verið rekinn 

með umframvinnu fangavarða og 
vilja fanganna sjálfra til að losna 
úr viðjum fíknar. 

Í mars heimsótti Björn Bjarna-
son dómsmálaráðherra fangelsið á 
Litla-Hrauni og ritaði á eftir á 
heimasíðu sína að hann teldi brýnt 
að stefna um læknis- og meðferðar-
þjónustu fanga yrði mótuð í sam-
vinnu dómsmála- og heilbrigðis-

ráðuneytis. Í samtali við 
Fréttablaðið lýsti Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráðherra því 
yfir að öllum slíkum málaleitunum 
frá dómsmálaráðuneyti yrði vel 
tekið en hann hyggst einnig heim-
sækja fangelsið á næstunni. Þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 
Björn í gær og spurði hvort Fang-
elsismálastofnun yrði veitt auka 
fjármagn til að hægt væri að standa 
straum af kostnaði við meðferðar-
ganginn svaraði í tölvubréfi: „Málið 
er til meðferðar.“

„Það fer enginn þarna inn til að 
vera í bullandi neyslu en það er 
lítið annað í boði fyrir menn nema 
á meðferðarganginum,“ segir 
Svala Kristín Pálsdóttir, móðir 
ungs fanga. karen@frettabladid.is

Það fer enginn þarna 
inn til að vera í bullandi 

neyslu en það er lítið annað í boði 
fyrir menn nema á meðferðar-
ganginum.

SVALA KRISTÍN PÁLSDÓTTIR
MÓÐIR UNGS FANGA

Hafsteinn, hafið þið mýkst 
með árunum? 

„Já, við erum allir mjúkir inni við 
beinið.“ 

Hafsteinn Sigurbjarnason er formaður 
Meistarafélags bólstrara sem er áttatíu 
ára um þessar mundir. 

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Gott á þriðjudegi

Plokkfiskur Nóatún mælir með

798 kr.
kg

MENNING „Þetta er okkar svar við 
kreppunni. Ef þig vantar pening 
fyrir bók er hægt að fara og prenta 
eins mikið af ávísunum og þér sýn-
ist. „Money machine.“ Bókaútgef-
endur tryggja Íslendingum ótak-
markað fjármagn til bókakaupa í 
tvær vikur. Gefa út ávísanir fyrir 
120 milljónir og lofa öllum að hægt 
sé að prenta eins mikla peninga og 
þörf er á,“ segir Kristján B. Jónas-
son, formaður Félags íslenskra 
bókaútgefenda.

Undanfarin tvö ár hefur Félag 
íslenskra bókaútgefenda staðið 
fyrir verkefninu Þjóðargjöfin í 
Viku bókarinnar í samstarfi við 
bóksala. Í ár verður verkefninu 
haldið áfram og það enn stærra en 

áður, raunar stærsta verkefni sem 
Félag íslenskra bókaútgefenda 
hefur ráðist í, að sögn Kristjáns 
sem hafnar því alfarið að þetta séu 
einfaldlega afsláttarmiðar. 

„Neineineinei... Það er ekki 
skemmtilegt orð. Allt gert í göfug-

um tilgangi. Þetta er hluti af 
þriggja ára áætlun félagsins um að 
vekja athygli á bókum og bóklestri 
árið um kring og um leið tekst 
Félag íslenskra bókaútgefenda á 
hendur að ábyrgjast allar innlausn-
ir ávísana til bókakaupa.“ Og 
Kristján útskýrir: „Ávísunum að 
upphæð krónur 1.000 verður dreift 
til landsmanna sem geta notað þær 
til bókakaupa ef keyptar eru bækur 
útgefnar á Íslandi fyrir að lág-
marki 3.000 krónur. Kaupandinn 
leggur fram 2.000 krónur og fær 
1.000 krónur að gjöf. Menn geta 
svo keypt bækur fyrir 6.000 og 
fengið 2.000 kr. að gjöf, 9.000 og 
fengið 3.000 kr. að gjöf, og svo 
framvegis.“  - jbg

Íslenskir bókaútgefendur gefa út ávísanir fyrir 120 milljónir:

Bókaútgefendur snúa á kreppuna

UTANRÍKISMÁL Mahmoud Abbas, forseti palestínsku 
heimastjórnarinnar, kemur hingað til lands í dag, á 
leið sinni vestur um haf til Bandaríkjanna. Hann 
mun eiga fundi með forseta Íslands og utanríkis-
ráðherra í dag.

Abbas mun funda með Ólafi Ragnari Grímssyni, 
forseta Íslands, á Bessastöðum. Þeir munu snæða 
saman hádegisverð að fundi loknum, að því er fram 
kemur í tilkynningu frá forseta Íslands. 

Síðar í dag mun Abbas funda með Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra.

Abbas hefur viðkomu hér á landi á leið sinni til 
fundar við George W. Bush Bandaríkjaforseta á 
fimmtudag. Heimsókninni er ætlað að blása lífi í 
glæður friðarviðræðna milli Palestínu og Ísraels. 
Lítið hefur farið fyrir viðræðum eftir átök á Gaza-
ströndinni undanfarið. 

Íslandsdeild Amnesty International sendi í gær 
Ólafi Ragnari og Ingibjörgu Sólrúnu bréf þar sem 
vakin er athygli á alvarlegu ástandi mannréttinda-
mála á palestínsku sjálfstjórnarsvæðunum. Eru 
þau hvött til að fara þess á leit við Abbas að hann 
staðfesti ekki dauðadóm yfir 23 ára gömlum manni, 
og koma þannig í vef fyrir aftöku hans.  - bj

Mahmoud Abbas hittir forseta Íslands og utanríkisráðherra á leið til Bandaríkjanna:

Vill blása lífi í glæður friðarviðræðna

FUNDA Mahmoud Abbas kemur við hér á landi á leið vestur 
um haf til fundar við George W. Bush Bandaríkjaforseta. 
Myndin er frá fundi þeirra í Hvíta húsinu í Washington í 
október 2005.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KRISTJÁN B. 
JÓNASSON 
Bókaútgefendur 
gefa út ávísanir 
fyrir 120 milljónir 
sem væntanlegir 
bókakaupendur 
geta notað til að 
standa straum 
af þriðjungi 
kostnaðar.

VINNUMARKAÐUR Forsendunefndin, 
sem samið var um í kjarasamning-
um á almennum vinnumarkaði um 
miðjan febrúar, hefur tekið til 
starfa. Nefndin átti sinn fyrsta 
fund í gær og má búast við að 
fleiri fundnir verði haldnir.

„Við vorum að starta forsendu-
nefndinni. Við fórum yfir málin og 
ræddum þetta vítt og breitt. Við 
eigum eftir að hittast oft,“ sagði 
Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, SA, eftir fundinn.  - ghs

Framkvæmdastjóri SA:

Forsendunefnd 
tekur til starfa

SPÁNN, AP Spænsku túnfiskveiði-
skipi var rænt úti af ströndum 
Sómalíu á sunnudag. Spænskt 
herskip var sent á vettvang.

Áhöfnin um borð í túnfiskveiði-
skipinu sagði í símtali alla um 
borð heila á húfi.

Spænsk stjórnvöld óska eftir 
liðsinni frá Atlantshafsbandalag-
inu, Afríkusambandinu, Frakk-
landi og Bretlandi til að fá skipið 
og áhöfn þess úr haldi ræn-
ingjanna.

Ekkert spænskt sendiráð er í 
Sómalíu, en þar hefur engin 
fullburða stjórn verið við völd 
síðan árið 1991.

Dóttir skipstjórans á túnfisk-
veiðiskipinu segir að ræningjarn-
ir krefjist lausnargjalds, en hafi 
þó ekki tilgreint upphæð. - gb

Sjóræningjar úti af Sómalíu:

Spænsku fiski-
skipi var rænt

SÖFNUN Hafin er söfnun fyrir Jón 
Gunnar Einarsson, ungan Skag-
strending sem slasaðist í mótor-
hjólaslysi 12. apríl síðastliðinn.

Jón Gunnar liggur enn á 
Landspítalanum. Hann og Guðrún 
Sigríður, eiginkona hans, eiga tvö 
ung börn og von er á þriðja 
barninu innan tíðar. Fjölskyldur 
þeirra og vinir hafa opnað 
söfnunarreikning fyrir þau í 
Landsbankanum á Skagaströnd. Er 
reikningsnúmerið 0160-05-61400 
og er kennitalan 290483-3799.

Slasaður eftir mótorhjólaslys:

Söfnun hafin 
á Skagaströnd

Óvissa um meðferðar-
ganginn á Litla-Hrauni 
Meirihluti fanga á Litla-Hrauni mældist með fíkniefni í blóði í fyrra. Til að 
koma til móts við brýna þörf var ákveðið að opna meðferðargang í hálft ár þótt 
engin fjárveiting hefði fengist. Tímanum sem ætlaður var starfinu er að ljúka. 

Á MEÐFERÐARGANGINUM Blaðamenn Fréttablaðsins heimsóttu fanga á meðferðar-
ganginum í byrjun þessa árs og sögðu þeir fangar sem þar dvöldu að líðan þeirra 
þar væri miklum mun betri en á hefðbundnum göngum þar sem mikið væri um 
vímuefni. Fangaverðir sögðu starfið þar inni í raun hreina viðbót við störf sín en mjög 
gefandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UTANRÍKISMÁL Zhou Bohua, 
viðskiptaráðherra Kína, bauð 
Björgvin G. Sigurðssyni við-
skiptaráðherra að heimsækja 
Tíbet, í viðræðum ráðherrana í 
Peking í Kína í síðustu viku. 
Boðið er nú til skoðunar í 
utanríkisráðuneytinu.

Með þessu var Bohua að 
bregðast við þeim áhyggjum sem 
Björgvin lýsti af ástandinu í 
Tíbet. Björgvin lagði einnig 
áherslu á að virðing mannréttinda 
væri óaðskiljanlegur hluti 
viðskipta. 

Bohua sagðist ætla að beina því 
til kínverskra fyrirtækja að gera 
allt sem hægt væri til að auðvelda 
viðskipti við fyrirtæki frá litlum 
löndum.  - bj

Viðskiptaráðherra í Kína:

Hvattur til að 
fara til Tíbet

GJÖF Zhou Bohua gaf Björgvin G. Sig-
urðssyni útsaumaða mynd.

Tólf fíkniefnamál
Lögreglan í Reykjavík lagði hald á um 
fimmtíu grömm af ætluðu amfetamíni 
við húsleit í Breiðholti á föstudags-
kvöld. Álíka magn af ætluðu amfet-
amíni fannst í Árbæ á fimmtudag. Alls 
kom lögregla höfuðborgarsvæðisins 
að tólf fíkniefnamálum fyrripart helgar.

LÖGREGLUMÁL

SKAGASTRÖND Sveitastjórn 
Skagastrandar hefur samþykkt að 
styrkja áhugahóp um fallbyssu-
kaup um hálfa milljón króna til að 
flytja inn fallbyssu frá Danmörku.

Byssan verður eftirlíking af 
fallstykkjum frá 17. eða 18. öld, að 
því er fram kemur á vef sveitar-
félagsins. Í gömlum annálum 
kemur fram að fyrr á öldum hafi 
verið tvær fallbyssur á Skaga-
strönd. Hleypt hafi verið af þeim 
þegar kaupskip komu. 

Hugmyndin er að kaupa 
fallbyssu og púðurskot, og skjóta 
úr henni til hátíðarbrigða, eins og 
gert hefur verið á Akureyri, 
Vestmannaeyjum og víðar.  - bj

Skagstrendingar vígvæðast:

Vilja koma sér 
upp fallbyssu

SPURNING DAGSINS
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ALÞINGI Meginviðfangsefni efna-
hagsstjórnarinnar eru að verja 
stöðu ríkissjóðs, styrkja stöðu 
útflutningsveganna og auka 
erlenda fjárfestingu. Þetta sagði 
Árni Mathiesen fjármálaráðherra 
í utandagskrárumræðum um þjóð-
hagsspár á Alþingi í gær. Sagðist 
hann margvíslega erlenda fjár-
festingu koma til greina, ekki 
aðeins álver eða aðra stóriðju.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs, gerði ólíkar 
þjóðahagsspár fjármálaráðu-
neytisins og Seðlabankans að 
umtalsefni. Furðaði hann sig á að 
spá ráðuneytisins væri í öllum til-
vikum bjartsýnni – eða í öllu falli 
ekki jafn svartsýn – og spá bank-
ans; sama væri hvort horft væri 
til viðskiptahalla, hagvaxtar, lækk-
unar fasteignaverðs eða gengis-
styrkingar.

Velti hann fyrir sér hvernig á 
því stæði að spá fjármálaráðu-
neytisins væri til muna hagstæð-
ari og hvort þörf væri á stofnun 
sem gæti gert trúverðuga þjóð-
hagsspá. 

Árni Mathiesen sagði skýringu 
á ólíkum spám einfalda. Stofnan-
irnar notuðust við mismunandi 
þjóðhagslíkön. Líkan ráðuneytis-
ins byggði á tölum á ársgrundvelli 
en líkan Seðlabankans á ársfjórð-
ungslegum tölum. Sagði hann 
ástæðulaust að tortryggja mis-
jafnar niðurstöður og gera því 
skóna að pólitík réði þar einhverju 
um enda ritskoðaði hann ekki hag-
fræðinga ráðuneytisins. 

Magnús Stefánsson Framsóknar-
flokki hvatti til aðhalds í ríkisfjár-

málum og sagði ástæðu til að 
endur meta forsendur fjárlaga. 
Gunnar Svavarsson, formaður 
fjárlaganefndar, sagði á hinn bóg-
inn ekki ástæðu til slíks endur-
mats; rekstur ríkisins fyrsta árs-
fjórðunginn gæfi ekki tilefni til 
þess. Vel væri þó fylgst með þró-
uninni.

Jón Bjarnason VG sagði ólíkar 
spár fjármálaráðuneytisins og 
Seðlabankans auka á ótrúverðug-
leika og spurði hvort þessir tveir 

aðilar töluðu ekki saman. Á móti 
sagði Illugi Gunnarsson Sjálf-
stæðisflokki það ekki til marks 
um trúverðugleika ef spárnar 
væru samhljóða. 

Bjarni Harðarson Framsóknar-
flokki sagði tíma aðgerða runninn 
upp og Kristinn H. Gunnarsson 
Frjálslynda flokknum undraðist 
að fjármálaráðuneytið ætti þau 
svör ein við efnahagsvandanum að 
ráðast í stóriðjuframkvæmdir. 
 bjorn@frettabladid.is

FÉLAGSMÁL Íbúðalánasjóður lækk-
aði í gær vexti á íbúðalánum sínum 
úr 5,5 prósent á lánum með upp-
greiðsluálagi í 5,2 prósent og úr 
5,75 prósent á lánum án upp-
greiðsluákvæðis í 5,7. „Vextir 
Íbúðalánasjóðs taka mið af ávöxt-
unarkröfu íbúðabréfa á markaði og 
henni stjórnuðum við vitanlega 
ekki. Eftirspurnin eftir slíkum 
bréfum er umtalsverð núna þegar 
verðbólga er mikil. Þá sækja menn 
í ríkistryggð skuldabréf,“ segir 
Guðmundur Bjarnason, forstjóri 
Íbúðalánasjóðs.

Vaxtaákvörðun Íbúðalánasjóðs 
byggir á ávöxtunarkröfu í útboði 
íbúðabréfa sem haldið var 18. apríl 

ásamt fjármagnskostnaði upp-
greiðslna verðbréfa Íbúðalána-
sjóðs. Samtals bárust tilboð fyrir 
um 24 milljarða í íbúðabréfin en til-
boðum var tekið fyrir um átta millj-
arða.

Guðmundur segir stjórn sjóðsins 
hafa sent félags- og tryggingamála-
ráðherra tillögu um að vaxtaálag 
sjóðsins vegna uppgreiðslu áhættu 
verði hækkað um 0,25 prósent, úr 
0,25 í 0,5 og hefur ráðherra fallist á 
þá tillögu.  - mh 

Íbúðalánasjóður breytti vöxtum á lánum í kjölfar útboðs á íbúðabréfum:

Lækkar vexti á lánum lítillega

GUÐMUNDUR BJARNASON Í ÍBÚÐA-
LÁNASJÓÐI Vaxtaákvörðun á lánum 

tekur mið af ávöxtunarkröfu í útboði 
íbúðabréfa.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Verja þarf ríkissjóð 
og styrkja útflutning 
Formaður VG undrast ósamræmi í þjóðhagsspám fjármálaráðuneytisins og 
Seðlabankans. Fjármálaráðherra segir muninn skýrast af ólíkum líkönum. 
Þingmaður Framsóknar telur ástæðu til að fjárlög ársins verði endurmetin.

MÁLIN RÆDD Árni Mathiesen fjármálaráðherra og Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, tókust á um ólíkar þjóðhagsspár fjármálaráðuneytisins og Seðlabank-
ans á Alþingi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SNÝST Í NORÐAN-
ÁTT Á FÖSTUDAG  
Gangi langtíma-
spárnar eftir eru 
horfur á að er 
nær dregur helgi 
halli hann sér í 
norðlægar áttir og 
þá með kólnandi 
veðri norðan til á 
landinu. Á föstudag 
léttir til á landinu 
sunnanverðu og á 
laugardag verður 
víða bjart syðra. 
Nyrðra eru horfur 
á einhverri úrkomu. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

AFGANISTAN, AP Einungis 35 
prósent skólanemenda í Afganist-
an eru stúlkur, og þótt fleiri 
nemendur séu skráðir í skóla er 
hlutfall kvenkyns nemenda ekki 
að hækka.

Þetta kemur fram í könnun, 
sem hjálparsamtökin Care 
International hefur látið gera.

Samtökin segja helstu ástæður 
þess að hlutfall stúlkna vex ekki 
vera skort á kvenkyns kennurum, 
fjölda skóla sem eingöngu eru 
ætlaðir drengjum, og menningar-
legar hindranir, sem tengjast 
bæði íslamstrú og afgönskum 
hefðum.

Á síðasta ári voru 5,4 milljónir 
afganskra barna skráðar í skóla, 
en í ár eru skólabörnin 6,2 
milljónir. - gb

Æ fleiri í skóla í Afganistan:

Hlutfall stúlkna 
hækkar ekki

AFGANSKIR SKÓLASTRÁKAR Strákar 
eru áfram fleiri en stúlkur í afgönskum 
skólum. FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐSTEINN

PARAGVÆ, AP Fernando Lugo, 
fyrrverandi kaþólskur biskup, er 
nýkominn á sjónarsviðið í 
stjórnmálum í Paragvæ. Hann 
vann engu að síður ótvíræðan 
sigur á hægrimönnum í forseta-
kosningum á sunnudag.

Frambjóðandi stjórnarflokks-
ins, Blanca Olevar, hafði vonast 
til þess að verða fyrsta konan 
sem tæki við forsetaembætti 
landsins.

Colorado-flokkurinn hefur farið 
með stjórnartaumana í Paragvæ 
síðan 1947, lengur en nokkur 
stjórnarflokkur veraldar. Lengi 
vel hafði flokkurinn alræðisvöld 
undir illræmdri einræðisstjórn 
Alfredos Stroessner, sem var 
steypt af stóli árið 1989.  - gb

Forsetakosningar í Paragvæ:

Lugo vann auð-
veldan sigur

FERNANDO LUGO Ætlar að útrýma 
spillingu og óstjórn í efnahagsmálum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kjarnorkufarmur til Írans
Stjórnvöld í Aserbaídsjan stöðvuðu í 
gær sendingu til Írans frá Rússlandi. 
Í sendingunni var tækjabúnaður ætl-
aður til notkunar í Busheshir-kjarn-
orkuverinu í Íran. Aserar vilja nánari 
upplýsingar um sendinguna áður en 
hún verður send áfram til Írans.

ASERBAÍDSJAN

FLUG Flugmaður sem var að koma 
frá Kanada til Keflavíkur lenti á 
sunnudagskvöld í vandræðum 
með eldsneytiskerfi vélarinnar.

Skömmu síðar rofnaði allt 
samband við flugvélina. Hóf 
Landhelgisgæslan þá undirbún-
ing björgunaraðgerða og fór 
þyrla af danska varðskipinu 
Vædderen, sem statt var 135 
mílur norðvestur af landinu, í 
loftið til leitar. Skömmu síðar 
tókst flugmanninum að koma 
þeim skilaboðum til skila, í 
gegnum aðra fluvél á svæðinu, 
að allt væri með felldu og lenti 
hann á Keflavíkurflugvelli síðar 
um nóttina.  - ovd

Flugmaður á leið frá Kanada:

Í vandræðum 
með eldsneyti

Nato hvetur til samninga
Jaap de Hoop Scheffer, framkvæmda-
stjóri Atlantshafsbandalagsins, hvetur 
Makedoníu til að semja sem fyrst við 
Grikkland um lausn á deilu ríkjanna 
varðandi nafn Makedóníu, þannig 
að Makedónía geti gengið í NATO á 
sama tíma og Albanía og Króatía.

MAKEDÓNÍA

GENGIÐ 21.04.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 152,5092
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 74,94  75,3

 148,52 149,24

 118,96  119,62
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Sterlingspund 
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Vinnubílarnir okkar eiga það sameiginlegt að eyða litlu enda fást þeir allir með 
hinni ótrúlega hagkvæmu VW TDI® dísilvél. Þá er viðhaldskostnaður lægri en 
gengur og gerist, til dæmis þarf ekki að smyrja bílinn fyrr en eftir 30.000 km. 
akstur* og þjónustuskoðun á Transporter er aðeins á 60.000 km. fresti.  Sýndu 
fjármálavit í verki og fáðu Volkswagen strax í vinnu fyrir þig.

Láttu Volkswagen Transporter vinna fyrir þig

* fer eftir notkun bílsins.

Eigum nú takmarkað magn af 

hvítum Transporter 1.9 TDI®

á verði frá

3.490.000 kr.

Transporter

TDI® eyðir aðeins 7.5 l/100km

TDI® eyðir aðeins 9.8 l/100km

Caddy

TDI® eyðir aðeins 6.1 l/100km

Crafter
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DÓMSMÁL Mál ríkisins gegn Ólafi 
Páli Sigurðssyni, stofnanda sam-
takanna Saving Iceland, var tekið 
til aðalmeðferðar í Héraðsdómi 
Austurlands í gær. Þar er Ólafur 
Páll sakaður um eignaspjöll; að 
hafa unnið skemmdarverk á lög-
reglubifreið í búðum mótmæl-
enda við Snæfell í lok júlí árið 
2006.

Lögreglubifreið var ekið í átt að 
mótmælendum. Eru vitni ekki 
sammála um hvort bílnum hafi 
viljandi verið ekið á nokkrum 
hraða á Ólaf Pál, eins og hann 
heldur fram, eða hvort hann hafi 
lamið á vélarhlíf bílsins og með 
því valdið skemmdum á bifreið-
inni.

„Þetta er bara klúðurslegt hjá 
þeim og léleg rannsókn,“ segir 
Brynjar Níelsson, lögmaður Ólafs 
Páls, um vinnubrögð lögreglunn-
ar við rannsókn málsins. Gagn-
rýnir hann að framburður lög-
reglumannanna sé látinn duga. 
Þess í stað hefðu rannsakendur 
átt að taka myndir af meintum 
skemmdum á bílnum og tala við 
önnur vitni, sem ekki hafi verið 
gert. Framburður vitna stangist á. 
„Þetta er sitt hvor lýsingin á 
atburðum, annars vegar lögreglu-
mannsins og hins vegar Ólafs 
Páls.“ Þá hafi vitnisburður alltaf 
minna sönnunargildi en ella þar 
sem lögreglumennirnir séu hluti 
af málinu. „Það skiptir máli hvern-
ig þetta gerðist, ekki bara upp á 
sakfellinguna heldur líka upp á 
hugsanlega refsingu og þeir láta 
þetta bara eiga sig.“

Áður hafði Ólafur Páll kært lög-
reglumennina fyrir að hafa ekið á 

sig. Segir Brynjar það mál hafa 
verið rannsakað, skýrsla tekin af 
lögreglumönnunum og framburð-
ur vitna stangast á. En mismun-
andi er tekið á þessum tveimur 
kærum. Kæra Ólafs á hendur lög-
reglumönnunum hafi farið til 
ríkis saksóknara þar sem málið 
hafi verið látið niður falla. Kæra 
lögreglunnar á hendur Ólafi hafi 
ekki farið sömu leið. „Þeir eru 
kærendur, rannsakendur og ákær-

endur,“ segir Brynjar. „Þetta er 
allt sami hópurinn, lögreglumenn-
irnir gefa skýrslu, veita vitnis-
burð og svo rekur embættið málið 
fyrir dómi.“

Í tilefni aðalmeðferðar málsins 
efndu nokkrir einstaklingar til 
samstöðu- og stuðningsmótmæla 
fyrir utan Héraðsdóm Reykjavík-
ur í gær. „Við erum að sýna Ólafi 
Páli stuðning,“ segir Snorri Páll 
Jónsson Úlfhildarson, hjá samtök-
unum Saving Iceland. „Að auki 
mótmælum við þeirri valdníðslu 
sem viðgengst hér á landi og hefur 
hvað best sýnt sig í framkomu 
lögreglu við þátttakendur mót-
mælabúða okkar sumrin 2005 til 
2007.“ 

 olav@frettabladid.is

Það er ekkert gert í sönn-
unarferlinu til að styðja 

framburð lögreglumannanna.

BRYNJAR NÍELSSON
LÖGMAÐUR ÓLAFS PÁLS SIGURÐSSONAR.

flugfelag.is

Skráðu þig í
Netklúbbinn

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Félagar í Netklúbbnum
fá fyrstir upplýsingar 
um tilboð og nýjungar 
í tölvupósti.

Alltaf ódýrast á netinu 

www.flugfelag.is
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STJÓRNMÁL Alþjóðleg efnahags-
mál, orkumál og tvíhliða sam-
skipti verða helstu umræðuefni 
fundar Geirs H. Haarde forsætis-
ráðherra og Gordons Brown, for-
sætisráðherra Bretlands, í 
Downing-stræti 10 í Lundúnum á 
fimmtudag. 

Báðir eru fyrrverandi fjár-
málaráðherrar ríkja sinna og 
kynntust sem slíkir fyrir nokkr-
um árum. „Við tölum örugglega 
ítarlega um efnahagsmálin,“ 
sagði Geir í samtali við Frétta-
blaðið. 

Englandsbanki greip í gær til 
aðgerða sem miða að því að auð-
velda viðskiptabönkum að verða 
sér úti um laust fé, sérstaklega til 
að mæta þrengingum íbúðaeig-
enda. Geir segir aðgerðirnar í 
raun hliðstæðar sumum aðgerð-
um Seðlabanka Íslands sem hafi 

rýmkað reglur sínar gagnvart 
bönkunum. 

Tvíhliða málefni Íslands og 
Bretlands verða einnig til umræðu. 
Geir segir engin sérstök vandamál 
uppi en mikilvægt sé að vera í 
góðu sambandi við forsætisráð-
herra Bretlands ef á þurfi að 
halda.

Í dag hittir Geir David Cameron, 
leiðtoga breska Íhaldsflokksins, 
sem er systurflokkur Sjálfstæðis-
flokksins í alþjóðlegu samstarfi 
stjórnmálaflokka. Þeir hafa áður 
hist. „Við hittumst á Svalbarða. 
Hann er mikill áhugamaður um 
umhverfismál og var þar að kynna 
sér loftlagsmál.“ - bþs

Geir H. Haarde forsætisráðherra hittir Gordon Brown forsætisráðherra Bretlands:

Ræða alþjóðleg efnahagsmál 

GEIR H. HAARDE GORDON BROWNDAVID CAMERON

Klúðursleg og léleg 
rannsókn lögreglu
Stofnandi samtakanna Saving Iceland er sakaður um að hafa unnið skemmdar-
verk á lögreglubifreið við mótmæli á Kárahnjúkasvæðinu. Lögreglan sökuð um 
að reyna að aka á Ólaf Pál. Klúðursleg og léleg rannsókn segir verjandi Ólafs.

VIÐ HÉRAÐSDÓM Í GÆR Mótmælendur vildu sýna Ólafi Páli stuðning og mótmæla 
valdníðslu lögreglunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

JERÚSALEM, AP Khaled Mashaal, 
leiðtogi Hamas-samtakanna, býður 
Ísraelsríki tíu ára vopnahlé gegn 
því að Ísraelar afsali sér öllu til-
kalli til landsvæða utan landamæra 
ríkisins eins og þau voru árið 1967. 

„Við föllumst á palestínskt ríki 
með landamærunum frá 1967, með 
Jerúsalem sem höfuðborg og 
óskoruðu fullveldi, án landtöku-
byggða en án þess að viðurkenna 
Ísrael,“ sagði Mashaal. Hins vegar 
býður hann Ísraelum tíu ára vopna-
hlé „sem sönnun viðurkenningar“.

Jimmy Carter, fyrrverandi for-
seti Bandaríkjanna, hafði fyrr í 
gær fullyrt að Hamas væru reiðu-
búin til að viðurkenna tilverurétt 

Ísraelsríkis í friði við nágranna-
ríki sín. 

Hann fullyrti einnig að Hamas 

gæti fallist á niðurstöður úr friðar-
viðræðum Ísraels og Palestínu-
manna, svo fremi sem þær niður-
stöður yrðu annað hvort 
samþykktar í þjóðaratkvæða-
greiðslu Palestínumanna eða sam-
þykktar af nýrri Palestínustjórn 
að undangegnum kosningum.

Carter hitti í síðustu viku nokkra 
helstu leiðtoga Hamas í Sýrlandi. 
Leiðtogar Hamas hafa áður sagt að 
þeir muni fallast á frið við Ísrael í 
nokkrum áföngum ef Ísrael sætti 
sig við landamærin frá 1967.

Carter segir nauðsynlegt að 
Ísraelar ræði beint við Hamas, að 
öðrum kosti verði erfitt að tryggja 
frið við Palestínumenn.  - gb

Jimmy Carter segir að Hamas geti viðurkennt tilverurétt Ísraelsríkis:

Hamas bjóða Ísrael vopnahlé

JIMMY CARTER Fyrrverandi forseti 
Bandaríkjanna í ræðustól í Jerúsalem í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

 Hefur þú gengist undir aðgerð 
á Landspítalanum?
Já 52,5%
Nei 47,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú að ráðist verði í stjórnar-
skrárbreytingar svo Ísland geti 
gengið í Evrópusambandið?

Segðu þína skoðun á visir.is

VIÐSKIPTI Alþjóðlega matsfyrir-
tækið Standard & Poor‘s lækkaði í 
gær langtíma lánshæfiseinkunn 
Glitnis um einn flokk og segir 

horfur neikvæð-
ar. Fær bankinn 
einkunnina 
BBB+ en hafði 
A-. Skammtíma-
einkunn Glitnis 
var hins vegar 
staðfest.

Lækkunin er 
sögð endur-
spegla þá óvissu 
sem ríki í 

íslensku efnahagslífi og geti 
stuðlað að verri gæðum í eigna-
safni Glitnis. Einnig sé aukin 
óvissa um tekjumöguleika 
bankans og fjármögnun á 
alþjóðlegum mörkuðum.

Ingvar H. Ragnarsson, fram-
kvæmdastjóri fjárstýringar 
Glitnis, segir í tilkynningu að 
þessi niðurstaða endurspegli 
fyrst og fremst óróleika sem ríki 
á alþjóðlegum mörkuðum. 

Glitnir er eini bankinn á Íslandi 
sem er metinn af S&P.   - bg

Lánshæfismat Glitnis lækkaði:

Órói orsökin

INGVAR H. 
RAGNARSSON

VIÐSKIPTI Krónan kann að styrkjast 
um 8 prósent gagnvart evru á 
næstu þremur mánuðum gangi 
eftir ný spá bandaríska fjárfest-
ingarbankans Bear Stearns.

Bloomberg fréttaveitan hefur 
eftir Steve Barrow, sérfræðingi 
bankans, að krónan hafi „trúlega 
fallið nóg“ eftir 30 prósenta 
veikingu frá því í byrjun árs. „Ég 
býst ekki við frekari veikingu þar 
sem horfur í heiminum eru ívið 
betri,“ segir hann og kveður 
aðstæður nú reyna á „sársauka-
mörk“ þeirra sem skortselt hafa 
gjaldmiðla, en þá veðja fjárfestar 
á veikingu gjaldmiðils. 

Bear Stearns hefur verið 
tengdur umræðu um skortstöður 
og meintar árásir vogunarsjóða á 
íslenskt efnahagslíf.  - óká

Bear Stearns í BNA:

Spáir fyrir um 
sterkari krónu

MOSKVA, AP Dómstóll í Moskvu 
dæmdi í gær bandarískan prest til 
þriggja ára og tveggja mánaða 
fangelsisvistar fyrir að smygla 
skotfærum til Rússlands. Hann 
hyggst áfrýja dóminum.

Phillip Miles kom til Rússlands 
3. febrúar með kassa af skotum í 
Winchester-veiðiriffil, sem hann 
hugðist gefa vini sínum. Þeir eru 
báðir miklir veiðimenn.

„Þetta eru gríðarleg vonbrigði. 
Þetta er undarlegur dómur fyrir 
að flytja inn einn kassa af 
byssukúlum,“ sagði Miles í gær. 
Hann segist ekki hafa gert sér 
grein fyrir því að innflutningur-
inn varðaði við lög í Rússlandi.  - bj

Prestur smyglaði riffilskotum:

Fékk þriggja ára 
fangelsisdóm 

STJÓRNMÁL Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráðherra er sammála 
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, 
varaformanni Sjálfstæðisflokks-
in, um að breyta eigi stjórnar-
skránni til að greiða fyrir 
hugsanlegum aðildarviðræðum 
að Evrópusambandinu (ESB).
Þetta kom fram á bloggi Össurar 
í gær.

Þorgerður Katrín lýsti því yfir 
í Silfri Egils í Sjónvarpinu á 
sunnudag að gera ætti nauðsyn-
legar breytingar á stjórnar-
skránni, enda þarf að samþykkja 
slíkar breytingar á tveim 
þingum og kjósa til Alþingis á 
milli.  - bj

Össur sammála Þorgerði:

Breyta ætti 
stjórnarskrá

FÓLK Dorrit Moussaieff, eiginkona 
Ólafs Ragnars Grímssonar, 
forseta Íslands, sat í gær 
alþjóðlega ráðstefnu í Katar um 
börn með sérþarfir. Á ráðstefn-
unni var einnig Cherie Blair, 
mannréttindalögfræðingur og 
eiginkona Tony Blair, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands. - kh

Barnaráðstefna í Katar:

Dorrit hitti 
Cherie Blair

HITTUST Dorrit og Cherie í Katar.

KJÖRKASSINN
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MIKIÐ ÚRVAL

AF AUKAHLUTUM

FYRIR GRILLIÐ
Í NÓATÚNI

MIKIÐ ÚRVAL

AF AUKAHLUTUM

FYRIR GRILLIÐ
Í NÓATÚNIÍ NÓATÚNÚÚ INNÍÍ NÓATÚÍ NÓATÚÚÚNNÚÚÚÚÚÚNNIINNNNNN

STERLING GASGRILL

11.4 kw brennari

Steikingargrindur úr postulínshúðuðu pottjárni

Flav-R-Wave hitadreifing (ryðfrítt stál)

Niðurfellanleg og hitaþolin hliðarborð

með áhaldakrókum

Sterling gasgrill
ósamsett Verð áður 34.900 kr

29.900kr.
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TÓKÝÓ, AP Kínverskir öryggis-
starfsmenn sem hafa fylgt ólympíu-
eldinum eftir víða um heiminn 
verða ekki velkomnir í Japan þegar 
hlaupið verður með kyndilinn í 
borginni Nagano 26. apríl.

Kyndilhlauparar annarra landa 
hafa kvartað yfir því hversu ágeng-
ir Kínverjarnir hafa verið við störf 
sín. Þykja þeir ekki hafa gefið 
hlaupurunum nægilegt pláss til að 
athafna sig auk þess sem þeir hafa 
hrópað til þeirra skipanir. Einn 
þeirra gekk svo langt að rífa ennis-
band með mynd af tíbetska fánan-
um af einum hlauparanum.

Í stað þess að njóta aðstoðar sjö 
kínverskra öryggisvarða fá tveir 

opinberir starfsmenn frá Kína að 
hlaupa meðfram kyndilberanum og 

kveikja eldinn í kyndlinum ef á 
honum slokknar. Á blaðamanna-
fundi á dögunum sagði talsmaður 
japanskra stjórnvalda að þjóðin 
þyrfti ekki á aðstoð annarra landa 
að halda varðandi öryggisgæsluna. 
Talið er að um þrjú þúsund jap-
anskir lögreglumenn og öryggis-
verðir verði til taks þegar hlaupið 
fer fram.

Síðan hlaupið með kyndilinn 
hófst í Grikklandi 24. mars hafa 
kröftug mótmæli gegn meðferð 
Kínverja á Tíbetum staðið yfir í 
mörgum borgum, þar á meðal 
London, San Francisco og París, 
þar sem mótmælendum tókst að 
slökkva eldinn fjórum sinnum.   - fb

Japanir ætla sjálfir að passa upp á ólympíueldinn í borginni Nagano:

Afþakka aðstoð Kínverja

PASSA UPP Á ELDINN Mótmælendum 
tókst að slökkva ólympíueldinn fjórum 
sinnum þegar hlaupið var með kyndil-
inn í París. Japanar ætla ekki að láta það 
endurtaka sig.

ÓLAFSFJÖRÐUR Áætlað er að tvö til 
fjögur ný störf skapist á Ólafs-
firði á næstunni þegar Sparisjóð-
ur Ólafsfjarðar tekur að sér 
vinnslu verkefna fyrir fyrirtækið 
Creditinfo Ísland. 

Jón Björnsson sparisjóðsstjóri 
og Hákon Stefánsson, starfandi 
stjórnarformaður Creditinfo 
Ísland, skrifuðu undir samning 
þess efnis í gær. 

Undirritunin verður að teljast 
harla óvenjuleg því skrifað var 
undir samninginn á toppi fjallsins 
Múlakollu í 984 metra hæð. Ýmsir 
góðir gestir voru með í för og 
nutu útsýnisins í blíðskaparveðri.  
 - þo 

Ný störf á Ólafsfirði:

Skrifað undir í 
984 metra hæð

ELETROLUX - CONVOTHERM 

JÖNI - INCOLD  

ZANUSSI - ALTO SHAAM   

Jóhann Ólafsson & Co.
Sundaborg 9-11 - 533-1900

www.olafsson.is

Spurt um erfðabreyttan mat
Kolbrún Halldórsdóttir VG spyr 
umhverfisráðherra hvers vegna ekki 
hafi enn verið sett reglugerð um merk-
ingu erfðabreyttra matvæla. Einnig 
hvað valdi drætti á útgáfu fræðslu-
bæklings um erfðabreytt matvæli.

ALÞINGI

Lóðum úthlutað
Sjö lóðum við Reynisvatn í landi 
Reykjavíkurborgar sem hafði verið 
skilað inn var endurúthlutað í gær. 
Rúmlega ellefu milljónir króna 
þurfti að greiða fyrir einbýlishúslóð-
ina. 

SVEITASTJÓRNARMÁL

NOREGUR Norðmenn senda stöðugt 
fleiri fanga til að afplána dóma í 
heimalandinu. Í fyrra sendu Norð-
menn 260 norræna fanga til heima-
lands síns til að afplána fangelsis-
dóma en fengu 169 fanga í norsk 
fangelsi frá nágrönnum sínum á 
hinum Norðurlöndunum, að sögn 
norska dagblaðsins VG. 

„Endurhæfingin gengur miklu 
betur í heimalandinu. Við verðum 
líka að koma í veg fyrir að fólk 
sitji í norskum fangelsum og skipu-
leggi glæpastarfsemi á norsku 
landi,“ segir Knut Storberget, 
dómsmálaráðherra Noregs. 

Einn af hverjum fjórum föngum 
í Noregi er útlendingur. - ghs

Norðmenn semja við stjórnvöld í Evrópu:

Senda fanga heim

Lyfjameðferð dregur 
úr fíkniefnaneyslu
Þeir sem eru með ofvirkni og athyglisbrest eru líklegri til að ánetjast fíkniefn-
um segir prófessor við læknadeild Harvard-háskóla. Faglegri greiningu þarf 
fyrir fullorðna og leita þarf fleiri lausna en meðferðar með örvandi lyfjum. 

GEÐDEILD LANDSPÍTALANS Vandamál hafa komið upp þegar fíklar sem hafa verið greindir með ADHD leita aðstoðar og vilja fá 
við því örvandi lyf.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILBRIGÐISMÁL Enginn vafi er 
meðal vísindamanna heims um að 
fólk með athyglisbrest og ofvirkni, 
eða ADHD eins og röskunin er 
venjulega kölluð, er mun líklegra 
en aðrir til að ánetjast ávanabind-
andi efnum, svo sem tóbaki, 
áfengi eða vímuefnum. Það þykir 
hins vegar sýnt að meðhöndlun á 
röskuninni dragi verulega úr 
þessum áhættuþætti.

Þetta er meðal þess sem kom 
fram í fyrirlestrum þeirra 
Timothy Wilens, prófessors í geð-
lækningum við læknadeild Har-
vard-háskóla, og Matthíasar Hall-
dórssonar aðstoðarlandlæknis 
sem þeir fluttu á málþingi í 
Háskóla Íslands á föstudag. Yfir-
skrift fundarins var tengsl ADHD 
og lyfjamisnotkunar.

Wilens varaði þó við því að fíkl-
um og föngum væru gefin örv-
andi lyf þegar þeir væru með-
höndlaðir við ADHD heldur ætti 
að leita annarra lausna. Í fangels-
um á Íslandi er það fyrirkomulag 
fyrir hendi. Vangaveltur eru um 
hvernig beri að meðhöndla fíkla 
sem leita á geðdeildir en hafa 
greiningu á ADHD og ættu því að 
geta fengið meðferð með örvandi 
efnum. 

Sigurður Örn Hektorsson, geð-
læknir á áfengis- og vímu-
efnadeild Landspítalans, 
ræddi um nauðsyn 
þess að 

faglega væri staðið að greining-
um á fullorðnum með ADHD og 
meðhöndlun við henni. Rannsóknir 
á ADHD og lýsingar á einkennum 
miðuðust enn sem komið væri 
aðallega við börn og unglinga þótt 
þetta sé ein mest rannsakaða geð-
röskun sem um getur að sögn 
Matthíasar. 

Þá spurði Matthías um niður-
stöður nýrra bandarískra rann-
sókna á athyglisbresti með 
ofvirkni hjá börnum sem þykja 
benda til þess að langtímaáhrif 
lyfjanna Concerta og Rítal-
íns séu lítil. Eftir að 
niður stöðurnar 
voru kynntar 
sagði 

William Pelham, prófessor við 
Buffalo-háskóla í New York-ríki 
sem stjórnaði rannsókninni, að 
ekki væru vísbendingar sem 
sýndu að lyfjagjöf væri betri til 
langs tíma en engin meðferð. 
„Einu ráðin sem ég get gefið við 
vangaveltum sem leita á fólk eftir 
að hafa heyrt um niðurstöður 
þessara rannsókna er að hunsa 
þær,“ sagði Wilens eftir að 
Matthías hafði borið upp spurn-
ingu sína. Wilens útskýrði því 
næst að í Harvard hefðu færustu 
fagmenn ekki getað skilið þá töl-
fræði sem beitt var við rannsóknir 
Pelhams og því væri ástæðulaust 
að taka þær alvarlega. 

„Fréttir af niðurstöðum þessara 
rannsókna hafa vissulega fengið 
mann til að velta þessum málum 
alvarlega fyrir sér en ég sé ekki 
ástæðu til annars en að treysta 
orðum Wilens,“ sagði Matthías á 
eftir og útskýrði að hann væri 

einn virtasti sérfræðingur 
heims á þessu sviði.

 karen@frettabladid.is 

DR. TIMOTHY 
WILENS

MATTHÍAS 
HALLDÓRSSON

1. Hversu hátt hlutfall lands-
manna treystir Seðlabanka 
Íslands mjög vel?

2. Hvaða nýju afurðir ætla 
bændur í Eyjafirði að rækta í 
sumar?

3. Hvaða lið þjálfar Skaga-
maðurinn Teitur Þórðarson, og 
í hvaða deild keppir það?

SJÁ SVÖ Á SÍÐU 30
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Veltipönnur - gufupottar  

eldavélar - kæliklefar 

gufuofnar - háfar 

Jóhann Ólafsson & Co.
Sundaborg 9-11 - 533-1900

www.olafsson.is

HEILBRIGÐISMÁL „Það sem kemur okkur helst á 
óvart er það að notkun nikótínlyfja er mun 
meiri hér en á hinum Norðurlöndunum. 
Miðað við það eru það vonbrigði hversu fáum 
tekst að hætta að reykja,“ segir Bára 
Sigurjónsdóttir, verkefnisstjóri tóbaksvarna 
hjá Lýðheilsustöð. 

Nýlega voru kynntar niðurstöður rann-
sóknar um reykingavenjur fólks á Íslandi og 
kannað sérstaklega hvað einkennir þá sem 
hafa reynt að hætta að reykja. Það er í fyrsta 
sinn sem slíkt er kannað hér á landi en 
Lýðheilsustöð hefur reglulega kannað hve 
margir reykja.

Alls reykja 22 prósent Íslendinga á 
aldrinum 15 til 89 ára daglega og rannsóknin 
sýnir að 66 prósent reykingafólks höfðu 
reynt að hætta að reykja á síðustu tólf 

mánuðum. Sjötíu prósent þeirra sem tókst að 
hætta að reykja fengu enga sérstaka aðstoð 
en rúmlega 22 prósent notuðu reykleysislyf. 
Nokkuð stór hluti þeirra sem enn reyktu 
notaði enn nikótínlyfin sem ekki er í sam-
ræmi við leiðbeiningar um notkun slíkra 
lyfja. 

„Niðurstöðurnar sýna að fólk vill hætta að 
reykja en flest bendir til þess að reykinga-
lyfin duga ekki ein og sér. Fyrir mér staðfest-
ir þetta að fólk þarf að fá stuðning og sú 
þjónusta þarf að vera aðgengilegri enda er 
vitað að með stuðningi og lyfjum eru tvöfalt 
meiri líkur á að einstaklingi takist að hætta 
að reykja,“ segir Bára og bætir því við að 
víða erlendis sé slík þjónusta í boði á 
heilsugæslustöðvum og lyfin jafnvel niður-
greidd.  - þo

Margir nota reykingalyf en fáum tekst að hætta að reykja:

Þeir sem vilja hætta að reykja þurfa aðstoð

REYKLEYSISLYF Mörgum mistekst að hætta að reykja 
en halda samt áfram að nota lyfin samhliða reyking-
unum.

SÍÐUSTU DAGAR
RÝMINGARSÖLUNNAR

40-70%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

TÆMIÐ HILLURNAR
EKKI BUDDURNAR
GILDIR Í VERSLUNUM OKKAR

Í KRINGLUNNI OG SMÁRALIND

SVALUR PISSAR Pissustrákurinn frægi í 
Brussel, höfuðborg Belgíu, hefur þarna 
verið klæddur upp sem teiknimynda-
fígúran Svalur í tilefni þess að belgíska 
teiknimyndatímaritið Spirou, eða 
Svalur, er sjötíu ára.   NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP Enn á ný berst Hill-
ary Clinton fyrir lífi sínu í próf-
kjörsbaráttu Demókrataflokks-
ins. Kosið verður í Pennsylvaníu, 
þar sem kosið er um atkvæði 158 
kjörmanna.

Skoðanakannanir spá henni 
sigri, en sigurinn þarf þó að vera 
stór til að sannfæra leiðtoga 
flokksins um að hún eigi betri 
möguleika en Barack Obama gegn 
repúblikanum John McCain.

Þau Obama og Clinton hafa 
verið á stanslausum þeytingi um 
ríkið síðustu dagana til að tryggja 
sér sem flest atkvæði. Á þeytingn-
um hafa þau látið æ harðari orð 
falla hvort um annað.

Obama tókst þó að hrósa and-
stæðingi þeirra beggja, John 
McCain, með nokkuð óvæntum 
hætti: „Hvor demókratinn sem er 
væri betri en John McCain, en öll 
þrjú værum við betri en George 
Bush.“

Þetta kallaði strax á viðbrögð 
frá Clinton: „Við þurfum fram-
bjóðanda sem tekst á við John 
McCain, en hvetur hann ekki 
áfram.“

Peningar halda áfram að 
streyma í kosningasjóði þeirra 
beggja, en Obama stendur þó mun 

betur að vígi fjárhagslega. Kosn-
ingavélar hans söfnuðu 41 milljón 
dala í mars, og hann hefur 42 
milljónir til umráða í þessum 
mánuði, en í herbúðum Clintons 
söfnuðust aðeins tuttugu milljónir 
dala og í byrjun apríl hafði hún úr 
níu milljónum að spila. Hins vegar 
skuldar kosningasjóður hennar 
rúmlega tíu milljónir, þannig að í 
raun er hún í mínus.

Bandaríska fréttastofan Assoc-
iated Press segir að Obama hafi 
nú tryggt sér stuðning 1.646 full-
trúa á landsfundi Demókrata-
flokksins í lok ágúst, en Clinton 
þykir samkvæmt sömu heimild 
eiga vísan stuðning 1.508 full-
trúa. 

Í þessum tölum eru taldir með 
þeir „ofurfulltrúar“ sem þegar 
hafa lýst yfir stuðningi sínum við 
annan hvorn frambjóðandann. Til 
þess að hljóta útnefningu flokks-
ins þarf atkvæði 2.025 fulltrúa.

Eftir prófkjörið í Pennsylvaníu 
í dag eru enn eftir prófkjör í níu 
ríkjum með samtals rúmlega 400 
kjörmenn. Síðustu prófkjörin 
verða ekki fyrr en í byrjun júní, 
hinn 1. júní í Púertó Ríkó og svo 3. 
júní í Montana og Suður-Dakóta.

 gudsteinn@frettabladid.is

Clinton berst 
fyrir lífi sínu
Nærri 160 kjörmenn eru í húfi í prófkjöri Demó-
krataflokksins í Pennsylvaníu í dag. Hillary Clinton 
þarf á yfirburðasigri að halda til að eiga möguleika.

ATKVÆÐAVEIÐAR Á GÖTUHORNI Hillary Clinton lét sig ekki muna um að stíga upp 
á kassa á götuhorni í York, fjörutíu þúsund manna bæ í Pennsylvaníuríki. Nú munar 
um hvert atkvæði. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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FINNLAND Leynileg smáskilaboð, 
sem Matti Vanhanen, forsætisráð-
herra Finnlands, sendi þáverandi 
unnustu sinni, Susan Ruusunen, 
árið 2006 berast nú til finnskra og 
sænskra fjölmiðla með birtingu í 
huga. Það er tímaritið Suur-Tuk-
holma, eða Stór-Stokkhólmur, í 
Svíþjóð sem stendur að dreifing-
unni. Smáskilaboðin eru stimpluð 
leynileg en Suur-Tukholma ætlar 
að birta þau í maí-blaðinu. 

Smáskilaboðin fylla tíu útprent-
aðar blaðsíður. Forsætisráðherr-
ann sendi Ruusunen SMS-skeytin 
árið 2006 meðan þau voru elsk-
endur. Í þeim er fjallað um allt 
milli himins og jarðar, ástarsam-

bandið, fyrir-
ætlanir Ruus-
unen um að 
opna veislu-
þjónustu og 
áhyggjur for-
sætisráðherr-
ans. Einnig er 
hluti af yfir-
heyrslu lögregl-
unnar yfir 
Ruusunen 
vegna bókar 

sem hún skrifaði um samband sitt 
og ráðherrans.

Í SMS-unum kemur fram að 
Vanhanen hafi hvað eftir annað 
reynt að fá Ruusunen til að hætta 

við að veita fjölmiðlum viðtal um 
samband þeirra. Í finnska dag-
blaðinu Hufvudstadsbladet segir 
að ráðherranum hafi fundist hún 
koma inn á mjög náin atriði í sam-
bandinu. 

Blaðið Suur-Tukholma ætlar að 
birta öll SMS-in í maí-tölublaði 
sínu með þeim rökum að þau hafi 
samfélagslega þýðingu, komi fólki 
við auk þess sem tjáningarfrelsið 
krefjist þess. Margir fjölmiðlar í 
Svíþjóð og Finnlandi hafa hins 
vegar ákveðið að birta þau ekki.

Stutt er síðan utanríkisráðherra 
Finnlands varð að segja af sér 
vegna smáskilaboða sem hann 
sendi erótískri dansmey. - ghs

Smáskilaboð frá finnska forsætisráðherranum til þáverandi unnustu:

Leynileg SMS birt í blöðum
SPÁNN, AP Hinn nýi varnarmála-
ráðherra Spánar, Carmen Chacón, 
fór um helgina til Afganistan til 
að heimsækja spænska herliðið 
sem er þar við friðargæslustörf. 

För hennar til Afganistan er 
fyrsta ferð hennar sem varnar-
málaráðherra. Hún er komin sjö 
mánuði á leið með sitt fyrsta 
barn. Útnefning hennar hefur 
sætt mikilli gagnrýni en Chacón 
er fyrsta konan sem tekur við 
embætti varnarmálaráðherra 
Spánar. Einnig hefur vakið 
athygli að Chacón er frá Katalón-
íu og er gift borgaralega en ekki 
inn í kaþólsku kirkjuna.

  - mmr

Varnarmálaráðherra Spánar:

Heimsótti her-
lið í Afganistan

SLYS Ökumaður og farþegi bifhjóls 
hlutu slæma skurði, meðal annars 
á fótum, þegar ökumaðurinn 
missti stjórn á hjólinu í Naustagili 
á Húsavík laust fyrir hálf tvö á 
sunnudaginn.

Varð slysið á vegi sem liggur 
frá Garðarsbraut niður að 
Húsavíkurhöfn en vegna hálku er 
brekkan mikið sandborin á 
veturna. Voru mennirnir, tveir 
ungir karlmenn, báðir með hjálma 
en hvorugur í hlífðarfatnaði. 
Sluppu þeir við beinbrot en voru 
lagðir inn á sjúkrahúsið á Húsavík 
til aðhlynningar. Ökumaðurinn er 
grunaður um ölvunarakstur. 
Hjólið er mikið skemmt.  - ovd

Bifhjólaslys á Húsavík:

Grunaður um 
ölvunarakstur

UMHVERFISMÁL Slökkvilið höfuð-
borgarsvæðisins var fimm 
sinnum kallað út frá klukkan hálf 
tíu til miðnættis á sunnudags-
kvöldið vegna sinuelda í Hafnar-
firði.

Gróður skemmdist mikið en 
engar skemmdir urðu á mann-
virkjum. Eldur komst þó einu 
sinni nálægt íbúðarhúsi og voru 
húsráðendur komnir út til að 
slökkva eldinn þegar slökkvilið 
bar að. Talið er líklegt að sami 
aðili hafi kveikt alla eldana og 
vildi varðstjóri hjá slökkviliðnu 
biðja foreldra um að brýna fyrir 
börnum sínum að kveikja ekki í 
sinu.  - ovd

Fimm útköll slökkviliðsins:

Sinubrunar í 
Hafnarfirði

SINUBRUNAR Stranglega er bannað að 
kveikja í sinu enda getur slíkt oft skapað 
mikla hættu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LANDBÚNAÐUR Félög Vinstri 
grænna í Skagafirði og Húna-
vatnssýslum skora á Alþingi að 
stöðva frumvarp ríkisstjórnar-
innar um innflutning á fersku 
kjöti og kjötvörum. 

Í ályktun félaganna segir að 
með frumvarpinu sé „ekki aðeins 
vegið að einstökum atvinnu-
greinum heldur afkomu heilu 
landshlutanna“. Þar segir 
jafnframt að um „algert sinnu-
leysi sé að ræða gagnvart 
séríslenskum hagsmunum“.

Fáir landshlutar eiga eins mikið 
undir kjötvinnslu og landbúnaði 
og Skagafjörður og Húnavatns-
sýsla.   - þo

Vinstri græn álykta:

Afkoma stórra 
landshluta sögð 
vera í húfi

KJÖTVINNSLA Vinstri græn skora á 
Alþingi að stöðva frumvarp um innflutn-
ing. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óku undir áhrifum fíkniefna
Lögreglan á Suðurnesjum tók tvo 
ökumenn aðfaranótt sunnudagsins 
grunaða um akstur undir áhrifum 
fíkniefna. Í báðum tilfellum fundust 
meint fíkniefni í bílum mannanna; 
um þrjú grömm í hvorum bíl.

LÖGREGLUFRÉTTIR

MATTI VANHANEN
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Pottar - pönnur - sleifar - ausur  

hnífapör - glös - diskar  

kokkafatnaður

Jóhann Ólafsson & Co.
Sundaborg 9-11 - 533-1900

www.olafsson.is

SVEITARSTJÓRNIR Listi með undirskriftum 385 
íbúa sem vilja lækkun fasteignagjalda í 
Hveragerði var lagður fram á fundi bæjar-
ráðs á fimmtudaginn.

„Það er búið að vera mikil óánægja vegna 
hækkunar á fasteignagjöldunum. Og að við 
séum hærri en í Reykjavík,“ segir í skjalinu 
sem á rita nöfn sín þeir sem mótmæla hækkun 
fasteignagjalda.

Meirihluti bæjarráðs sagðist fagna þeim 
áhuga sem íbúar sýndu bæjarmálefnum með 
því að rita nafn sitt undir áskorunina en að á 
miðju fjárhagsári væri ekki hægt um vik að 
verða við áskorun af þessu tagi enda hefðu 
allar framkvæmdir verið löngu ákveðnar.

„Við höfum áður sagt að gjöld bæjarbúa eru 
ákvörðuð við fjárhagsáætlunargerð hvers árs 

og svo verður einnig í ár,“ sögðu fulltrúar 
meirihlutans í bæjarráði, sem felldu tillögu 
minnihlutans um að lækka álagningarprósentu 
fasteignagjaldanna um nítján prósent þannig 
að hún yrði 0,277 prósent af fasteignamati.

„Veruleg hækkun á fasteignamati hefur 
leitt til þess að Hvergerðingar greiða mun 
hærri fasteignaskatt en íbúar nágrannasveitar-
félaga,“ sagði í bókun minnihlutans, sem 
kvaðst telja að lækkunartillagan hefði ekki 
áhrif á fjárhagsáætlun bæjarins því að í henni 
hefði ekki verið gert ráð fyrir hækkun 
fasteignagjalda.  - gar

Óánægðir íbúar í Hveragerði skila inn undirskriftalista vegna fasteignagjalda:

Bærinn neitar að lækka fasteignagjöld

ALDÍS HAFSTEINSDÓTTIR Meirihluti sjálfstæðismanna 
í bæjarráði Hveragerðis segir ekki hægt að lækka fast-
eignaskatta núna. Aldís Hafsteinsdóttir er bæjarstjóri.

MYND/EGILL BJARNASON

Á GANGI Í SANDROKI Þessi kona lenti 
í sandroki miklu sem reið yfir Bagdad, 
höfuðborg Íraks, í gær.   NORDICPHOTOS/AFP

Auglýsingasími

– Mest lesið

FÉLAGSMÁL Mun hærra hlutfall 
íbúa höfuðborgarinnar nýtur 
félagslegrar þjónustu af ein-
hverju tagi en íbúa nágranna-
sveitarfélaganna.

Svar félags- 
og trygginga-
málaráðherra 
við fyrirspurn 
Sivjar Friðleifs-
dóttur, þing-
flokksformanns 
Framsóknar-
flokks, leiðir 
þetta í ljós.

Fjórtán pró-
sent Reykvík-
inga njóta 

félagslegrar þjónustu en sjö pró-
sent íbúa Hafnarfjarðar, Kópa-
vogs og Seltjarnarness. Í Garða-
bæ er hlutfallið sex prósent en 
fimm prósent í Mosfellsbæ, þar 
sem það er lægst. 

Félagsleg þjónusta í þessu til-
viki er ferðaþjónusta fyrir aldr-
aða og fatlaða, félagslegar íbúðir, 
fjárhagsaðstoð og ráðgjöf, heima-
þjónusta og félagsleg liðveisla og 
húsaleigubætur. Í svari ráðuneyt-
isins kemur fram að ekki hafi bor-
ist samræmdar upplýsingar frá 
öllum sveitarfélögum. Jafnframt 
er upplýst að í ráðuneytinu sé 
unnið að frekari greiningu á 
félagslegri þjónustu á vegum 
sveitarfélaga um allt land.

Siv Friðleifsdóttir segir upplýs-
ingarnar athyglisverðar en brýnt 
sé að ráðuneytið greini málið 
frekar, líkt og það boði. 

„En það blasir við að sveitar-
félögin bera misþunga byrði 

vegna félagslegrar þjónustu og 
það er holur hljómur í því þegar 
sum sveitarfélög hæla sér af 
tekjuafgangi þegar augljóst er að 
tekjur þeirra af útsvari eru mjög 
mismunandi enda íbúasamsetn-
ingin misjöfn,“ segir Siv. Umhugs-
unarvert sé að Reykjavík skuli 
skera sig úr, líkt og tölurnar segja 
til um. „Maður spyr sig hvort þeir 
sem þurfa mikla og flókna þjón-
ustu flytji til höfuðborgarinnar 
því þar sé þjónustuna að hafa,“ 
segir hún.

Siv hefur fylgst með þróun 
þjónustu sveitarfélaga við aldr-
aða og segir mörg þeirra hafa 
dregið úr þjónustunni með árun-
um. Það hafi þau gert um leið og 
þau hafi kallað eftir aukinni 
aðkomu ríkisins að þjónustu við 
eldri borgara. Í ofanálag gumi þau 
af góðri afkomu. Þetta gangi ekki 
upp.  bjorn@frettabladid.is

Flestir njóta 
félagsaðstoðar 
hjá borginni 
Fjórtán prósent Reykvíkinga njóta félagslegrar þjón-
ustu en mun færri í nágrannasveitarfélögunum. 
Lægst fer hlutfallið í fimm prósent. Dregið hefur úr 
þjónustu við aldraða segir Siv Friðleifsdóttir. 

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR Fjórtán prósent Reykvíkinga njóta félagslegrar þjónustu 
sveitarfélagsins en fimm prósent íbúa Mosfellsbæjar. Siv Friðleifsdóttir segist spyrja 
sig hvort fólk sem þurfi mikla og flókna þjónustu flytji til höfuðborgarinnar því þar sé 
þjónustu að hafa.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SIV 
FRIÐLEIFSDÓTTIR

REYKJAVÍK SKER SIG ÚR
Hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
sem njóta félagslegrar þjónustu
Reykjavík 14%
Hafnarfjörður 7%
Kópavogur 7%
Seltjarnarnes 7%
Garðabær 6%
Mosfellsbær 5%

Sveitarfélög á landsbyggðinni
Reykjanesbær 15%
Ísafjörður 14%
Akureyri 12%
Hornafjörður 12%
Árborg 10%
Fljótsdalshérað 6%

Sparakstur með Volkswagen

5
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Das Auto.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Volkswagen – kolefnisjafnaður útblástur

Það er ódýrara
að bakka í stæði!

Þegar þú leggur bílnum skaltu ávallt reyna að snúa honum 
þannig að þú getir ekið bílnum beint úr stæðinu þegar þú þarft 
að nota hann næst. Þannig minnkar þú bæði eldsneytiseyðslu 

og slit á búnaði bílsins.

Skráðu þig á námskeið í sparakstri 
á volkswagen.is. Aðgangur ókeypis, 
takmarkaður fjöldi sæta í boði.

Lau. 19/4, kl. 10:00 Fullt

Sun. 27/4, kl. 10:00 Fullt

Lau. 3/5, kl. 10:00 Örfá sæti

Mið. 7/5, kl. 19:30 Örfá sæti

Námskeiðin eru haldin 

í HEKLU við Laugaveg.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 238

5.237 -1,19% Velta: 1.782 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,38 -0,27% ... Bakkavör 42,60 
-0,23% ... Eimskipafélagið 23,00 -0,65% ... Exista 12,03 -1,72%  ... FL 
Group 6,59 -1,94% ... Glitnir 16,70 -2,05% ... Icelandair Group 24,10 
+0,00% ... Kaupþing 840,00 -1,41% ... Landsbankinn 31,10 -0,64% 
... Marel 89,70 +0,00% ... SPRON 5,22 -2,25% ... Straumur-Burðarás 
12,23 -0,65% ... Teymi 4,01 +0,00% ... Össur 91,00 +0,00%

MESTA HÆKKUN
ATLANTIC PET. +1,32%
   
   

MESTA LÆKKUN
EIK BANKI -2,44%
SPRON -2,25%
GLITNIR -2,05%

Umsjón: nánar á visir.is 

„Íbúðalánasjóður er með þessu að teygja sig 
eins og hann getur á móti Seðlabankanum og 
hávaxtastefnu hans,“ segir Hallur Magnússon 
ráðgjafi.

Íbúðalánasjóður hefur þegar lækkað vexti í 
kjölfar útboðs á íbúðabréfum sem hófst á föstu-
dag. Vextir af lánum með uppgreiðsluákvæði 
verða 5,2 prósent, voru áður 5,5. Vextir af lánum 
án uppgreiðsluákvæðis lækka hins vegar mun 
minna. Þeir voru 5,75 prósent en verða nú 5,7. 

Stjórn Íbúðalánasjóðs segir að vaxtaálag 
vegna uppgreiðsluáhættu verði framvegis 0,95 
prósentustig, en var áður minna.

Hallur bætir því við að sjóðurinn hafi ekki 
farið í útboð á fyrsta fjórðungi ársins. Það styðji 
enn fremur við markmið Seðlabankans.

Hallur Magnússon segir að sjóðurinn hefði getað skilað lægri 
útlánavöxtum en raunin varð. Sjóðurinn hefði hins vegar boðið 
út mikið af bréfum í stuttum lánaflokki, sem hafi hækkað ávöxt-
unarkröfu sjóðsins. „Íbúðalánasjóði hefði verið í lófa lagt að 

taka einungis tilboðum í lengri  flokkunum. 
Enda eru útlán hans fyrst og fremst til langs 
tíma. Allar forsendur hefðu því verið til 
þess að lækka vexti jafnvel niður í fimm 
prósent eða 5,05 prósent miðað við fyrir-
liggjandi forsendur.“

Ingólfur Bender, forstöðumaður Grein-
ingar Glitnis, segir vaxtalækkun sjóðsins úr 
takti við við aðgerðir Seðlabankans. „Íbúða-
lánasjóður er ekki að spila með í þessari 
hagstjórn, þannig að út frá peningalegu 
aðhaldi myndi ég telja þetta neikvætt,“ 
segir Ingólfur. „En það má raunar segja 
sjóðnum til hróss að hann lækkaði vextina 
ekki eins mikið og hann hefði í rauninni 
getað.“ 

Ingólfur bætir því við að ekki sé við sjóðinn að sakast heldur 
fremur löggjöf um sjóðinn. „Þetta kynni hins vegar að teljast 
jákvætt ef litið er til húsnæðismarkaðarins, þar sem lítið er um 
að vera um þessar mundir. “ - ikh 

Gat lækkað vextina enn meira

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR LÆKKAR VEXTI 
Hallur Magnússon og Ingólfur Bender 
segja báðir að sjóðurinn hefði getað 
lækkað vextina meira en raunin varð.

Skilyrði vegna yfirtöku Marel Food 
Systems á hollenska matvæla-
vinnsluvélaframleiðandanum Stork 
Food Systems (SFS) hafa verið upp-
fyllt. Tilkynnt var til kauphallar í 
gær að evrópsk samkeppnisyfir-
völd hefðu samþykkt kaupin án 
skilyrða.

Samkomulag um kaupin  á SFS  
fyrir 415 milljónir evra var kynnt 
28. nóvember sl. Kaupin voru gerð 
með fyrirvara um samþykki sam-
keppnisyfirvalda, jákvæða umsögn 
starfsmannasamtaka Stork (Stork 
Works Council) og að yfirtökutil-
boð eignarhaldsfélagsins London 
Acquisition í það sem eftir stendur 
af Stork-iðnsamstæðunni í Hollandi 
yrði skilyrðislaust.

Í tilkynningu kemur fram að 
Marel hafi að fullu fjármagnað 
kaupin á SFS með lánsfé og útgáfu 
nýrra hluta.  - óká

Skilyrði yfirtöku 
Marels uppfyllt

Matsfyrirtækið Standard & Poor‘s 
hefur lækkað lánshæfismat Lands-
virkjunar og segir horfurnar nei-
kvæðar. Lánshæfiseinkunn fyrir-
tækisins var áður A+ en er nú A. 
Þetta gerist í kjölfar þess að láns-
hæfiseinkunn íslenska ríkisins var 
lækkuð á dögunum. Þá endurspegl-
ar þetta ennfremur yfirburði 
Landsvirkjunar á íslenskum raf-
orkukmarkaði, að því er fram 
kemur í frétt Forbes.

Standard & Poor‘s hefur einnig 
lækkað einkunn Landsvirkjunar 
vegna langtímaskuldbindinga í inn-
lendum gjaldmiðli úr AA í AA-, en 
staðfestir um leið sambærilega ein-
kunn Landsvirkjunar fyrir skamm-
tímaskuldbindingar í bæði innlend-
um og erlendum gjaldeyri.   - ikh

Einkunn Lands-
virkjunar lækkar

RAFLÝSTAR GÖTUR Standard & Poor‘s 
nefnir yfirburði Landsvirkjunar á íslensk-
um raforkumarkaði sem eina ástæðu 
þess að lánshæfismatið er lækkað.

Halldór J. Kristjánsson, banka-
stjóri Landsbankans, var kjörinn 
formaður stjórnar Samtaka fjár-
málafyrirtækja (SFF) á stjórnar-
fundi sem haldinn var á föstudag. 
Þar skipti stjórnin með sér verk-
um, en stjórnin var kjörin á aðal-
fundi fyrir hálfum mánuði. Sigurð-
ur Viðarsson, forstjóri TM, var 
kjörinn varaformaður stjórnar.

Lárus Welding, fyrrverandi for-
maður, og Helgi Bjarnason, fyrr-
verandi varaformaður, sitja áfram 
í stjórninni. Samtök fjármálafyrir-
tækja eru heildarsamtök fjármála-
fyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög 
eru viðskiptabankar, fjárfestingar-
bankar, sparisjóðir, tryggingafélög, 
verðbréfafyrirtæki, eignaleigur og 
kortafélög, í allt 42 félög.  - ikh

Halldór tekur við 
formennsku  SFF

Fljúgðu fyrir klink!
flugfelag.is
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Þú getur flogið fyrir aðeins 1.990 krónur, 
með sköttum, aðra leiðina milli Reykjavíkur, 
Akureyrar, Egilsstaða, Ísafjarðar og 
Vestmannaeyja frá 24. til 29. apríl, ef þú 
bókar á netinu í dag á flugfelag.is
500 sæti eru í boði svo nú er um að gera að 
drífa sig á netið og notfæra sér klinktilboðið.

KLINK
T I L B O Ð

1.990kr.

frá 24. til 29. apríl
500 sæti í boði 
Aðeins bókanlegt 
í dag, frá kl. 10:00



Hjólaskór
st. 30-42

4.999kr

Hjólaskór
st. 30-42

4.999kr

Hjólaskór
st. 28-40

4.799kr

Hjólaskór
st. 28-40

4.999kr

Fötusett með bíl

499kr

Sandsett 5 hlutir

499kr

Hjólbörur með fötusetti

2.999kr

Latabæjar þríhjól

Viva badminton sett

349kr

Húlahopp hringur

799kr

Járnhjólbörur

1.999kr

Crystal Boy 24“

27.999kr

Crystal Girl 24“

27.999kr

Speedster 20“

27.999kr

8.999kr

Verð áður 9.999.-

Bolur

999kr

Gildir á meðan birgðir endast



Ferja með bílum

999kr

Vörubíll með fötusetti

1.499kr

Skóflur
Verð frá

49kr

Íþróttaálfs hjól 14" 

16.999kr

Sollu stirðu hjól 14"  

16.999kr

Nitro 20" Rider 20"

Sippuband

299kr

Risamikado

1.299kr

12.999kr

Verð áður 17.999.-

12.999kr

Verð áður 17.999.-

Impules 20“

27.999kr

Kjóll m/ leggings

1.999kr

Bolur

799kr

Buxur

1.299kr
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Fleipur
Margt má segja um Hallargarðinn við 
Fríkirkjuveg. Til dæmis að hann sé 
fallegur og að saga hans sé merk. Af 
þeim ástæðum – og svo sem fleirum 
– má segja að vert sé að varðveita 
hann í núverandi mynd. Það er hins 
vegar ofmælt hjá Þorleifi Gunnlaugs-
syni, borgarfulltrúa VG, í grein í 
Fréttablaðinu í gær að Hallargarður-
inn sé „helsta útivistarperla Reykvík-
inga“. Fólk sækir helstu útivistarperlur 
Reykvíkinga. Það fer í Laugardalinn, 
Nauthólsvík, Öskjuhlíð, Elliðaárdal-
inn, Fossvogsdalinn, Hljómskála-
garðinn, Heiðmörk, Viðey. Það 
er sjaldan fólk í Hallargarðinum. 
Þess vegna nær hann því ekki 
að vera útivistarperla. Hvað 
þá helsta útivistarperla 
Reykvíkinga.

Óboðlegt
Það er annars til marks um dugleysi 
borgaryfirvalda að í fjórgang hefur 
borgarráð slegið á frest að afgreiða 
samning um sölu Fríkirkjuvegar 11. 
Borgin auglýsti húsið til sölu og sá 
sem bauð best vill leggja nýjan veg 
að því. Sá vegur þyrfti að liggja um 
hluta Hallargarðsins. Vel má vera að 
það sé dónaskapur og yfirgangur að 
vilja leggja slíkan veg. Líka má vel 
vera að það sé hið eðilegasta 

mál. Hvað sem mönnum 
finnst þurfa borgar-
yfirvöld að klára 
málið. Fólk var kjörið í 
borgarstjórn til þess að 

taka ákvarðanir. 

Er úttektin ekki hafin?
Valgerður Sverrisdóttir, varaformað-
ur Framsóknar, er súr yfir útkomu 
flokksins í fylgiskönnun Fréttablaðs-
ins. Hún segir stöðuna grafalvarlega 
og vonbrigði. „Við verðum að taka 
okkur á og fara í úttekt á því hvað 
gera skal,“ segir hún. Þetta hefur 
heyrst áður. Alveg frá síðustu kosn-
ingum. Enda úrslit þeirra hörmung 
fyrir flokkinn. Þáverandi formaður 

boðaði úttekt, núverandi 
formaður boðaði líka úttekt. 
Einhver skyldi ætla að slík 
úttekt væri hafin. Og jafnvel 
vel á veg komin. En svo er 
greinilega ekki. Hefur forysta 

Framsóknarflokksins eitt-
hvað að óttast sem komið 
gæti í ljós við úttekt? 
 bjorn@frettabladid.is

Sunnudaginn 20. apríl sl. 
birtist í Fréttablaðinu viðtal 

við Vilhjálm Egilsson, fram-
kvæmdastjóra Samtaka atvinnu-
lífsins. Hann varpar sem fyrr 
fram fullyrðingum sem tæplega 
fá staðist og er ekki fremur en 
áður beðinn að skýra orð sín né 
að lýsa hvernig hann ætlar að 
draga úr verðbólgu með slakari 
peningastefnu. 

Af málflutningi hans undan-
farna mánuði og misseri verður 
ekki önnur ályktun dregin en sú 
að hann hefði fremur kosið 
meiri verðbólgu en minni og að 
kjarabætur sem hann hefur 
samið um fyrir hönd samtaka 
sinna yrðu teknar til baka í 
formi verðbólgu. Ábyrgð 
Vilhjálms er mikil og nær væri 
að hann styddi viðleitni Seðla-
bankans og annarra til þess að 
koma böndum á verðbólgu og 
endurvinna stöðugleika í 
íslensku efnahagslífi. Það er 
brýnasta hagsmunamál fyrir-
tækja og heimila. Víst er að 
minna aðhald peninga stefnunnar 
myndi ekki draga úr verðbólgu.

Sömu uppgjörsreglur 
Ég ætla ekki að elta ólar við 
málflutning Vilhjálms hér en 
hlýt þó að víkja að einu atriði. 
Hann segir Seðlabankann 
stórlega ofmeta nettóskulda-
stöðu þjóðarbúsins við útlönd og 
leggur áherslu á að bankinn 
stígi fram og viðurkenni að hann 
hafi ekki verið með réttar tölur. 

Seðlabankinn hefur ítrekað 
gert grein fyrir því að greiðslu-
jöfnuð og skuldastöðu við útlönd 
gerir hann upp samkvæmt 
alþjóðlegum stöðlum líkt og 
allar aðrar þjóðir. Í því uppgjöri 
eru fjármunaeignir metnar á 

markaðsverði þar sem því er til 
að dreifa, annars á bókfærðu 
verði. Allir fylgja sömu upp-
gjörsreglum enda er það 
forsenda þess að hægt sé að 
bera saman tölur á milli landa. 
Seðlabankinn hefur á hinn 
bóginn oft nefnt að erlenda 
skuldastaðan kunni að vera 
ofmetin. 

Mat á óskráðum eignum
Í Peningamálum sem gefin voru 
út 10. apríl sl. birtist grein eftir 
Daníel Svavarsson, hagfræðing í 
Seðlabankanum, þar sem beitt 
er áþekkum aðferðum og 
notaðar hafa verið annars staðar 
til þess að meta verðmæti 
erlendra eigna sem ekki eru 
skráðar á markaði. 

Annars staðar hafa þessir 
útreikningar verið kynntir til 
skýringar þegar munur hefur 
verið á þeim og hinu opinbera 
uppgjöri, eins og hér var gert 
nú. Auðvitað verður að hafa 
fyrirvara á nákvæmni þessara 
útreikninga þar sem þeir fela í 
sér mat á markaðsverði eigna 
sem ekki eru skráðar á markaði 
og þar með ekki til markaðsverð 
á. Niðurstaða Daníels er hins 
vegar sú að miðað við áætlað 
markaðsverðmæti beinnar 
fjármunaeignar innlendra aðila í 

útlöndum og erlendra aðila hér á 
landi var hrein erlend staða 
þjóðarbúsins við útlönd í lok 
þriðja ársfjórðungs 2007 
neikvæð um sem nemur 27% af 
vergri landsframleiðslu en ekki 
120% eins og hið opinbera og 
alþjóðlega viðurkennda uppgjör 
sýnir. 

Líklegt er þó að hlutföll á milli 
markaðsverðs og bókfærðs 
verðs skráðra eigna, sem notuð 
eru til að meta verðmæti 
óskráðra eigna, feli í sér 
eitthvert ofmat á söluverði 
eigna vegna þess að seljanleiki 
óskráðra eigna er minni en 
skráðra.

Afsökunarbeiðni ekki þörf
Þótt ekkert verði fullyrt um hve 
miklu betri nettóskuldastaðan er 
en birtist í hinu opinbera og 
viðurkennda uppgjöri benda 
útreikningarnir til þess að 
nettóskuldir þjóðarbúsins séu 
mun minni en uppgjörið gefur 
til kynna. 

Þessar ótvíræðu vísbendingar 
eru auðvitað jákvæðar og rétt að 
vekja á þeim athygli eins og gert 
er í Peningamálum nú. Seðla-
bankinn þarf hins vegar ekki að 
viðurkenna neina villu eða 
biðjast afsökunar á neinum 
tölum í þessum efnum. Hann 
gerir upp samkvæmt sömu 
reglum og aðrir og birtir til 
frekari skýringar vandaða 
greiningu á þáttum sem hið 
opinbera uppgjör nær ekki að 
fanga, líkt og annars staðar 
hefur verið gert. Ekki verður séð 
hvað Vilhjálmi Egilssyni gengur 
til með málatilbúnaði sínum.

Höfundur er bankastjóri 
Seðlabanka Íslands.

Í tilefni af viðtali við 
Vilhjálm Egilsson 

INGIMUNDUR FRIÐRIKSSON

Í DAG |Efnahagsmál 

UMRÆÐAN
Lúðvík Gizurarson skrifar um efna-
hagsmál

Samkvæmt fréttum vilja margir hér 
á landi hafa viðskipti sín í evrum. 

Greinarhöfundur telur að opna eigi 
þennan möguleika hægt og rólega. 
Besta leiðin væri sú, að stór og ríkur 
evru-banki í Evrópu setti hér upp 
útibú, sem væri eingöngu með viðskipti 
í evrum og hefði í gegnum eiganda sinn 
í Evrópu óbeinan aðgang að seðlabanka evrunnar. 
Sett fram sem tillaga um vitræna aðgerð í öllu 
ruglinu hér í dag. 

Svo hlaupið sé úr einu í annað, þá þarf að nota 
önnur meðul en stýrivexti til að hafa hemil á 
verðbólgunni. Örugglega hafa háir stýrivextir 
öfug áhrif. Háir stýrivextir draga hingað erlent 
lánsfé, sem er svo dælt út með okurvöxtum til að 
græða á. Valda þenslu. Með lækkun núverandi 
stýrivaxta vilja erlendir okurlánasjóðir ekki lána 
okkur lengur og allt dregst saman. Verðbólgan 
lækkar og allt verðlag. Lægri vextir lækka allt 
verðlag. 

Gott dæmi um verðbólgu höfum við 
þessa dagana. Ríkissjóður gæti lækkað 
bensín og dísilolíu niður í rúmar 100 kr. 
og lækkað þannig verðbólgu í þjóðfé-
laginu. Ríkissjóður tapaði að vísu 
tekjum í bili alla vega, en er skuldlaus 
og hefur vel efni á þessari lækkun á 
tekjum með því að fella niður föst gjöld 
sín. Allir nota bensín og barnafjöl-
skyldur oft einna mest. Nú hækkar 
matvara handa börnum og kæmi 
lækkun á bensíni á móti. Hækkun stýri-
vaxta hækkar bæði mat og bensín. 

Fasteignamarkaðurinn má ekki hrynja (30%) 
eins og Seðlabankinn spáir. Það nálgast glæp. Er 
aleiga fólks. Finna þarf nýjar leiðir til að hús og 
íbúðir geti gengið kaupum og sölum án þess að 
skapa verðbólgu. Þetta er algjör grundvöllur 
hagkerfis almennings. Stöðugleiki þarf að vera í 
þessum viðskiptum. Til að sýna lit gæti ríkið greitt 
niður (um 2-3%) vexti Íbúðalánasjóðs með 
vaxtabótum. Sleppa þeim á móti. Fá fólk til að trúa 
að eitthvað geti lækkað en kaup hækkað.   

 Höfundur er hæstaréttarlögmaður. 

Evru-banki og önnur meðul

LÚÐVÍK GIZURARSON 

Vor í Kaupmannahöfn!
Come2 Scandinavia er með tvær íbúðir í miðborg Kaup-
mannahafnar.  Einungis 15mín gangur að Ráðhústorgi.  
Þetta er frábær og ódýr lausn fyrir hópa og fjölskyldur 
sem vilja hafa það gott yfir helgi eða viku í Köben.  
Erum einnig með góð verð á bílaleigubílum.

Nánari upplýsingar á www.come2scandinavia.com

Sími: +45 3325 6425 • Netfang: info@come2scandinavia.com

Þ
að er auðvelt að sjá um reksturinn og skila góðu búi 
þegar vel árar og skattpeningarnir hrannast nánast 
hraðar inn en hægt er að eyða þeim. Þannig hefur 
ástandið verið í góðæri undanfarinna ára, en nú reynir 
á. Almenningur fær fá haldreipi vonar í því svartsýnis-

tali sem einkennir umfjöllun um íslenskt efnahagslíf. Á stuttum 
tíma féll krónan um meira en tuttugu prósent, seðlabankastjóri 
talaði um að húsnæðisverð myndi dragast saman um þrjátíu pró-
sent og heyra mátti af áhyggjum af verðbólgu og atvinnuleysi. 
Það er ekki að undra að almenningur sé uggandi um sinn hag og 
vilji fá að vita hvað ríkisstjórnin ætli að gera í málinu. 

Skoðanakönnun Fréttablaðsins frá því um helgina sýnir að 
mestu sveiflurnar séu á fylgi Samfylkingar og Vinstri grænna. 
Samfylking missir átta prósentustig, en Vinstri græn bæta við 
sig sjö. Sumir hafa reynt að benda á að þessi tilfærsla á fylgi stafi 
af umræðum um álversframkvæmdir, eða því að ráðherrar Sam-
fylkingarinnar séu aldrei á landinu. Þessir þættir geta átt sinn 
hlut, en meginskýringin liggur í því sem skiptir alla kjósendur, 
alltaf, mestu máli; stöðu efnahagslífsins og væntingum þar um. 
Þegar blikur eru á lofti um það hvort hægt verði á sama tíma að 
ári að borga af húsinu, báðum bílunum og sumarbústaðnum, auk 
þess að hafa efni á utanlandsferðunum og tómstundastarfi barn-
anna, þá minnka áhyggjur af fossum og ósnortnu landsvæði. 

Þegar horfurnar eru svartar, líkt og nú er talað um, minnkar 
stuðningur við ríkisstjórnina og þá flokka sem hana skipa. Það 
sem er því áhugavert nú er af hverju fylgi Sjálfstæðisflokksins 
sveiflast ekki meira á milli kannana og af hverju Framsóknar-
flokkur og Frjálslyndi flokkurinn eru ekki að bæta við sig fylgi 
umfram skekkjumörk, en sveiflur hjá öllum þrem flokkunum 
eru innan við þrjú prósentustig á milli kannana. 

Nú ætti að vera gósentíð hjá litlu stjórnarandstöðuflokkunum 
tveimur, Framsókn og Frjálslyndum, að sækja inn á óánægða 
kjósendur Sjálfstæðisflokksins. Síðastnefndi hópurinn virðist 
eiga í fá hús að vernda þessa dagana, þrátt fyrir að vera ugg-
andi um sinn hag og stjórnun efnahagsmála. Það er til lítils fyrir 
óánægða sjálfstæðismenn að segjast ætla að kjósa samstarfs-
flokkinn í ríkisstjórn og þrátt fyrir drauma örfárra einstaklinga 
um einstakt samstarf Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna er 
bilið milli flokkanna of stórt fyrir kjósendur að flakka þar auð-
veldlega á milli. Eftir stendur því valið milli Framsóknarflokks 
og Frjálslynda flokksins, en greinilegt er að hvorugur þeirra 
flokka þykir sá næstbesti. Þá er hvorugur flokkurinn að draga 
til sín óánægjufylgið frá Samfylkingunni, heldur rennur það 
þráðbeint til Vinstri grænna.

Það hlýtur að vera nokkuð áhyggjuefni fyrir leiðtoga Fram-
sóknar og Frjálslyndra að þeir eru ekki að ná óánægjufylginu 
til sín, og áleitin spurning hvað það er í málflutningi þeirra eða 
ímynd flokkanna sem veldur því að þeir virðist vera að fest-
ast í sessi sem örflokkar á tíma sem ætti að vera gósentíð allra 
stjórnarandstöðuflokkanna.

Fylgi flokka og efnahagsástandið:

Ekki hægt að velja 
þann næstbesta

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR
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Ketilbjöllur voru notaðar fyrr á tímum til að 
vigta korn á ökrum Rússlands. Vala Mörk Jó-
hannsdóttir notar þær sem lóð í líkamsrækt.

Orðið ketilbjöllur kemur frá formi lóðanna en þau 
eru kúlur með handfangi og minna á teketil án 
stútsins. Vala Mörk Jóhannesdóttir kynntist 
ketilbjöllunum í Danmörku og flutti þær með sér 
heim.

 „Ég fór að kynna mér þetta í Danmörku árið 
2006. Ég keypti mér ketilbjöllu og fór að æfa með 
henni. Ég fann hvað þetta hafði góð áhrif á líkam-
ann og skráði mig strax á leiðbeinandanámskeið,“ 
segir Vala en hún hefur verið með ketilbjöllunám-
skeið hér á landi undanfarið eitt og hálft ár. Hún er 
iðjuþjálfi að mennt en hefur snúið sér að einka-
þjálfun. 

„Nú vinn ég með fólki áður en það veikist,“ segir 
Vala. 

Ketilbjöllurnar eru misþungar og er sú léttasta 

átta kíló og sú þyngsta 48 kíló. Æfingar með 
ketilbjöllum ganga út á að nota sem flesta vöðva 
líkamans og vinna bæði með þol og styrk í einu. 
Vala segir ketilbjölluþjálfunina gagnast fólki í 
amstri hversdagsins.

„Æfingarnar skila sér í daglega lífinu hvort sem 
það er við að bera innkaupapokana eða eltast við 
krakkana. Það er ekki einungis vegna þess að 
styrkurinn og þolið eykst heldur verða  skilaboð til 
taugakerfis og vöðva skýrari. Ég hef verið að kynna 
ketilbjölluþjálfun fyrir einkaþjálfurum hér á landi 
og áhuginn fer vaxandi. “

Vala hyggst kenna ketilbjöllunámskeiðin fram á 
sumarið en svo ætlar hún að breyta til. „Það tekur 
einhver við af mér því ég ætla með fjölskylduna í 
heimsreisu. Við erum búin að safna fyrir ferðinni í 
nokkur ár og ætlum í kringum hnöttinn og stoppa á 
hverjum stað. Ketilbjöllurnar eru sameiginlegt 
áhugamál mín og mannsins míns svo við kíkjum 
örugglega á þær í leiðinni.“ heida@frettabladid.is

Kraftur í ketilbjöllu

HNLFÍ í Hveragerði 
verður með heilsusamlegt 
hádegisverðarhlaðborð á 
sumardaginn fyrsta og er 
öllum velkomið að koma. 
Verð fyrir fullorðna er 
1.350 krónur en frítt er 
fyrir börn yngri en tólf 
ára. Gestum býðst 
síðan að hafa það 
gott í nýju baðhúsi 
stofnunarinnar án 
endurgjalds.

Heilsukostur – Kökur og 
eftir réttir heitir námskeið sem 
kennt verður hjá Manni lifandi í 
dag, þriðjudaginn 22. 
apríl, frá klukkan 18 til 
20. Auður Ingibjörg 
Konráðsdóttir kennir 
hvernig á að töfra 
fram holla en 
góða eftirrétti 
án mikillar fyrir-
hafnar og gefur 
uppskriftir.

Hjúkrunarþjónusta er í boði í 
tveimur verslunum Lyfju, í Lágmúla og 
á Smáratorgi. Hægt er að leita ráðgjafar 

um val og notkun á allri 
almennri hjúkrunar-
vöru og ýmiss konar 
stoðvöru en í Lágmúla 
fást ýmsar hjúkrunar-
vörur og hjálpartæki 
sem Tryggingastofnun 
ríkisins greiðir niður.

Vala Mörk Jóhannsdóttir segir 
æfingar með ketilbjöllu skila 
sér í daglegu amstri. 
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Að gefa barni sumargjöf er gamall og fallegur 
siður. Algengt er að gefa íslenskum börnum reið-
hjól eða útileikföng á sumardaginn fyrsta, en 
útileikjum fylgja hættur skorti leikföngin öryggi.

„Það er ekkert sem jafnast á við hressandi útivist og 
leiki á löngum sumardögum, en ávallt brýnt að 
foreldrar séu vakandi yfir öryggisbúnaði leikfanga og 
velji börnum sínum réttar aðstæður til leiks og 
sumarfjörs,“ segir Fjóla Guðjónsdóttir, sérfræðingur 
hjá Forvarnarhúsi Sjóvár, en eftirfarandi ráðleggingar 
Forvarnarhúss ættu allir að lesa. 

Trampólín
Yfir sumartímann verða mörg slys á trampólínum; sum 
alvarleg. Trampólínin sjálf orsaka ekki slysin heldur 
staðsetning þeirra og notkun. Margir geyma trampól-
ínið utanhúss allt árið, en í vetrarveðráttu slitna 
gormar og hlífar. Í kringum trampólín þarf að vera gott 
pláss til hliðanna og ofan við, en borið hefur á því að 
trampólín séu sett undir svalir og við hlið girðinga. 
Trampólín þarf ávallt að vera á mjúku undirlagi, eins 
og grasi, en aldrei malbiki eða steyptum stéttum, og 
aldrei í halla. Öryggisnet er nauðsynlegur auka-
búnaður, en foreldrar þurfa að setja umgengnisreglur 
því sum börn nota netin fyrir hliðarspyrnu og af því 
geta hlotist slæm slys. Stór og lítil börn mega aldrei 
hoppa samtímis vegna þyngdarmismunar. Alvarleg 
slysahætta skapast þegar stór börn detta ofan á lítil 
börn eða skjóta þeim út af trampólíninu. Þá þarf að 
kenna börnum að detta rétt. Til að stoppa sig er ráð að 
beygja hnén til að draga úr hraða. Einnig er mikilvægt 
að hafa hendur fyrir framan sig en ekki aftan til þess 
að koma í veg fyrir handaráverka þegar dottið er. 
Aldrei skal hoppa á blautu trampólíni vegna hálku.  

Reiðhjól
Í íslenskum verslunum er algengt að reiðhjól uppfylli 
ekki lágmarks skyldubúnað. Reiðhjól barna og 
unglinga þurfa að vera með bjöllu, bremsum að framan 
og aftan, hvítu glitmerki og hvítu ljósi að framan, 
keðjuhlíf, glitmerki á fótstigum, teinagliti, lás, rauðu 
glitmerki og rauðu ljósi að aftan, allan ársins hring. 
Börn vaxa á milli ára og því mikilvægt að stilla hnakk 
og stýri þannig að hjólið passi barninu. Einnig þarf að 
láta hjólaverkstæði yfirfara og endurstilla gíra og 
bremsur fyrir sumarið.

Hjálmar 
Foreldrar eru fyrirmyndir barna og ættu ávallt að nota 

hjálma við hjólreiðar, en slíkt heldur hjálmanotkun að 
börnum. Stilling hjálma er flókin, en rangt stilltur 
hjálmur gerir ekkert gagn. Því er mikilvægt að 
hjálmar séu stilltir af nákvæmni, en stærð þeirra fer 
ávallt eftir höfuðmáli í sentimetrum og því áríðandi að 
tekið sé höfuðmál þess sem nota á hjálminn áður en 
hjálmur er keyptur. Gott er að leita til sérfræðinga í 
hjólaverslunum vegna þessa. Samkvæmt reglugerð 
eiga öll börn undir fimmtán ára aldri að vera með 
hjálm. Á heimasíðu Forvarnarhússins eru ítarlegar 
leiðbein ingar um réttar stillingar á hjálmum og 
skyldubúnað á reiðhjólum. 
 thordis@frettabladid.is

Örugg út í sumarleikina

Fjóla Guðjónsdóttir hjá Forvarnarhúsi Sjóvár með vel búið 
reiðhjól og hjálm til hjólreiða, en börnum yngri en fimmtán 
ára ber skylda að hjóla með hjálm á höfði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jóga í Skagafirði
SAHAJA-JÓGA VERÐUR KYNNT Á 
SÆLUVIKU SKAGFIRÐINGA SEM 
HALDIN ER SÍÐUSTU VIKU APRÍL-
MÁNAÐAR ÁR HVERT. 

Kynningarfundur um sahaja-jóga 
verður haldinn þriðjudaginn 29. 
apríl í Framsóknarhúsinu á Sauð-
árkróki. Benedikt Lafleur, leið-
beinandi í sahaja-jóga, stendur 
fyrir kynningunni en hann leið-
beinir einnig sahaja-jóga á 
Akureyri. 

Benedikt segir sahaja-jóga 
hjálpa fólki að virkja lífskraftinn í 
sjálfu sér, auka þol og úthald og 
sjá lífið og tilveruna í réttu ljósi, 
án þess að dæma aðra eða sjálf-
an sig. 

Á vefsíðunni www.sahajayoga.
is má fræðast um höfund sahaja-
yoga, Shri Mataji Nirmala Devi. 
Kynningarfundurinn á Sauðár-
króki verður öllum opinn og hefst 
klukkan 18.  
 - rat

Sund er heilsusamleg hreyfing og gott fyrir fjölskylduna að 
fara saman í sund. Takið kúta og leikföng með í laugina.

Efalex eflir einbeitingu og sjón og stuðlar
þannig að betri námsárangri.

Vönduð blanda fiski- og
kvöldvorrósarolíu sem
eflir og styrkir:
• Hugsun
• Einbeitingu
• Sjón
• Hormónajafnvægi

Einstakt gegn
lesblindu og
ofvirkni.

Hentar fólki á öllum aldri.

Fæst í fljótandi formi
og hylkjum í lyfja- og
heilsuverslunum.

Efalex er einstök samsetning úr hreinni
kvöldvorrósarolíu og fiskiolíu sem innihalda þrjár
mikilvægar fitusýrur, DHA, AA og GLA ásamt
tveimur öflugum andoxunarefnum, E-vítamíni
og tímían olíu sem vinna saman að viðhaldi

lífsnauðsynlegra fitusýra í líkamanum.
Nægt magn þessarra olía í líkamanum stuðla
að skarpari hugsun og betri einbeitingu sem

eykur færni okkar til þess að læra.

Næstu fyrirlestrar og námskeið
22. apríl kl. 18:00 - 20:00 
Heilsukostur - Kökur og eftirréttir
Auður I. Konráðsdóttir heilsukokkur

29. apríl kl. 18:00 - 21:00 
Heilsukostur - Matreiðslunámskeið
Auður I. Konráðsdóttir heilsukokkur

30. apríl kl. 20:00 - 22:00
Hvað á ég að gefa litla barninu mínu að 
borða?
Ebba Guðný Guðmundsdóttir kennari

3. maí kl. 10:30 - 11:30
Opin Hláturjógatími

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407

www.vigtarradgjafarnir.is



TIL SÖLU

BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Land Cruiser 120 GX 33“ 
(135536) 5/2004, diesel, ssk., ekinn 
109 þús. km, 33“ breyttur, filmur, drátt-
arkr, spoiler, ofl. Ásett verð 4.450 þús.

Toyota Hilux D/C 3.0L 35“ (212021) 
9/2007, diesel, ssk., ekinn 5 þús. km, 
35“ breyttur á 16“ felgum, loftkæling, 
ofl... Ásett verð 4.190 þús.

Toyota Land Cruiser 80 VX 38“ (270788) 
1997, bensín, ssk., ekinn 204 þús. km, 
38“ breyttur, leður, topplúga, dráttarkr, 
ofl... Ásett verð 1.790 þús.

Toyota Hiace 4wd (135535) 11/2006, 
dísel, 5 gíra bsk, ekinn 111 þús km, álf-
elgur og stærri dekk, plata í botni, upp-
hækkaður, ofl... Ásett verð 2.350 þús.

Toyota Avensis Sol (160248) 6/2004, 
bensín, 5 gíra bsk., ekinn 109 þús. km, 
loftkæling, hiti í sætum, ofl... Ásett verð 
1.730 þús.

Ford F 350 Lariat (111810) 2008, diesel, 
ssk., ekinn 19 þús. km, leður, dráttarkr, 
DVD kerfi, ofl... Ásett verð 4.750 þús. 
ATH VSK bíll.

Nissan Terrano Luxury (111770) 6/2003, 
diesel, ssk., ekinn 38 þús km, sóllúga, 
hiti í sætum, álfelgur, filmur, ofl... Ásett 
verð 2.290 þús.

Audi A6 Turbo (270811) 7/1999, bens-
ín, ssk., ekinn 110 þús. km, álfelgur, 
sóllúga, ofl. Ásett verð 1.190 þús.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Mercedes Benz E 200 K Avantgarde 
Model 2007, ekinn 27 þkm. Ásett verð 
kr. 5.550.000,- Nú kr. 4.750.000,- 70% 
fjármögnun möguleg.

Mercedes Benz E 200 K Classic Model 
2007, ekinn 16 þkm. Ásett verð kr. 
4.950.000,- Nú kr. 4.450.000,- 70% 
fjármögnun möguleg.

Mercedes Benz E 200 K Classic Model 
2007, ekinn 21 þkm. Ásett verð kr. 
4.950.000,- Nú kr. 4.450.000,- 70% 
fjármögnun möguleg.

Mercedes Benz SLK 200 Kompr. Model 
2007, ekinn 28 þkm. Ásett verð kr. 
5.950.000,- Nú kr. 4.750.000,- 70% 
fjármögnun möguleg.

Audi Q7 4,2 Quattro Model 20078, 
ekinn 11 þkm. Ásett verð kr. 8.900.000,- 
Nú kr. 7.250.000,- 70% fjármögnun 
möguleg.

Range Rover HSE Model 2006, ekinn 32 
þkm. Ásett verð kr. 9.300.000,- Nú kr. 
7.600.000,- 70% fjármögnun möguleg.

Bílaport ehf
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 569 3300
www.interport.is

Honda Accord Sport árgerð 2006. Ssk. 
Ekinn 38 þ.km. Verð kr. 2.490.000 Fæst 
gegn yfirtöku á láni.

VW Golf Comforline árgerð 2005. Ekinn 
68 þ.km. Verð kr. 1.850.000. Tilboð 
1.550.000 stgr.

Toyota Land Cruiser 90 árgerð 1999. 
Ekinn 186 þ.km. Verð kr. 1.450.000. 
Fæst á yfirtöku á láni, vel með farinn 
bíl.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 230 

Reykjanesbæ
Sími: 420 5000

www.heklakef.is

HONDA VT1100 C2 SHADOW SABRE 
árg 2006, ek 1 þ. km, Mjög fallegt hjól 
á frábæru verði 85 þ. stgr, Ásett verð 
1.050 þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.
is rn: 111180 S. 567 2700.

HARLEY DAVIDSON VRSCDX NIGHT 
ROD SPECIAL, V2 1100cc, 117 Hestöfl, 
ek 2.þ km, Glæsilegt hjól, Verð 2.600.
þ Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 
120583 S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Hyundai Santa Fe II V6, 09/2006, 
ek.17þús.km, Sjálfsk. Stgr. Tilboð 
3290þús.kr, Listaverð 4050þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota 4runner ‘92 breyttur ssk., toppl., 
16“ álfel. Nýl. dekk, ónýt gormaskál. V. 
240 þ. stgr. S. 517 1709 e. kl. 13.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008 Dodge Grand Caravan 
frá 2050þús, Dodge Caliber frá 1790 
þús., Ford Mustang frá 2400 þús., 
Toyota Camry frá 2650 þús., Volvo 
S60 frá 2950 þús., Audi A4 Turbo frá 
3250 þús., Dodge Charger frá 2390 
þús., Benz C230 frá 3700 þús. Sími 552 
2000. www.islandus.com

WV Polo comfortline ‘01 ek. 94 þ. 5 
dyra, ljósblár, sumard. + naglad. V. 550 
þ. S. 866 6732.

Subaru Impreza W/G árg 2000 ekinn 
139 þ km sjálfskiptur spoiler góð dekk 
verð 670.000- Tilboð 450.000 upplí 
síma 863-0149

Nissan Almera ‘98 ek. 130 þ. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 616 2597.

MMC Lancer ‘98, ek. 130þ. sk.’08, 4wd 
áfelgur, ssk. Tilboð óskast. S. 616 2597.

Útsöluverð 590 þús.
Til sölu Citroen Berlingo árg. ‘03 ek. 98 
þ.km. Vsk. bíll. Ný tímareim. Uppl. í s. 
693 5151.

Toyota Corolla árg. ‘98, 1600, ssk., 5 
dyra, ekinn 143 þ.km. Verð 270 þ. S. 
867 3022.

Passat 98. Ek. 156 þ. Dráttarkr. Bsk. 
5 gíra. Auka felgur. Nýsk. Verð 390 þ. 
Uppl. í S. 659 3459.

Subaru Legacy Outback ek. 114 þ. 
Sk.’09. Ssk. Ný dekk. Nýleg tímareim. 
Góður bíll. Tilboð 380 þ. Uppl. í s. 659 
3459.

Opel Astra árg.’99. Ek. 164 þ. Nýsk. Verð 
270 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Til sölu & sýnis hjá toppbílum.is Nýr 
Subaru Forrester ek. 1800 km á frábæru 
verði. Uppl. gefur Agnar í s. 587 2000.

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

Til sölu 3 Citroen Berlingo. Árg.’07. Tveir 
bensín, einn disel. Gráir á lit. Ek. rúm 
20 þús. Lán getur fylgt. Uppl. í s. 824 
1450, Stefán.

Toyota Corolla ‘94 í mjög góðu standi. 
Uppl. í S. 842 3089.

 0-250 þús.

WV Polo 1,4 árg. ‘98 ek. 124 þús. sk. 
‘09. 5 dyra. Mikið endurnýjaður bíll. Ný 
sumar og vetrardekk, álfelgur. Ásett verð 
250 þús. S. 856 9314.

 250-499 þús.

Til sölu Húsbíll Dodge B 350 á 35“ 
dekkjum 4x4. Þarfnast aðhlynningar. 
Verð 300 þús. Uppl. í s. 617 6571.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

TILBOÐ ÓSKAST
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 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa 
og fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet 
og öðrum helstu framleiðendum á 
www.islandus.com

Gullfallegur Linoln Aviator með mikl-
um aukapakka. Fæst á 200 þús. út 
og yfirtöku á láni. Öll tilboð skoðuð. 
Uppýsingar í s. 661 3821.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

Óska eftir góðum bíl á 50 þ. stgr. Uppl. 
í s. 899 0407.

 Hópferðabílar

Mercedes Benz Neoplan árg. ‘87 33 
sæta. Ek. 830 þ., þarfnast smá lagfær-
ingar, til sölu á 1150 þús. Uppl. í síma 
899 1275. Bíllinn er staðs. í Rvk.

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790 þús., Dodge Durango frá 2790 
þús., Jeep Grand Cherokee frá 2590 
þús., Toyota Highlander frá 3100 þús., 
Landrover LR3 Discovery frá 5690 þús., 
Benz ML350 frá 5350 þús., Audi Q7 frá 
5750 þús., VW Touareg frá 4750 þús. 
Sími 552 2000. www.islandus.com

Skiptu í HybridD og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa 
og fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet 
og öðrum helstu framleiðendum á 
www.islandus.com

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta 
gistingu Leó S 8975300 orlofshus.is

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 
frá 2450 þús., Ford F350 diesel frá 
3390 þús., Dodge RAM 1500 frá 2300 
þús., Dodge RAM diesel frá 3290 þús., 
Toyota Tacoma frá 2990 þús., Toyota 
Tundra frá 3090 þús. Sími 552 2000. 
www.islandus.com

 Húsbílar

Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla. 
Sendum hvert á land sem er. Uppl í 
síma 421-7922 eða Ágúst 864-0982, 
Jóhannes 896-2317 www.pallhýsi.is JS 
Campers ehf.

 Mótorhjól

óska eftir skellinöðru verður að vera í 
ágætu ásigkomulagi sími:864-5495

 Vespur

Ódýrasti ferðamátinn í dag . JMStar 
Rxi og Lingben XR 50cc frá kr 170.000, 
Hjálmur og yfirbreiðsla fylgir. Mjög góð 
reynsla, mikið úrval af vara og auka-
hlutum. www.BMVehf.is S. 861 5385 
& 897 2101.

 Reiðhjól

Til sölu 2 lítið notuð reiðhjól (á 7.000 
krónur hvort) fyrir fullorðna. Upplýsingar 
í síma 865 2222.

 Hjólhýsi

Til sölu grind undan Tabbert hjólhýsi 
árgerð 2006. Álfelgur, skráningarþyngd 
1400 kg. GSM 664 1000.

 Fellihýsi

www.fellihysaleigan.is S. 899 4161 & 
822 1920 og á opet@opet.is

 Tjaldvagnar

Af sérstökum ástæðum eru til sölu 2 
glænýir Combi Camp tjaldvagnar. Uppl. 
í s. 897 2000 eða á johannes@sts.is

 Vinnuvélar

Beltagrafa til leigu. Uppl. í s. 892 3341.

 Vélsleðar  Lyftarar

 Bátar

Til sölu STK tæki á 65 þ S. 896 4894.

BÍLAR TIL SÖLU
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Halló Norðurlönd
aðstoða við flutninga 
innan Norðurlanda.
BLS. 4



Pökkun og flutningar, öðru 
nafni Propack, sérhæfir sig í 
pökkun og frágangi á búslóð-
um til flutnings innanbæjar, 
milli landshluta eða landa. 
Fyrirtækið sér um allt sem 
búslóðaflutningum viðkemur 
hvort sem það er að meta um-
fang búslóðar, gera verðtilboð, 
pakka niður búslóð eða taka 
upp úr kössum á áfangastað.

„Við pökkum hverju sem er 
niður, hvort sem það eru bækur, 
föt, gleraugu og svo framvegis,“ 
segir Viðar Pétursson, pökkunar-
sérfræðingur hjá fyrirtækinu 
Propack. „Eigandinn þarf í raun 
ekki að vera á staðnum og oft er 
hann það ekki. Sjáðu til dæmis 
fyrir þér einbýlishús, þar sem 
maðurinn er að vinna og konan 
ein heima með þrjú eða fjögur 
börn. Hún hefði varla ráðrúm að 
pakka búslóðinni niður, sérstak-
lega ekki þungum hlutum, og 
annast börnin. Þar komum við hjá 
Propack til hjálpar.“

Viðar segir flutninga vandmeð-
farna þar sem vel verði að ganga 
frá búslóð svo hún skemmist 
ekki. „Það þarf að gera þetta rétt, 
því ekki vill maður fá búslóðina 
í klessu þegar á leiðarenda er 
komið, hvort sem endastaður er 
Hólmavík eða Bonn.“

Propack sér um að senda bú-

slóðir til útlanda þar sem erlendir 
samstarfsaðilar fyrirtækis-
ins taka á móti þeim. Eins tekur 
fyrirtækið við búslóðum frá út-
löndum, leysir þær úr tolli og 
annast alla pappírsvinnunna sem 
því fylgir.

Inntur eftir því hvort einhverj-
ar nýjungar hafi orðið í búslóða-

flutningum milli landa síðustu ár 
segir Viðar svo ekki vera. „Helsta 
nýjungin sem mér dettur í hug 
er meiri skriffinnska í kring-
um flutninga. Skjalagerðin er að 
þyngjast og tollafgreiðsla erlend-
is og hérlendis er tímafrekari 
en áður. Það er til dæmis orðið 
miklu strangara að senda vörur 
til Bandaríkjanna og ganga þarf 
frá öllum pappírum miklu fyrr en 
gert hefur verið.“

Að sögn Viðars tryggja fag-
mannleg vinnubrögð í flutning-
um það að búslóðin komist heil til 
skila og er meðal annars nauðsyn-
legt að tryggja búslóðina. Hann 
segist hafa heyrt ýmsar hrakfalla-
sögur af flutningum þar sem fólk 
annaðist sjálft pökkun og raðaði til 
dæmis ekki rétt í gámana þannig 
að búslóðin varð fyrir skemmd-
um. „Maður hefur líka heyrt sögur 
af fólki sem pakkar sjálft og ligg-
ur svo í kjölfarið vikum saman 
með einhver meiðsl; fólk ætlar sér 
kannski að bera upp ísskápinn eða 
ömmuskenkinn eftir fimmtán ára 
skrifstofustörf og festist síðan í 
baki vikum saman.“ - nrg
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Viðar Pétursson, starfsmaður hjá Propack, segir mikilvægt að vanda vel til verka við 
pökkun og flutning á búslóðum svo þær verði ekki fyrir hnjaski. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA  

Rétt líkamsstaða og réttur út-
búnaður skipta höfuðmáli í vel 
heppnuðum flutningum. Gott er 
að nota vinnuvettlinga við mik-
inn burð og klæðast skóm með 
stáltá. Með því má forða tá- og 
fótbroti ef hlassið er þungt og 
fellur úr höndum. Þá er mikil-
vægt að passa vel upp á bakið 
í flutningum; bogra ekki yfir 
hlutunum heldur beygja sig í 
hnjám og krjúpa þegar lyfta á 
þungum kössum og húsmunum, 
en það jafnar átak og minnkar 
álag á bakið. Útkoman verður 
mun ánægjulegri flutningur og 
ánægðari kroppur eftir erfiðið.

Flutt með gát 
og fyrirhyggju

Forðast má þursabit og bakmeiðsli 
með því að beygja sig rétt í flutn-
ingum.

Frá heimili til heimilis
Að ýmsu þarf að huga við bú-
slóðarflutninga, meðal annars að 
verða sér úti um góða kassa. Þá 
getur verið heillaráð að komast 
yfir sterkbyggða kassa sem má 
nota aftur og eins geyma hluta 
af búslóð í um ótiltekinn tíma.

Plastkassar eru kjörnir til 
þess en þá er meðal annars 
hægt að nálgast í IKEA og eins 
er hægt að fá sérstaka geymslu-
kassa í Kassagerðinni.

Eins er gott að flokka hluti í 
kassa eftir einstaka herbergjum 
og merkja innihald og herbergi 
utan á kassa, til dæmis áhöld-
eldhús og þar fram eftir götum.

Gott getur verið að merkja 
sérstaklega kassa með brot-
hættu innihaldi og gæta þess 
að setja ekki aðeins þunga hluti 
í einn kassa og létta í annan 
heldur dreifa þungum hlutum í 
nokkra kassa, til að létta undir 
með flutningamönnum.

Þá er sniðugt að safna dag-
blöðum í nokkurn tíma fyrir bú-
slóðaflutning enda pappírinn 
fljótur að hverfa þegar verið er 
að pakka ofan í kasssa.

Pakkað 
og merkt

Máli skiptir að velja sér góða kassa 
en fallegt útlit skemmir heldur ekki 
fyrir og getur verið til prýðis.

Flutningur.is er ný vefur sem 
gerir bílstjórum kleift að nýta 
ferðir sínar til hins ýtrasta. Tví-
burabræðurnir Stefán Halldór 
og Kristján Árni Kristjánssynir, 
sem standa að verkefninu, 
hafa það að leiðarljósi að með 
síðunni geti allir Íslendingar 
nýtt sér betur ferðir sendibíl-
stjóra sem flakka landshorna 
á milli.

Flutningur.is er þjónusta með 
tvenns konar hlutverk. Annars 
vegar geta bílstjórar skráð inn 
ferðir á síðunni þegar þeir eru 
með tóman bíl á heimleið og geta 
boðið þá ferð á niðursettu verði. 
Hins vegar getur almenningur 
sent inn fyrirspurn eða ferða-
beiðni í gegnum síðuna sem reynt 
verður að uppfylla.

„Við skulum segja að þú sért 
bílstjóri og búinn að skrá þig 
þarna inn,” segir Stefán. „Þá er 
þitt símanúmer inni og allar upp-
lýsingar um þig. Þú skráir ferð 
sem þú ert að fara og að þú losnir 
kannski á Akureyri á morgun. Ef 
einhver á Akureyri vill nýta þig 
á heimleiðinni til Reykjavíkur, 
spyrst viðkomandi fyrir um þig 
á vefnum og bílstjórinn fær SMS-
skilaboð með símanúmeri kúnn-
ans og ferðina sem hann spurði 
um. Þá er þetta orðið persónulegt 
og bílstjórinn kominn í beint sam-
band við kúnnann.“

Stefán segir algjört aukaatriði 
hvort kúnninn þurfi að láta flytja 
fyrir sig bretti milli landshluta 
eða búslóð til Noregs. Allt sé inni 
í myndinni og aðalatriðið að bíl-
stjórar séu ekki að aka með tóma 
bíla. „Ef ég fengi til dæmis flutn-
ing til Egilsstaða, þá set ég inn á 
heimasíðuna flutning frá Egils-
stöðum og heim. Þá er ég að nýta 
ferðina til baka, og þar af leið-
andi er sú ferð seld á kostnaðar-
verði. Nú eru allar bensínstöðvar 
komnar með internet, svo það geta 

allir farið inn á netið, uppfært og 
tékkað. Þetta er allt orðið svo dýrt 
hérlendis að síðan hlýtur að vekja 
eftirtekt.“

Kristján, tvíburabróðir Stefáns, 
vonast einnig til þess að síðan veki 
verðskuldaða athygli. „Verði þessi 
síða vinsæl meðal almennings þá 
er viðbúið að einyrkjar láti í aukn-
um  mæli vita af ferðum sínum.“ 
Hann bendir á að dæmigerð aug-
lýsing bílstjóra gæti hljóðað ein-
hvern veginn svona: „Er að fara 
norður með vörur, losna fyrir 
norðan, get tekið vörur til baka.“ 
Svo bætir hann við: „Ég fór til 
dæmis með tóman bíl til Horna-
fjarðar að sækja vörur. Ég hefði 
alveg viljað fara með vörur austur 
í leiðinni fyrir lítið, bara til að fá 
eitthvað upp í olíukostnaðinn. En 
svona er þetta blessaða líf!”

 - nrg

K & S sf. er með ellefu bíla. Þar af eru fimm litlir bílar og sex stærri. Af þeim stærri 
eru fimm með alopnunarkassa; þrír þeirra tekið allt að fimmtán tonn og tveir geta 
tekið níu tonn. Sjötti stóri bíllinn er kranabíll, sem er hentugur í útkeyrslu á hellum, 
jarðvegi og fleiru. MYND/FLUTNINGUR.IS

Tvíburabræðurnir Stefán Halldór og Kristján Árni Kristjánsson reka flutningafyrirtækið K & S sf. og standa jafnframt á bak við 
heimasíðuna flutningur.is.  MYND/RÓBERT HAFSTEINSSON

Ferðir betur nýttar en áður



Afrétting og 
heflun ehf.

Sími 892-5905.
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Upplýsingaþjónustan Halló 
Norðurlönd er samnorrænt 
verkefni sem aðstoðar við 
flutninga innan Norðurland-
anna.

„Okkar hlutverk er að aðstoða 
fólk sem flytur á milli Norður-
landanna. Við svörum spurningum 
um öll praktísk atriði sem koma 
upp og reynum einnig að berj-
ast gegn landamæra hindrunum,“ 
segir Alma Sigurðardóttir, verk-
efnisstjóri hjá upplýsingaþjón-
ustunni Halló Norðurlönd, eða 
Hallo Norden, sem hefur starfað 
í sjö ár á Íslandi. 

Þjónustan er samnorrænt 
verkefni sem er fjármagnað af 
Norrænu ráðherranefndinni. 
Aðalstöðvar eru í Danmörku og 
auk útibúa í Danmörku og á Ís-
landi eru útibú í Noregi, Svíþjóð 
og Finnlandi. Rekstur allra úti-
búanna er síðan í höndum nor-
rænu félaganna í hverju landi 
fyrir sig. 

„Flestir sem leita hingað eru 
Íslendingar sem eru að flytja al-
farnir út eða að fara í nám. Yfir 
helmingur þeirra sem leita til 
okkar er að fara til Danmerkur, 
en síðan spyrja sumir einnig um 
Svíþjóð og Noreg,“ segir Alma. 
Hún segir fólk helst velta fyrir 
sér vinnu og húsnæði. „Við að-
stoðum við atvinnu- og húsnæðis-
leit en miðlum hvorugu. Hins 
vegar beinum við fólki á rétta 
staði,“ segir Alma.

Íslendingar eru stærsti hluti 
þeirra sem leita til þjónustunn-
ar hérlendis og á síðasta ári bár-
ust 747 fyrirspurnir. Einnig leita 
þangað þó nokkrir Norðurlanda-
búar sem flytja til Íslands árlega 
og velta vöngum yfir gangi mála. 
„Erlendar fyrirspurnir snúast 
mikið um hvar fólk á að leita 
læknisaðstoðar á Íslandi. Síðan 
eru nokkrir sem eru að leita að 
starfi. Þá veitum við fólki upplýs-
ingar um íslenskar atvinnumiðl-
anir,“ segir Alma.

Að öllu jöfnu á ekki að vera 
flókið fyrir Norðurlandabúa 
að flytja á milli þessara landa. 
Hins vegar segir Alma að lög-
gjöf í hverju landi fyrir sig geti 
valdið vanda. „Norðurlanda-

samningarnir eru í aðal atriðum 
mjög góðir. Hins vegar er lög-
gjöfin í hverju landi stundum 
ákveðin áskorun,“ segir Alma 
og nefnir sem dæmi þungaðar 
konur sem hafa misst rétt á 
fæðingar orlofi og Íslendinga sem 
flytja heim án pappíra til þess 
að komast á ný inn í almanna-
tryggingakerfið.

„Góður undirbúningur er aðal-
málið. Þess vegna hvetjum við 
fólk eindregið til að leita til okkar 
og kanna alla málavexti áður en 
flutt er,“ segir Alma og bætir við 
að þjónustan eigi gott samstarf 
við yfirvöld á Íslandi. Þar nefnir 
hún meðal annars bæklinga 
sem dreifðir eru á vinnumiðl-
anir, Lánasjóð íslenskra náms-
manna og Hag- og skattstofu á 
Íslandi. „Við höfum haldið nám-
skeið fyrir íslenska embættis-
menn um Norðurlandasamning-
ana. Það hefur gengið mjög vel 
og sem betur fer eru þeir vel að 
sér og í raun mun betur en flestir 
á hinum Norðurlöndunum.“ 

Upplýsingaþjónustan Halló 
Norðurlönd er til húsa að Óðins-
götu 7. Nánari upplýsingar eru 
veittar í síma 5111808 eða á www.
hallo norden.org - rh

Flestir spyrja um Danmörku

Alma Sigurðardóttir, verkefnisstjóri hjá 
upplýsingaþjónustinni Halló Norður-
lönd eða Hallo Norden, segir góðan 
undirbúning við flutning aðalmálið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Margt skal hafa hugfast við flutn-
ing á gæludýrum. Þeir sem ætla 
að flytja gæludýr skulu til dæmis 
ganga úr skugga um að ferða-
máti og staðsetning gæludýrsins 
í farartæki misbjóði hvorki heilsu 
þess né þoli meðan á flutningum 
stendur.

Gæta skal þess að umbúnað-
ur sé vandaður til þess að koma 
í veg fyrir hnjask eða meiðsli. 
Hitastig meðan á flutningi stend-
ur skal miðast við eðliseiginleika 
dýrsins, svo sem hita- og kuldaþol. 
Þá er mælt með því að líta reglu-
lega eftir dýrinu meðan á ferða-
laginu stendur til þess að 
tryggja að vel 
fari um það.

Ef dýr, til 
dæmis hundur, 
köttur eða nag-
dýr, er flutt í 
ferðabúri er 
mælt með því 
að búrið sé með 
heilum botni og 
það rúmgott að 
dýrið geti staðið 
í því, snúið sér við, 
legið og hvílt sig. Þá 

er ráðlagt að hafa göt eða rimla á 
búrinu til þess að tryggja að dýrið 
fái nægt súrefni og að sama skapi 
útsýni.

Óráðlegt er að dýrið sé lengur 
í búrinu en sex klukkustundir í 
senn. Ef ferðatíminn er lengri er 
mælt með því að dýrinu sé veittur 
aðgangur að fersku vatni eða fóðri 
og tækifæri til að hreyfa sig og at-
hafna sig eftir þörfum.

Óheimilt er að flytja gæludýr 
í farangursrými bifreiðar nema 
hægt sé að fylgjast með líðan þess 
úr farþegarými meðan á ferðalagi 
stendur.

Bannað er að 
flytja veikt dýr 
eða slasað eða dýr 
sem komið er að 
fæðingu, nema til 
og frá dýralækni 
eða í sérstökum 
tilfellum.

Sjá nánar á www.
ust.is.  - rve

Flutningur gæludýra
Ganga skal úr skugga um að umbúnaður dýranna meðan á ferðalagi stendur sé til 
fyrirmyndar.

Óráðlegt er að gæludýr sé 
lengur í búri en sex klukku-

stundir í senn í flutningum.

60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

SKOTBÓMULYFTARI

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður

Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is



• Vélin má bera 14 til 15 tonn á vegi.
• Vélin getur sturtað í 180°frá sér.
• Vélin er með veltibremsu og fjöðrun á lið.
• Vélin er útbúin fyrir snjótönn, sóp,
  krana, saltara og sandara ofl . ofl .
• Vélin útheimtir aðeins vinnuvélaréttindi 
  til stjórnunar.
• Vélin hefur allstaðar slegið í gegn.

Forskot til framtíðar! 
Hydrema hönnun og hátækni

Til afgreiðslu strax
Hydrema 912D fl utningstæki/fjölnotatæki

Vélin er á litaðri olíu og má vera á öllum götum og vegum
Vélin er skráð sem vinnuvél í IF fl okki
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Fyrirtækið bilaflutningar.is flytur nánast 
hvað sem er þótt það leggi megináherslu 
á bílaflutninga að sögn Rúnars Sigurjóns-
sonar, framkvæmdastjóra fyrirtækisins.

„Fyrirtækið flytur í raun nánast hvað sem er. 
Allt sem kraninn getur híft og bíllinn flutt fær 
far, hvort sem um ræðir glugga, hurðir, rétt-
ingabekki, byggingarefni, trjágreinar, iðn-
aðarhurðir og þar fram eftir götum,“ segir 
Rúnar Sigurjónsson, framkvæmdastjóri fyrir-
tækisins bilaflutningar.is, sem leggur þó mest 
upp úr bifreiðaflutningum.

„Allir bifreiðaeigendur geta einhvern tím-
ann lent í því að þurfa að láta að flytja bílinn 
sinn, til dæmis ef bifreiðin bilar eða viðkom-
andi lendir í umferðaróhappi og þarf að koma 
ökutækinu á verkstæði,“ bendir Rúnar á.

Bilaflutningur.is notast við Mercedes-Benz 
Vario 815 sem er sérhannaður til að flytja bíla 
og hafa eigendur fornbíla nýtt sér þjónustuna 
í miklum mæli að sögn Rúnars.

„Við höfum flutt mikið af gömlum bílum og 
töluvert farið með bíla sem verið er að sand-
blása. Þegar búið er að taka dekk og öxla 
undan þessu, þá er bara skelin eftir, en við 
getum flutt þetta á mjög öruggan og þægi-
legan máta. 

Þá kemur kraninn sér líka sérstaklega vel. 
Þegar búið er að taka öll hjólin undan bílun-
um þá hífum við boddíið upp á bíl hjá okkur. 
Síðan er það flutt á þann stað þar sem vinna 
á í boddíinu. Við erum með sérstakar græjur 
í það.”

Sumir taka upp á því að draga bílinn sjálfir 
en Rúnar segir það geta verið varasamt og 
beinlínis hættulegt bæði fyrir þá sem ætla sér 

að draga bílinn og aðra vegfarendur.
„Mörg ökutæki sem bila og þarf að draga 

burt, hafa skerta ökuhæfni og bremsugetu. 
Því nýrri sem bílar eru því líklegra er að ekki 
sé hægt að draga þá burt. Margir bílar, eins og 
þeir sjálfskiptu, eru þannig útbúnir í dag að 
það má bara alls ekki draga þá. Þá verður eitt-
hvað ónýtt í skiptingu eða millikassa.

Margir nýir bílar eru líka þannig úr garði 
gerðir að það er einfaldlega ekki gott fyrir 

drifbúnaðinn að þeir séu yfir höfuð dregnir. 
Margir hafa hreinlega valdið stórtjóni á bún-
aði bíla með því að draga þá. Þetta eru oftast 
dýr tjón sem þarf að borga úr eigin vasa.“

Til marks um þá fjölbreyttu þjónustu sem 
fyrirtækið býður upp á, bætir Rúnar við að 
starfsmennirnir geti sótt bíla sem fólk hafi 
skilið eftir í miðbænum yfir helgi. „Svo er 
sæti fyrir einn eða tvo ef þeir vilja fljóta 
með,“ segir hann hress að lokum. - nrg

Allt sem kraninn getur híft

Rúnar segir að bilaflutningar.is flytji meira en bifreiðar. Í raun flytji starfsmenn fyrirtækisins allt sem kraninn getur 
híft.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Víða um heim tíðkast sá siður 
að gauka að flutningamönnum 
einum köldum úr kælinum og 
pitsusneið eftir vel unnin störf 
og mikinn burð milli húsa. 
Hvort sem einn öl er þakkar-
votturinn, pitsan, eða bara 
súkkulaðimúffa og nýlagaður 
kaffisopi, er sjálfsögð kurt-
eisi og einnig fallegt og vina-
legt að þakka fyrir sig með 
persónulegri hætti en því að 
reiða út seðlabúnt eftir dags-
verkið. Munum eftir að umb-
una hjálpar hellum okkar, 
hvort sem það eru aðkeyptir 
flutningsmenn eða vinir og 
ættingjar, og stöndum klár 
með notalegan glaðning í lok 
flutningsdags.

Takk fyrir 
hjálpina!

Eftir burð þungra húsmuna er gott 
að gæða sér á pitsu.

NORDICPHOTOS/GETTY





Fiat atvinnubílar

Bílar sem vinna!

Hvort sem starfsemin er lítil eða stór færðu Fiat af réttri stærð.

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  •  www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði 

á staðnum.



SMÁAUGLÝSINGAR

Grásleppuleyfi til sölu 7,8 btl og 90cm 
niðurleggjari, spil 100 net V:650 S:896 
4894

GRÁSLEPPUNET 
Grásleppunet, færatóg, baujur, flottein-
ar, blýteinar og margt fl. Heimavík ehf. 
S. 892 8655.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip enn hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beyjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S. 
565 8600.

Glæný sumardekk 225/70R16 á 16“ 
stálfelgum, undan Suzuki Grand Vitara. 
Ónotuð dekk á 20 þús. S 691 3394.

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar í 
VW. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Er allt í ryki ? Tek að mér vorþrif í heima-
húsum, flutnuingsþrif og regluleg þrif í 
fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

„Sólpallar og Hellulagnir“ Vanir menn, 
vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

1988 - 2008
Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

Málarar geta bætt við sig verkefnum 
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. 
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
- gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Getum bætt við okkur almennri smíða-
vinnu, gipsveggjum, pöllum og verönd-
um. Uppl. í s. 844 5948.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft 
vottun. S. 821 6839, Stefán.

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla í s. 587 4517.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Spákona spáir í spil og ræður drauma. 
Einnig möguleiki á símaspá. Tímap. í s. 
891 8727 Stella.

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

Ólöf Spámiðill er á land-
inu!

Tarotspil og fleira, leiðsögn og spádóm-
ar. S. 901 5000.

 Múrarar

Getur bætt við okkur flísalögnum og 
múrverki. Uppl. í s. 770 6563.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.
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Hágæða Hanak innréttingar til sölu. Fást 
á mjög góðu verði. Málningarvinna frítt 
með. S. 697 4008.

Glæný rafmagnsbrjóstapumpa Medela 
Swing úr Móðurást til sölu á 15 þús. 
Sjónvarp 32-100hZ, Sony og helluborð 
Elba s: 6617216

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkar-
ar og sjónvörp. Tökum bilaðar upp í. 
Einnig varahlutir í þvottavélar. S. 847 
5545.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Vélar og verkfæri

Til sölu rafstöðvar 16-20kw. Upplýsingar 
í síma 5657390 virka daga milli 8:00 
og 18:00

Til sölu nýl. Atlas copco XAS67 loft-
pressa og annað tilheyrandi til sand-
blásturs. Uppl. í s. 898 3590.

 Til bygginga

Krossviður til sölu
Birkikrossviður, BB/CP. 9 mm og 12 
mm. Takmarkað magn. Besta verðið. 
Uppl. í s. 895 6594

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m.2x4 
óheflað á 195 kr/m, mótabitar 1.135 
kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór.

 Hljóðfæri

Mikið úrval af nýjum og notuðum harm-
onikkum á frábæru verði! www.4you.is 
Eddufelli 2 s. 564 2030

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Icelandic for foreigners- Level I: 4 weeks 
Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 26/5, Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
14/4, 14/7. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 29/4, 7/7. Level IV: 20 
w; Sund 10-11:30 start 4/5. Ármúli 5 S. 
588 1169 www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og aksturs-
mat. Kenni allan daginn alla daga. Uppl. 
í s. 893 4515.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Nýjir og ónotaðir stólar til sölu. Einnig 
stórglæsileg sófasett til sölu. Frábær 
verð í boði. Fyrstur kemur fyrstur fær. 
Uppl. í síma 821 6254 & 868 5001.

Nýlegt Queen size rúm á 50 þ. og 
skrifborð úr kirsuberjavið á 7 þ. s. 661 
8257.

 Heimilistæki

Til sölu ryksuga, Ergorapido Cyclonic 
2 in 1 frá Electrolux, á 10.000 krónur. 
Uppl. í síma 865 2222.

 Dýrahald

Amerískir Cocker Spaníel hvolpar af 
úrvalskyni. Afhending í maí. Ættbók frá 
HRFÍ. Upplýsingar í s. 869 5405.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Hestamennska

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

Skemmtileg nýl 90m2 íbúð/skrifstofa 
til leigu í Garðabæ. Verð kr 125 þús. 
S. 8927858

Til leigu á Kringlusv. 120fm. íbúð ásamt 
stæði í bílsk. Húsg. geta fylgt. S. 820 
0753.

Til leigu. 3herb. 87fm. íbúð í Rvk.104 
130þ. mán hiti/rafm. innif. Laus strax. 
S:8686029/8689933

82 fm íbúð á 2 hæð í 201 Kóp. til leigu 
með aðgangi að öllu. Laus 20 júní. S. 
847 7147. Room for rent in Garðabæ 
with everything. Internet. Tel. 847 7147 
& 694 8016.

Til leigu 135 fm. einbýlishús í Garði. 
Leigist frá 15. maí. Leiga 120 þús. fyrir 
utan rafmagn og hita. Greiðsla í gegn-
um greiðsluþjónustu og trygging. Uppl. 
í s. 421 4356 & 857 2096.

Herbergi með aðgangi að wc til leigu 
á svæði 109. 30 þús. á mán. S. 824 
8046.

 Húsnæði óskast

Ungt par óskar eftir íbúð eða góðum 
skúr til leigu í seinasta lagi í lok maí, 
greiðslugeta max 80 þús. Reglusemi 
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í 
s. 866 2655.

Ungt par með 2 börn bráðvantar íbúð 
2-3 herb. í hfj. S. 825 3103.

Reglusaman mann um þrítugt vantar 
herb. á strax s. 690 9771.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. 
Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899 
3760.

Vantar þig lagerrými? Erum með lager-
rými til leigu 50-500fm. Upplýsingar í 
síma 695 7045 eða 570 7010.

Til leigu ca 800fm iðnaðarhúsn. í Grb. 
Laust 1. maí. Uppl. í s. 897 2000 & 661 
3131 eða á johannes@sts.is

425fm verslunar- og iðnaðarhúsn. á 
Smiðjuvegi til leigu strax. Uppl. í s. 897 
2000 eða á johannes@sts.is

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695 7045 og 570 
7010.

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Við óskum eftir vönu starfsfólki í sal 
og vönum barþjónum. Aldurstakamark 
20 ára. Áhugasamir vinsamlegast hafið 
samband í síma 844 7589. www.
cafeoliver.is

Öryggisgæslan
Vilt þú starfa hjá framsæknu 

fyrirtæki í fremstu röð 
Öryggisþjónustu á Íslandi. 
Öryggisgæslan leitar nú að 

starfsfólki til næturstarfa og 
verkefna á öllum tímum sólar-
hrings. Við leitum bæði að fólki 
í 100% starf sem og Hlutastörf 

td.helgarvinnu. Aukavaktir í 
boði. Viðkomandi þarf að hafa 
ríka þjónustulund og jákvætt 
hugarfar. Hreint Sakarvottorð 

er skilyrði. Lágmarks aldur 
umsækjanda er 18 ár.

Umsóknir eru á Skrifstofu 
Öryggisgæslunnar ehf. 

Auðbrekku 6 - 200 Kópavogur. 
Opið er frá kl.10-17 virka daga. 

Einnig er hægt að hringja í 
Síma 568 5030. mailto: egill@

oryggisgaeslan.is

Veitingahúsið Nings
óskar eftir hressu og jákvæðu 

fólki í fullt starf í afgreiðslu. Um 
framtíðarstarf er að ræða þar 
sem unnið er á 15 daga vökt-
um. Hentar fyrir þá sem vinna 
vel með öðrum og hafa góða 
þjónustulund. Nauðsynlegt 
er að vera íslenskumælandi. 
Einnig vantar afgreiðslufólk í 

kvöld og helgarvinnu.
Uppl. í síma 822 8870 eða á 

www.nings.is

Kvöldvinna - fullt starf.
Subway Hringbraut/N1 óskar 
eftir duglegu og jákvæðu fólki 
með mikla þjónustulund. Um 

er að ræða fullt starf og er 
unnið virka daga frá 16-00. 

Íslenskukunnátta er kostur en 
ekki skilyrði. Hægt er að sækja 

um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696-7064. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorð-
ið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Lagerstarfsmaður óskast
Málning hf. Kópavogi óskar eftir 

hörkuduglegum lagerstarfs-
manni. Mötuneyti á staðnum. 
Uppl. gefur Ólafur Helgason, 

lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn 

eftir kl. 13:00. Málning hf., 
Dalvegi 18, Kópavogi.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðholti. Vinnutími frá kl. 

10-17 og aðra hvora helgi. Ekki 
yngri en 20 ára.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðholti aðra hvora helgi. Ekki 

yngri en 20 ára.
Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Sjávarkjallarinn
Sökum mikillar aðsóknar getum 

við bætt við okkur þjóna og 
ófaglært fólk með gríðarlegum 

metnaði í kvöld- og hlegarvinnu 
á einum af bestu veitingastöð-

um á Íslandi í dag.
uppl. veitir Valtýr (661 9912) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17. Umsóknir berist á: valt-

yr@sjavarkjallarinn.is

Smiðir óskast
Byggingarfélagið Timburmenn 
ehf, vantar nokkra góða smiði 
til vinnu við glugga og hurða-
smíði á verkstæði, vinnu við 
viðhaldsverkefni utanhúss 
ásamt smíði á færanlegum 
kennsluststofum og sumar-

húsum.
Uppl. í 566-6630 og 696-1182 

netfang:btm@btm.is

TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

Íspólska ráðningarþjónustan finnur rétta 
starfsmanninn fyrir þitt fyrirtæki. Góð 
þjónusta gott verð. Símar 894 7799 og 
á pólsku frá 9 til 12 S. 841 9008.

Bonita snyrtistofa óskar eftir menntuð-
um snyrtifræðingi í 50% starf . Uppl. í 
síma 866 1867, Ingibjörg.

Óska eftir að ráða vana manneskju 
í sauðburð í 2-3 vikur eða lengur. S. 
452 4288.

Vélstjórar.
Yfir-vélstjóra vantar strax til afleysingar 
á stórt og öflugt línuskip, lágmarks rétt-
indi 750 kw. Upplýsingar hjá skipstjóra 
í síma 426 8316 og 861 5016 eða á 
skrifstofu útgerðar í síma 420 4400.

- Starfsfólk óskast -
Bílstjórar og starfsfólk í afgreiðslu ofl. 
vantar í fyritæki á mötuneytamarkað-
inn. Skemmtilegur vinnustaður - Góð 
laun -Vinsamlegast sendið umsóknir á 
magnus@veislulausnir.is

HENDUR.IS
Fólk óskast í eftirfarandi stöður: 
Verkefnastjóri, yfirmennn, smiðir, 
verkamenn, bifvélavirkjar, bílasmiðir, 
afgreiðslufólk, þjónar, barþjónar, kokkar, 
rafvirkjar, öryggisverðir o.fl.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

 Viðskiptatækifæri

Lærðu alvöru NETVIÐSKIPTI!! Viltu læra 
að skapa þér miklar tekjur á Netinu? 
Skoðaðu þá vefsíðuna VIDSKIPTI.COM 
og fáðu allar upplýsingar um málið.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 

Spjalldömur

S. 908 6666 

Opið allan sólarhringinn.

Sögur fyrir karlmenn, ný upptaka, sú 
„innilegasta“ í manna minnum, alveg 
hreint frábær út í gegn. (Hafið í huga: 
upptakan er 5 mín 40 sek á lengd.) 
Upptakan er hjá Sögum Rauða Torgsins 
í s. 905 2002 (símatorg) og 535 9930 
(kreditkort), upptökunr. 8571.
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FUNDIR / MANNFAGNAÐIR

TIL LEIGU

Aðalfundur
Aðalfundur ReykjavíkurAkademíunnar verður haldinn 
miðvikudaginn 30. apríl nk. kl. 14:00 í fundarsal félagsins að 
Hringbraut 121, 4. hæð. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf, tillögur að 
lagabreytingum og stjórnarkjör.

    Stjórnin

PÍPARAR
Erum með vana pípara sem óska eftir 

mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616 Kraftafl ehf
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.

UMRÆÐAN 
Steingrímur J. Sigfússon skrif-
ar um utanríkismál

Þegar Samfylkingin settist í ríkis-
stjórn og formaður flokksins, 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, varð 
utanríkisráðherra gerðu eflaust 
flestir ráð fyrir að breytt yrði um 
áherslur hvað varðar öryggis- og 
utanríkismál þjóðarinnar og það 
jafnvel svo um munaði. Margir 
kjósendur, ekki síst Samfylkingar-
innar, treystu því að flokkurinn 
myndi standa við loforðin varðandi 
Íraksstríðið og lista hinna viljugu, 
Samfylkingin myndi setja fyrir-
vara almennt við hernaðarbrölt, 
draga okkur út úr Afganistan og 
fjarlægjast um leið hernaðar-
bandalagið NATO og utanríkis-
stefnu í anda George W. Bush.

Þessir kjósendur vakna nú upp 
við vondan draum einn af öðrum, 
jafnvel tryggir flokksmenn skrifa í 
blöð og undrast áherslurnar vegna 
þess að ekkert bólar á friðar- og 
afvopnunarboðskapnum. Loforð 
um pólitískt samráð hafa verið 
svikin þar til nú að boðað er að 
halda skuli tvo fundi á ári með for-
mönnum stjórnmálaflokkanna. Í 
stað pólitísks samráðs hefur hins 
vegar verið unnið hratt að vígvæð-
ingu landsins á forsendum NATO 
ásamt aukinni þátttöku í mörgum 
af ógeðfelldustu verkefnum hern-
aðarbandalagsins, með tilheyrandi 
kostnaði fyrir almenning í land-
inu.

Skilyrðislaust samþykki við víg-
væðingu NATO
Á NATO-fundinum í Búkarest, sem 
utanríkisráðherra ásamt forsætis-
ráðherra flaug til með fríðu föru-
neyti eins og víðfrægt er, var tekin 
afstaða sem er því miður í hróp-
legri mótsögn við þau fögru fyrir-
heit sem hafa verið gefin um aukna 
áherslu á friðsamlega alþjóðasam-
vinnu. Í fyrsta lagi kom þar fram 
stuðningur ráðherra við stækkun 
NATO til austurs, í andstöðu við 
nágrannaþjóðir, og með ærnum til-
kostnaði fyrir skattgreiðendur við-
komandi landa, þar sem viðmiðun-
in innan NATO er að a.m.k. 2% af 
landsframleiðslu fari til vígbúnað-
ar. Og hér er að sjálfsögðu um að 
ræða fátækar þjóðir sem síst af 
öllu mega við auknum útgjöldum.

Í öðru lagi var tekin sú eindregna 
stefna gagnvart Afganistan að 
auka frekar en hitt umsvif Íslands 
á þeim slóðum, senda fleiri menn 
undir vopnum og undir stjórn hern-
aðarbandalagsins NATO til að 
sinna friðargæslu. Sé eitthvað til í 
þeim orðum utanríkisráðherra að 
markmiðið sé að stuðla að friði og 
velsæld, má þá ekki horfa til ann-
arra landa sem búa við mikla 
fátækt í stað þess að hreinsa til 
eftir herleiðangra og sprengjuregn 
Bandaríkjamanna á pólitískum for-
sendum? Alvopnaðir íslenskir laut-
inantar og yfirliðþjálfar við störf á 
átakasvæðum eru í hróplegri mót-
sögn við friðar- og vopnleysis-
arf leifð Íslands og ósamrýmanlegir 
efni og anda nýrra laga um íslensku 
friðargæsluna en þar segir að hún 
skuli vera alfarið borgaraleg.

Það þriðja og langalvarlegasta 
sem ráðherrarnir íslensku gerðu á 
NATO-fundinum í Búkarest er 
fyrir varalaus stuðningur við, og 
fagnaðarlæti yfir, uppsetningu 
bandaríska eldflaugavarnakerfis-
ins í Mið- og Austur-Evrópu. Í þágu 
þess að geta haldið áfram stjörnu-
stríðsplönum sínum – þetta er skil-
getið afkvæmi þeirra – sögðu 
Bandaríkjamenn upp ABM-samn-
ingnum í júní 2002, einum mikil-
vægasta afvopnunar- og griða-
samningi í veröldinni. Í staðinn átti 

að halda áfram að þróa 
eldflaugavarnakerfin, 
sem augljóslega voru 
brot á þeim samningi, 
og nú er boðuð upp-
setning slíkra kerfa í 
Evrópu með radarstöð 
í Tékklandi og eldflaug-
um í Póllandi. Hvað 
gerðu Rússar? Þeir 
sögðu á móti upp samn-
ingum um takmörkun 
hefðbundins vígbúnað-
ar í Evrópu og boða 
viðbúnað af sinni hálfu. Þessi 
stefna – stefna George W. Bush – er 
geysilega umdeild og kjósendur 
Samfylkingarinnar hljóta að gera 
kröfur á að utanríkisráðherra og 
formaður flokksins útskýri hvers 
vegna hún telur rétt að ýta þannig 

undir vígbúnaðarkapp-
hlaup Bandaríkjanna 
og NATO.

Mesta stefnubreyt-
ingin er þó fólgin í nýju 
frumvarpi til varnar-
málalaga sem utanríkis-
ráðherra hefur lagt 
fyrir Alþingi. Um það 
er fjallað í næstu grein 
undirritaðs.

Hið nýja, árásargjarna 
NATO

Í sambandi við hina nýju utanríkis- 
og öryggismálastefnu, stefnu 
NATO-væðingarinnar, er ekki síst 
mikilvægt að gera sér grein fyrir 
að það er hið nýja NATO sem um 
ræðir. Þetta er NATO sem hefur 
horfið frá fyrri skilgreiningum og 

markmiðum um að vera svokallað 
varnarbandalag á því landsvæði 
sem tilheyrði aðildarríkjunum og 
til þess að vera árásaraðili, gerandi 
jafnvel í fjarlægum heimsálfum. 
NATO stóð sjálft í fyrsta sinn fyrir 
beinum hernaðaraðgerðum með 
loftárásunum á Júgóslavíu og tók 
svo við stríðsrekstrinum í Afgan-
istan af Bandaríkjamönnum og 
Bretum á árinu 2004 enda höfðu 
þeir þá fundið sér verkefni annars 
staðar eins og kunnugt er.

Þetta er hið nýja NATO sem 
stendur fyrir 70% af öllum útgjöld-
um til hermála í heiminum. Sam-
hliða því að NATO-ríkin verji með 
þessum hætti meiri og meiri fjár-
munum í styrjaldir eru fleiri ríki 
heims að vígbúast, ekki síst Rússar 
og Kínverjar. Almennt má segja að 

útlit sé fyrir að verið sé að blása 
lífi í vígbúnaðarkapphlaupið sem 
margir töldu að mundi ljúka með 
hruni Sovétríkjanna. Ábyrgð NATO 
á þeirri endurlífgun er mikil enda 
eru það enn NATO-ríkin sem 
standa fyrir yfirgnæfandi meiri-
hluta útgjalda til hermála í heimin-
um og hvetja þannig til aukinnar 
vígvæðingar. Í stað þess að leggja 
lóð sín á vogarskálar afvopnunar 
gengur hin nýja íslenska NATO-
væðingarstefna út á að taka virk-
ari þátt í vígvæðingu NATO og allri 
starfsemi bandalagsins, virkari en 
Íslendingar hafa nokkru sinni áður 
gert.

Höfundur er formaður Vinstri 
grænna. 

NATO-væðing íslenskra utanríkismála I

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Ifö innréttingar
60 cm og 90 cm með handlaug

Ifö cornette
sturtuklefar 80 cm x 80 cm

Opið virka daga frá 8 -18   laugardaga frá  10 -15

Baldursnesi    6   •   Akureyri   •   Sími 414 1050   •   Fax: 414 1051   •   tengi@tengi.is
Smiðjuvegi  76   •   Kópavogi   •   Sími 414 1000   •   Fax: 414 1001   •   www. tengi.is

Tilboðið gildir til 3. maí eða meðan birgðir endast.
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JACK NICHOLSON KVIKMYNDA-
LEIKARI ER 71 ÁRS

„Maður á einungis að rífast 
við þá sem maður elskar.“

Nicholson er margverðlaun-
aður og hefur meðal ann-

ars fengið þrjá Óskara og sjö 
Golden Globe-verðlaun.

MERKISATBURÐIR
1529 Austurhveli jarðar er skipt, 

með Saragossa-sáttmál-
anum, milli Spánar og 
Portúgals.

1917 Jón Helgason er vígður 
biskup. Hann skrifaði 
meðal annars Árbækur 
Reykjavíkur.

1944 Bresk flugvél ferst rétt við 
Nýja garð, nýja stúdenta-
garðinn í Reykjavík. Öll 
áhöfnin fórst með vélinni.

1950 Leikritið Íslandsklukkan 
eftir Halldór Kiljan Lax-
ness er frumsýnt í Þjóð-
leikhúsinu. Þetta var 
fyrsta verkið sem þar var 
sýnt.

2004 Sprenging verður í lest 
í Norður-Kóreu en hún 
flutti eldfiman varning. 
Hundrað og fimmtíu fór-
ust.

Þennan dag árið 
1912 hófst útgáfa 
rússneska dag-
blaðsins Pravda. 

Pravda, sem 
þýðir sannleik-
urinn, var aðal 
málgagn rúss-
neska Komm-
únistaflokks-
ins frá 1912 til 
1991. Blaðið hóf 
göngu sína í Vín 
í Austurríki undir 
stjórn Leons 
Trotsky en út-
gáfa þess í Sovét-
ríkjunum hófst ekki fyrr en árið 1918, þar sem 
blaðið var bannað þar til Nikulási II Rússakeisara 
var steypt af stóli.

Eftir að blað-
ið var lagt niður, 
fyrir tilstilli Boris-
ar Jeltsín, stofn-
uðu nokkrir 
af fyrrverandi 
starfsmönnum 
þess nýtt blað 
með sama nafni 
en þá í litlu broti, 
eða „tabloid“-
stíl. Á slóðinni 
www.pravda.
ru má enn finna 
leifar af blaðinu 
en vefinn reka 
nokkrir fyrrver-

andi starfsmenn blaðsins. 
Þó nokkur fleiri dagblöð, með sama nafni, 

hafa verið stofnuð. 

ÞETTA GERÐIST:  22. APRÍL 1912

Pravda hefur göngu sína

Mosfellskórinn fagnar tuttugu ára 
starfsafmæli sínu í ár. Páll Helga-
son stofnaði kórinn árið 1988 og hefur 
stjórnað honum  allar götur síðan. 

Páll myndaði, ásamt fyrstu kór-
félögunum, þá stefnu að syngja létta 
og rytmíska dægurlagatónlist og hefur 
sú hefð haldist. „Ég myndi segja að 
við værum poppaður kór sem leggur 
áherslu á góðar útsetningar og fínan 
hljóm,“ segir Páll, sem einnig stjórnar 
Karlakór Kjalnesinga, sér um kórstarf 
eldri borgara í Mosfellsbæ, er organ-
isti á Kjalarnesi og tónlistarkennari í 
Klébergsskóla.

Mosfellskórinn æfir einu sinni í viku 
og hefur aðstöðu í Gagnfræðaskólanum 
í Mosfellsbæ. Þótt heimilisfang hans 
sé þar þá koma kórfélagar, sem eru 

fjörtíu og fimm talsins, víða að. „Við 
erum með félaga frá Akranesi, Grinda-
vík og allt þar á milli,“ segir Páll. 

Kórinn heldur tónleika á hverju 
vori og hefur ferðast bæði innan 
lands og utan. „Við fórum meðal ann-
ars til Montpellier í Suður-Frakklandi 
fyrir nokkrum árum og er sú ferð sér-
staklega eftirminnileg enda fóru gott 
veður, skemmtilegt umhverfi og vel 
heppnaðir tónleikar saman. Þá höfum 
við farið í margar góðar Norðurlanda-
ferðir og víðar,“ segir Páll.

Kórinn ferðast á eigin vegum og 
heimsækir stundum aðra kóra. „Það 
hefur virkað vel og höfum við víðast 
hvar fengið góðar viðtökur. Stundum 
erum við með hljóðfæraleikara með 
okkur en oftast er ég með tilbúna tón-

list sem ég geri sjálfur undir,“ útskýrir 
Páll.

Hann segir kórinn fyrst og fremst 
leikmannakór sem er byggður á félags-
legri þörf og söngáhuga. Í honum er 
ákveðinn kjarni fólks sem hefur verið 
með frá upphafi en síðan hefur áhuga-
samt fólk sem er á lausu bæst við.

En hvað á að gera í tilefni afmælis-
ins? „Við munum blása til veglegra af-
mælistónleika í Austurbæ á morgun, 
miðvikudag klukkan 20.30. Kórfélag-
ar munu stíga fram og syngja einsöng, 
dúett og tríó. Með okkur leikur hljóm-
sveit undir stjórn Óskars Einarssonar. 
Síðan munum við koma fram á Sælu-
viku í Skagafirði 3. maí ásamt fleiri 
kórum,“ segir Páll. 

vera@frettabladid.is

MOSFELLSKÓRINN:  FAGNAR 20 ÁRA FARSÆLU STARFI

Poppaður kór byggður á góð-
um félagsskap og söngáhuga

TVEIR ÁRATUGIR Páll Helgason stofnaði kórinn árið 1988 og hefur stjórnað honum síðan. Stefnan var í upphafi að syngja létta og rytmíska 
dægurlagatónlist og hefur sú hefð haldist allar götur síðan. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ÖRLYGUR

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Una Sigríður 
Ásmundsdóttir 

frá Teigagerðisklöpp við Reyðarfjörð, Norðurgötu 5 
Siglufirði, lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar föstu-
daginn 4. apríl. Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hinn-
ar látnu 19. apríl sl. frá Siglufjarðarkirkju.  Innilegar 
þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og 
útför. 

Ásmundur Pálsson Elísabet Sigurðardóttir
Jón Hólm Pálsson
Róbert Pálsson 
Anna Pálsdóttir
Jóhanna Pálsdóttir 
Birgitta Pálsdóttir Þórður G. Andersen
Pálína Pálsdóttir Kristján F. Haraldsson
Hólmfríður Pálsdóttir Svavar Ottósson  
Haraldur Pálsson Sigríður Þórarinsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra 
er auðsýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útför elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður okkar og tengdamóður,

Sigurlaugar Reynisdóttur
Melavegi 1a, Njarðvík.

 Guð blessi ykkur öll.

                           Sturla Eðvarðsson
Erla María Sturludóttir       Jónas Guðni Sævarsson
Svava Rún Sturludóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Bjarnheiður Davíðsdóttir 
er látin.  Útförin verður auglýst síðar.

Davíð Guðmundsson Ingunn A. Ingólfsdóttir
Hrönn Andrésdóttir Vilmundur Jónsson
             barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Karl Kristinn Valdimarsson
áður til heimilis að Brekkustíg 16, Rvk.,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík sunnudaginn 13. apríl, 
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju miðvikudaginn 
23. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Krabbameinsfélagið.

Marí Karlsdóttir Þórhallur Guðmundsson
Valdimar Karlsson Björg Björgvinsdóttir
Kolbrún Karlsdóttir Ásgeir N. Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
sonur og bróðir ,

Björn Kristjánsson
kjötiðnaðarmaður frá Patreksfirði, 
Skúlabraut 45, Blönduósi, 

sem lést 13. apríl, verður jarðsunginn frá 
Patreksfjarðarkirkju laugardaginn 26. apríl kl. 15.00.

Ásgeir Már Björnsson Kristjana E. Sigurðardóttir 
Eyþór Björnsson 
Erla Hafliðadóttir 
                               systkini og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Ágústssonar
Urðartjörn 5, 800 Selfossi.

                                    Erla Eyjólfsdóttir
Eygló Bjarnþórsdóttir Stefán Hallur Ellertsson
    Hugrún Elfa Bjarnadóttir
Margrét Sigurðardóttir Snæbjörn Björnsson
Hrönn Sigurðardóttir
Eyjólfur Már Sigurðsson Elizabeth Ortega Lucio
                       barnabörn og barnabarnabörn.



ÞRIÐJUDAGUR  22. apríl 2008 19

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 550 5000.

Rútur ÖrnBirgisson háskóla-
nemi lagðist í nafnabæk-
ur til að finna upplýsing-
ar um nafnið sitt. Hann fann 
eina bók eftir séra Karl Sigur-
björnsson og þar kemur fram 
að nafnið þýðir sama og 
Hrútur „Foreldrar mínir vissu 
að nafnið mitt tengdist nafn-
inu Hrútur, en þau þekktu ekki 
fleiri merkingar. Ég er skírð-
ur eftir afa mínum sem var 
skírður eftir fyrrverandi manni 
mömmu sinnar sem lést af 
slysförum,“ útskýrir Rútur. 

Fáir bera nafnið en hann 
hefur þó rekist á nokkra. „Ég 
hef hitt þrjá Rúta á mínum 
aldri, og alla fyrir tilviljun,“ 

segir Rútur hlæjandi. Honum 
var oft strítt vegna nafnsins 
þegar hann var barn, yfirleitt 
við fyrstu kynni. Síðan hætti 
það fljótlega. Uppnefnin voru 
nokkur eins og hrútur, strútur 
og vasaklútur, sem honum 
þótti bara fyndið. Rútur hefur 
alltaf verið hæstánægður með 
nafnið sitt og lét hann smá 
stríðni aldrei á sig fá. Eftir að 
hann varð fullorðinn er það 
einna helst þegar hann þarf að 
útskýra nafnið sitt fyrir útlend-
ingum að hann er uppnefnd-
ur. Hann útskýrir yfirleitt nafn-
ið sitt á ensku sem fleirtalan 
af orðinu rúta og því kalla út-
lendingar hann oft „buses“. 

NAFNIÐ MITT:  RÚTUR ÖRN BIRGIRSSON

Kallaður „buses“ af útlendingum

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

Baldvin Lárus Guðjónsson 
Réttarheiði 2, Hveragerði,

lést á Landspítala í Fossvogi þann 18. apríl.

Halla E. Stefánsdóttir
Börkur B. Baldvinsson Matthildur Sigurjónsdóttir
Guðjón B. Baldvinsson Ingunn L. Guðmundsdóttir
Katrín K. Baldvinsdóttir Sigurbjartur Á. 
 Guðmundsson
Þorsteinn V. Baldvinsson Sigríður Björnsdóttir
Kristján G. Gunnarsson Guðrún A. Jóhannsdóttir
Gunnur K. Gunnarsdóttir Hlynur Þorsteinsson
Björk K. Gunnarsdóttir Guðmundur Jónsson
Steinunn H. Gunnarsdóttir Róbert G. Einarsson
               barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Ragnhildur 
Sveinbjarnardóttir
Lambey, Fljótshlíð,

lést á Landspítalanum, laugardaginn 19. apríl.  Útför 
hennar fer fram frá Breiðabólstaðarkirkju í Fljótshlíð 
laugardaginn 26. apríl kl. 11.00.

Jón Kristinsson
Guðbjörg Jónsdóttir Jón Þorvaldsson
Þórhildur Jónsdóttir
Kristjana Jónsdóttir Guðjón E. Ólafsson 
Sveinbjörn Jónsson Jaana Rotinen 
Kristinn Jónsson Guðbjörg Júlídóttir 
Katrín Jónsdóttir Helmut Grimm 
Þorsteinn Jónsson Ásta Brynjólfsdóttir 
Sigrún Jónsdóttir Jón Valur Baldursson
barna- og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, bróðir, faðir, 
tengdafaðir, mágur og afi,

Einar Þorgeirsson
skrúðgarðyrkjumeistari,
Heimalind 28, Kópavogi,

lést af slysförum föstudaginn 11. apríl.
Útför hans fer fram frá Digraneskirkju 
miðvikudaginn 23. apríl kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Oddssjóð 
Reykjalundar.

Sigrún Edvardsdóttir
Runólfur Einarsson Þórunn HallaUnnsteinsdóttir
Laufey Karítas Einarsdóttir Jónas Haukur Einarsson
Magnús Ingvar Þorgeirsson Sigríður Gunnarsdóttir
Ingigerður G. Þorgeirsdóttir Ingólfur Guðnason
Anna Þorgeirsdóttir
                                     og barnabörn.

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

Jóhannes Bjarnason
Hólmgarði 25, Reykjavík,

lést föstudaginn 18. apríl á 
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Dagbjört Guðmundsdóttir
Jóhanna Jóhannesdóttir
Þóra Björt Sveinsdóttir Andri Berg Haraldsson
Jóhannes Berg Andrason
Þorsteinn Jóhannesson Ólöf  Erlingsdóttir
Ingibjörg Sigurðardóttir
Steinunn Kristjánsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Sigurður Svanholt 
Björgvinsson 
Heiðmörk 28h, Hveragerði,

 andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 16. apríl.

Sölvi Sigurðsson Sigríður Valdórsdóttir
Svan Elvar Sigurðsson
Kristmunda Þ. Sigurðardóttir
Auðunn Sigurðsson
Björgvin Sigurðsson Lára Bryndís Björnsdóttir
Harpa Katrín Sigurðardóttir Páll Eiríksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu 
mér hlýhug og aðstoð við andlát og útför 
eiginmanns míns,

Gríms Kristins 
Jóhannessonar 
Aðalstræti 76, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks og lækna Sjúkrahússins 
á Akureyri. Guð blessi ykkur öll.

Guðbjörg J. Kortsdóttir.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, lang-
afi og langalangafi,

Jónas Aðalsteinsson
Brúarlandi, Þistilfirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, laugardaginn 19. 
apríl.  Útförin fer fram frá Svalbarðskirkju í Þistilfirði, 
laugardaginn 26. apríl kl. 14.00.

Arnþrúður Margrét Jónasdóttir  Sigurvin Hannibalsson
Eðvarð Jónasson Kristjana Benediktsdóttir
Jóhannes Jónasson Svanhvít Kristjánsdóttir
Sigrún Lilja Jónasdóttir Rúnar Guðmundsson
Sólveig Þórðardóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Guðrún Þorsteinsdóttir 
Hrafnistu, Hafnarfirði,

andaðist sunnudaginn 20. apríl. Útförin fer fram frá 
Áskirkju í Reykjavík, mánudaginn 28. apríl kl. 13.00.

Helga Henrysdóttir
Henry Þór Henrysson Gíslína Garðarsdóttir
Haraldur Henrysson Elísabet Kristinsdóttir
Hálfdan Henrysson Edda Þorvarðardóttir
Hjördís Henrysdóttir Gísli Þorsteinsson
Þorsteinn Á. Henrysson Lára Erlingsdóttir 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær frænka okkar,

Guðlaug Baldvina 
Kristjánsdóttir
frá Uppsölum, Svarfaðardal,
sem lést á Dalbæ, Dalvík þann 17. apríl,

verður jarðsungin frá Dalvíkurkirkju fimmtudaginn 
25. apríl kl. 13.30.  Jarðsett verður í Vallakirkjugarði.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Vallakirkju.

Kristján Jónsson
Lára Stefánsdóttir

AFMÆLI

SIGMUND 
JÓHANNS-
SON SKOP-

MYNDA-
TEIKNARI 

ER 77 ÁRA Í 
DAG.

DONALD 
TUSK 

FORSÆTIS-
RÁÐHERRA 
PÓLLANDS 
ER 51 ÁRS Í 

DAG.

BRASILÍSKI 
FÓTBOLTA-
MAÐURINN 
KAKÁ ER 26 
ÁRA Í DAG.

GUÐ-
MUNDUR 
ODDSSON, 
FYRR-
VERANDI 
BÆJAR-
FULLTRÚI Í 
KÓPAVOGI, 
ER 65 ÁRA Í 
DAG.

Krakkarnir í níunda og tí-
unda bekk í Lindaskóli í 
Kópavogi standa fyrir mál-
verkasýningu í dag. Sýning-
in er afrakstur af valáfanga 
í skólanum, þar sem kennd 
var meðferð og listsköpun 
með olíulitum.

Í dag hafa verkin verið 
hengd upp í miðrými skólans 
og að því tilefni er bæði for-

eldrum, forráðamönnum og 
listáhugafólki boðið til sýn-
ingu. Sýningin opnar í dag 
kl.14.30 og er opin öllum. 
Kennari áfangans var Krist-
ín Andersen myndmennta-
kennari við skólann. Linda-
skóli er til húsa að Núpalind 
7 í Kópavogi.

Sjá nánari upplýsingar: 
www.lindaskoli.is 

Málverkasýning 
í Lindaskóla

AF HJARTANS LIST Krakkarnir í níunda og tíunda bekk bjóða til mynd-
listarveislu í Lindarskóla í dag.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ó, veld þú bara... 
Ég er ekki 

vandfýsinn!

...og þegar X er deilt 
með 3,14 sjáum við að 

Y-öxullinn verður...

Já, 
Maggi?

Pabbi minn segir að 90% af 
öllu sem við lærum í skólan-
um sé bara þvæla sem við 

munum aldrei þurfa að nota 
í lífinu! Er það satt?

Nei! Það er ekki satt! Og ég 
held að ég verði að setjast 
niður með honum pabba 

þínum, Maggi!

Með nýju 
námsáætlun-
inni eru þetta 

örugglega 93%!

Fyrirgefðu! 
Mín 

mistök!

Ég set Jennifer Aniston 
í markið í mínu ímynd-

unarfótboltaliði...

Úúú!

... Heidi Klum og Gisele 
Bündchen í miðjuna, 

Jessica Alba í sóknina...

Mmm...

...á meðan Eva Longoria, 
Lindsay Lohan og Camer-
on Diaz sjá um 

vörnina.
Leikhlé!

Maður á ekki 
að hella yfir sig 

vatni fyrr en 
eftir leik.

Ég gat 
ekki 

beðið.

Viljið þið 
&&$/#$(#% færa 

ykkur! Landkrabbar!

Vá, eru allir 
krabbar eins 

og þú?

Nei.

Sumir eru

leiðinlegir.

Þeir taka 
70 þúsund 
fyrir að laga 

bílinn.

70 þús-
und??

En Hannes og Solla eiga tíma hjá 
tannlækni og Lóa á tíma í skoðun hjá 

Ó, já!

Ég veit hreinlega ekki hvort er dýrara í 
rekstri... bíllinn eða innihald hans.

barnalækni í þess-
um mánuði!

VERKSTÆÐI
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Sendu BTC AMV
á númerið 1900

og þú gætir unnið eintak!
Auk fullt af aukavinngum 

V
0
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ÞÚGÆTIRUNNIÐ!

Stórskemmtileg gamanmynd
fyrir alla fjölskylduna er komin í verslanir!

Blaðberum
Fréttablaðsins

fjölgar um
30.000

Skap ágætis félaga 
míns stjórnast af 
tveimur þáttum; ann-
ars vegar af sölu nýj-
ustu breiðskífu U2 og 

hins vegar gengi liðs-
ins hans frá Bítla-
borginni, Liverpool. 

Eins og gefur að skilja 
minnir lunderni hans á konu á túr; 
nær hæstu hæðum á köflum en 
dettur síðan niður í svartnættið 
þess á milli og heldur að himinn og 
jörð sé að farast. 

Sjálfur læt ég mér nægja hið 
síðarnefnda. Og velti því reyndar 
oft fyrir mér hvort slíkar geð-
sveiflur teljist heilbrigðar. Hús-
freyjan í Vesturbænum getur 
kviðið ansi mikið fyrir því þegar 

húsbóndin snýr heim aftur eftir 
hamborgaraát. Ef hann opnar 
dyrnar með tárin í augunum, 
leggst upp í rúm með sængina yfir 
höfðinu og byrjar að væla eins og 
smástrákur, veit hún sem er að 
lítið þýðir að tjónka við honum. 
Hún hristir síðan hausinn í leyni 
enda vill hún ekki gera lítið úr 
þessu helgidjásni heimilisins.

Og í kvöld endurtekur sagan 
sig. Húsbóndinn byrjar að öskra 
upp úr þurru og tekur upp á því að 
syngja einkennissöng liðsins. 
Hann skrúfast allur upp ef fréttir 
heyrast um Liverpool og byrjar að 
greina leikaðferð og byrjunarlið 
Benitez. Húsfreyjan, þolinmóð að 
venju, verður að hlusta á þessar 
innantómu pælingar um ágæti 

liðsins. „Hann þarna hjá Barce-
lona er sætur,“ missir hún óvænt 
út úr sér þegar kemur að eins-
mannstölunni um Chelsea. Og upp-
sker í kjölfarið tæplega klukku-
stunda ræðu um hvernig Frank 
Rijkaard sé að missa katalónska 
stórveldið úr höndunum á sér. Og 
svona hefur þetta verið í níu mán-
uði á hverju ári, nánast stans-
laust.

En sem betur fer fyrir húsfreyj-
una í Vesturbænum er sólin tekin 
að hækka á lofti. Því það þýðir að 
golfið sé að byrja og þá þarf hún 
ekki lengur að hlusta á pælingar 
um strategíu og dómaraskandala. 
Enda fer húsbóndinn út á völl og 
kvelur alla aðra með umræðum 
um næsta tímabil hjá Liverpool.

STUÐ MILLI STRÍÐA: Liverpool, Liverpool, Liverpool
FREYR GÍGJA GUNNARSSON MISSIR VITIÐ Í SÓLARHRING
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Hvers virði er ég? spyr Bjarni Haukur Þórsson í 
nýju uppistandi/leikþætti sem hann flutti í fyrsta 
sinn á föstudagskvöldið í Salnum í Kópavogi. Mér 
finnst Bjarni fyndinn. Hann er lúnkinn að koma 
auga á hið skoplega í fari okkar samferðamanna 
sinna. Fyndnin hans er dálítið aldursbundin við hans 
eigin aldur, karlkyns og víða stéttabundin, en það 
má víst ekki segja lengur hér á landi, við efri 
millistétt í þjónustugeiranum. Hún er alþýðleg, 
góðleg, aldrei meiðandi og ekki klámfengin. Jafnvel 
langur kafli um blöðruhálskirtilinn var laus við 
sóðaskap. Þetta er sýning fyrir alla aldurshópa því 
hún er í miðjunni á samtali sem er víða í gangi í 
samfélaginu.

Bjarni hefur vaxið mikið sem flytjandi frá því fór 
fyrst að sjá til hans. Ég missti alveg af Hellisbúa-
ævintýrinu, kynntist honum bara í kvenbúningi á 
sjónvarpsskjá. Hann er með frekar þröngt svið sem 
flytjandi. Rödd hans er ekki mikið sveigjanleg, hann 
beitir líkama sínum lítið en af öryggi, svipbrigðin 
eru ekki mörg sem hann ræður við, en styrkur hans 
er tónfall og tímasetning: tilfinning fyrir því hvenær 
línan eða orðið má falla til að ljúka hugsun eða toppa 
hana og sprengja salinn. Það kann hann og með því 
eru honum allar gáttir opnar að hláturmiðstöð 
salarins.

Í hinni smáborgaralegu tilveru okkar hefur 
athugull skopleikari eins og Bjarni endalausar lindir 
að sækja í: blöðruhálskirtillinn var nefndur, skókaup 
kvenna, sparnaðarpredikun fyrir unglinga, ríka 
liðið, fjármálaráðgjafinn í bankanum, úttekt á 
eyðsluliðum fjölskyldu í eigin húsnæði – hann 
stekkur úr einum pollinum í annan með fimlegum 
hætti, sullar þar og skvampar smástund og færir sig 
svo í þann næsta.

Rétt eins og í Pabbanum er það Sigurður Sigur-
jónsson sem setur einleikinn/uppistandið á svið og 
nú eins og þá stingur hann höfðinu út um munninn á 
Bjarna, sest að í honum. Sumir leikstjórar hafa slík 
áhrif á leikendur sína. Leikarar henda stundum 
gaman að því þegar leikstjórar sem lítið gátu leikið 
sýndu leikaranum hvernig átti að gera þetta og hitt. 

Það truflar ekki þótt við heyrum Sigga tala úr munni 
Bjarna en það er óþarfi. Bjarni hefur nefnilega eigin 
rödd.

Þessi sýning er yfirkeyrð af sparisjóðnum Byr 
sem kostar hana að einhverju leyti en þar á bæ hafa 
menn ekki smekk til að kunna að kosta viðburði sem 
þennan. Snjallir kostendur halda sig til hliðar, 
frekjan í athygli sem gleypir viðburði er landlæg 
meðal kostenda á Íslandi. Hún er fyrst og síðast 
frumstætt bisnissvit, vanþróuð tæknileg þekking. 
Öll ásýnd sýningar Bjarna er merkt Byr: það er 
nánast hlægileg yfirkeyrsla og ósmekklegt. Á sama 
hátt er smekkvísi Sigurðar og Bjarna illa brugðið 
með þessari eftirgjöf. Fólk sem borgar sig á viðburð 
sem þennan á að fá skjól fyrir þessum Byr, jafnvel 
þó að hann kosti einhverju til og eigi allar auglýsing-
ar í prógramminu. Páll Baldvin Baldvinsson

Fyndinn maður um fjármál

LEIKLIST
Íslenska leikhúsgrúppan sýnir í Salnum:
Hver$ virði €r ég?
Höfundur og flytjandi: Bjarni Haukur Þórsson

★★★
Bjarni Haukur er fyndinn.

Í tilefni þess að í fyrra voru liðin 
tuttugu ár frá stofnun Hjallasafn-
aðar og kór safnaðarins tók til 
starfa, svo og að nú í vor eru liðin 
fimmtán ár frá vígslu Hjalla-
kirkju, verða stórir hátíðartón-
leikar í kirkjunni í kvöld kl. 
20.30.

Aðalverkefni tónleikanna er 
Messa í B-dúr fyrir fjóra ein-
söngvara, kór og hljómsveit eftir 
Joseph Haydn, en verkið er einnig 
þekkt undir nafninu Theresíu-
messan. Einnig verður flutt ein-
söngsmótettan Exultate, jubilate 
Kv. 165 eftir W. A. Mozart.

Tónskáldið Haydn samdi alls 
fjórtán messur og er Theresíu-
messan nr. 12 í röðinni. Verkið er 
einstaklega hlýtt og fagurt, en er 
um leið áskorun fyrir flytjendur. 
Þessi messa hefur ekki oft verið 
flutt hér á landi og er það trúlega 
vegna þess hve krefjandi hún er 
fyrir kórinn.

Mótettuna Exultate, jubilate 
samdi Mozart er hann var á sínu 

síðasta ferðalagi með föður sínum 
í Mílanó 1773. Hann samdi verkið 
fyrir Venanzio Rauzzini, sem þá 
var einn frægasti „castrato“-
sópran Ítala. 

Flytjendur á tónleikunum í 
kvöld eru Kór Hjallakirkju, 
Kristín Ragnhildur Sigurðar dóttir 
sópran, Jóhanna Ósk Valsdóttir 
mezzosópran, Einar Clausen tenór 
og Þorvaldur Þorvalds son bassi. 
Hjörlefur Valsson er konsert-
meistari, Hlín Erlendsdóttir, 
Pálína Árnadóttir, Christian 
Diet hardt og Helga Steinunn 
Torfadóttir leika á fiðlur, Guðrún 
Þórarinsdóttir og Laufey Péturs-
dóttir á lágfiðlu, Sigurgeir 
Agnarsson á selló, Borgar Magna-
son á kontrabassa, Ármann Helga-
son og Helga Björg Arnardóttir á 
klarinett, Einar S. Jónsson og 
Jóhann Nardeau á trompet og 
Lenka Mátéová á orgel. Stjórn-
andi er Jón Ólafur Sigurðsson, 
organisti Hjallakirkju. Miðaverð 
er 1.500 krónur. - vþ

Haydn og Mozart í 
Hjallakirkju

HJALLAKIRKJA Hýsir mikla tónlistarveislu í kvöld.

Einkaleyfastofan og Menntamálará›uneyti› standa fyrir rá›stefnu
um hugverkaréttindi undir yfirskriftinni Vir›um hugverkarétt
í Norræna húsinu hinn 23. apríl næstkomandi.

Tilefni› er alfljó›legur dagur hugverkaréttar sem haldi› er upp á ár
hvert fyrir tilstu›lan Alfljó›ahugverkastofnunarinnar, WIPO.

Fyrirlesarar eru:
• Erla S. Árnadóttir lögma›ur
• Eyjólfur Pálsson forstjóri EPAL
• Halldór Jörgensson framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi
• Marie Pattullo frá European Brands Associations
• Páll Óskar Hjálmt‡sson tónlistarma›ur.

A› loknum fyrirlestrum ver›a pallbor›sumræ›ur en í pallbor›i taka
flátt flau Ásta Valdimarsdóttir, forstjóri Einkaleyfastofunnar,
Hör›ur Daví› Har›arson frá Tollstjóranum í Reykjavík og
Gunnar Gu›mundsson frá SFH.
Fundarstjóri er fiorsteinn J. Vilhjálmsson.

Rá›stefnan stendur frá kl. 9 – 12.
Allir velkomnir!

– rá›stefna í Norræna húsinu 23. apríl 2008
Vir›um hugverkarétt

 17 - 18 - 24 - 30. apríl 
kl 20.00 alla daga

ÞRJÁR SÍÐUSTU 
SÝNINGAR Á ÁST
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> ÁNÆGÐ MEÐ EINELTIÐ

Hayden Panettiere kveðst hafa 
verið „pyntuð“ af hrekkjusvínum 
í skóla vegna velgengni sinnar, 
en hún er sannkölluð barna-
stjarna. Heroes-leikkonan, 
sem steig fyrstu skref sín á 
leiklistarbrautinni átta mán-
aða að aldri, kveðst í dag 
ánægð með eineltið; 
það hafi gert hana að 
sterkari manneskju. 

Bárður Örn Bárðarson vann 
spurningakeppni um tónlistar-
manninn Bubba Morthens sem 
var haldin í fyrsta sinn á 
skemmtistaðnum Classic Rock 
fyrir skömmu. Fékk hann þar 
með heiðurstitilinn Bubbasér-
fræðingurinn 2008.

Í úrslitarimmunni sátu 
keppendur uppi á sviði og 
svöruðu spurningum er vörðuðu 
feril Bubba, sem Trausti Már 
Ingason, einn harðasti Bubba-
aðdáandi landsins, samdi. 
Verðlaun voru veitt fyrir þrjú 
efstu sætin auk þess sem allir 
keppendur fengu geisladiska með 
Bubba í boði Senu.

Bárður vann 
Bubba-keppni

BÁRÐUR ÖRN BÁRÐARSON Bárður Örn 
vann spurningakeppni um Bubba Mort-
hens sem var haldin á Classic Rock.

Bítillinn fyrrverandi Sir Paul 
McCartney hefur hvatt fólk til að 
gerast grænmetisætur til að 
draga úr hlýnun jarðar. 
McCartney, sem hefur verið 
grænmetis æta í langan tíma, 
segir að kjötiðnaðurinn hafi mikil 
áhrif á þessa hlýnun.

„Ég hvet alla til að íhuga að 
stíga þetta skref til þess að hjálpa 
umhverfinu fyrir börnin okkar 
sem eru að vaxa úr grasi,“ sagði 
hann. Bætti hann því við að það 
hefði komið sér á óvart að helstu 
umhverfisstofnanir heims hefðu 
ekki hvatt fólk til þess að gerast 
grænmetisætur. Samkvæmt 
skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá 
árinu 2006 senda nautgripir frá 
sér meira magn af gróðurhúsa-
lofttegundum en vélknúin 
farartæki.

Grænmeti í 
stað kjöts

PAUL MCCARTNEY Bítillinn fyrrverandi 
hvetur fólk til að gerast grænmetisætur.

Paris Hilton og Benji Madden hefur verið velt úr sessi sem 
nýjasta Hollywood-parinu. Það eru leikararnir Kirst-
en Dunst og Ryan Gosling sem bera titilinn nú, en 
um helgina sást til þeirra „í sleik“ á barnum The 
Box Club í New York, samkvæmt heimasíðu Perez 
Hilton. Dunst og Gosling, sem er hvað þekktastur 
fyrir leik sinn í stelpumyndinni The Notebook, 
munu hafa hist skömmu eftir að Dunst kom úr með-
ferð á Cirque Lodge í Utah í síðasta mánuði, en 
þau sáust fyrst saman á stefnumóti í New 
York fyrr í mánuðinum.

Dunst hefur verið einhleyp frá því að 
leiðir hennar og Johnnys Borrell, úr hljóm-
sveitinni Razorlight, skildu á síðasta ári. 
Gosling hætti hins vegar með Rachel 

McAdams, móttleikkonu sinni úr Note-
book, í apríl í fyrra eftir tveggja ára sam-
band. Í kjölfar þess sagði Gosling í viðtali 
að konur væru reiðar sér fyrir að hafa 
slitið sambandinu. „Ein stelpa vatt sér að 
mér úti á götu og lamdi mig næstum því 

og spurði: „Hvernig gastu gert þetta? 
Hvernig gastu sleppt stelpu eins og 
henni?“,“ sagði Gosling þá. Miðað 
við vinsældir McAdams er því 
spurning hvernig aðdáendum 

Goslings líst á nýju kærustuna.

Kirsten og Ryan nýjasta parið

ÓVINSÆLL EFTIR MCADAMS Ryan 
Gosling hætti með Rachel McAdams 
í fyrra og varð í kjölfarið óvinsæll hjá 

mörgum konum.

ÁST EFTIR MEÐFERÐ Kirsten Dunst 
og Gosling munu hafa hist skömmu 

eftir að Spiderman-leikkonan kom úr 
meðferð í síðasta mánuði.

Lindsay Lohan er farin að drekka 
að nýju, að því er kemur fram á 
heimasíðunni People.com. Lohan 
fór í heilar þrjár meðferðir á 
síðasta ári og hefur farið mikinn í 
viðtölum það sem af er þessu ári 
um nýtt og betra líf sitt án 
áfengis.

Um helgina sást hún hins vegar 
á næturklúbbnum Hawaiian 
Tropic Zone í New York með 
vinkonu sinni, plötusnúðnum 
Samönthu Ronson. Tímaritið 
People greinir frá því að Lohan 
hafi drukkið nokkuð af vodka í 
Red Bull og dansað alla nóttina á 
enda áður en hún yfirgaf klúbb-
inn með Ronson um hálf fimm um 
morguninn. Það þykir því liggja 
ljóst fyrir að Lohan sé dottin af 
títtnefndum edrúvagni. 

Lohan dottin 
af vagninum

FALLIN Samkvæmt heimildum People er 
Lindsay Lohan ekki lengur edrú, en hún 
fór í þrjár meðferðir á síðasta ári.

NORDICPHOTOS/GETTY

Ungverjar taka nú þátt í Euro-
vision í sjöunda skipti. Besti 
árangur þeirra til þessa er fjórða 
sætið árið 1994. Í ár er söngkon-
an Csézy fulltrúi þjóðarinnar 
með lagið Candlelight. Hún var á 
dögunum að syngja í Hamburg 
þar sem James Blunt var með 
tónleika sama kvöld. Tónlistar-
fólkið mun hafa hist og að sögn 
ungversku kynningardeildarinn-
ar „fór vel á með þeim“. Verð-
andi Íslandsvinurinn James 
Blunt mun hafa haft svo gaman 
af samverunni með Csézy að 
hann mætti of seint á eigin tón-
leika. Hann á einnig að hafa lofað 
að kjósa ungverska lagið.

Csézy er 28 ára og þykir hafa 
áþekka söngrödd og Céline Dion. 
Foreldrar hennar eru miklir 
áhugamenn um ungverskt hand-
verk, svokallaðan matyó-útsaum, 
og smitaðist áhuginn til dóttur-
innar. Söngkonan er meira að 
segja svo forfrömuð að hún fór 
til Japans þegar sýning um 
matyó-útsauminn var sett þar 
upp og kenndi Japönunum nokk-
ur munstur.

James Blunt hrífst af saumastúlku

Breski sjónhverfingamaðurinn 
Derren Brown er kominn út úr 
skápnum. Brown, sem hefur 
stjórnað sjónvarpsþáttunum 
Mind Control við miklar vinsæld-
ir, hefur átt í ástarsambandi við 
annan mann undanfarið ár og er 
afar hamingjusamur.

„Að koma út úr skápnum er 
nokkuð sem maður spáir ekkert í 
þegar maður er í sviðsljósinu. 
Maður verður samt að gefa út 
yfirlýsingu um það og vera 
heiðarlegur því annars verður 
þetta að myrku leyndarmáli í 
huga manns,“ sagði hinn 37 ára 
Brown og bætti við í léttum dúr: 
„Ég vil biðja allar stúlkurnar sem 
voru kannski skotnar í mér 
afsökunar á þessu.“ Hann segir 
að kærastinn sinn sé ekki mikið 
fyrir sviðsljósið og hafi haft lítinn 
áhuga á töfrabrögðum þegar þeir 
kynntust.

Brown út úr 
skápnum

DERREN BROWN Sjónhverfingamaður-
inn snjalli er kominn út úr skápnum.

HEILLAÐI BLUNT UPP ÚR SKÓNUM Söng-
konan Csézy keppir fyrir Ungverja.

31 DAGAR TIL STEFNU

Sindri Lúðvíksson segist 
ekki skilja ummæli lög-
reglunnar í fjölmiðlum 
öðruvísi en svo að hann hafi 
ekkert brotið af sér þegar 
pókermót hans var stöðvað í 
fyrra. Karl Ingi Vilbergs son 
hjá lögreglunni í Reykjavík 
segir niðurstöðu í Gismo-
málinu að vænta á næst-
unni.

„Í ljósi þessa hlýt ég bara að fá vör-
urnar mínar bráðum aftur,“ segir 
Sindri Lúðvíksson hjá spilaverslun-
inni Gismo þegar hann er inntur 
eftir ummælum Óskars Sigurpáls-

sonar, varðstjóra hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu, í Fréttablað-
inu í gær. Þar var greint frá því að 
fyrsta íslenska meistaramótið í 
póker yrði haldið á vefsíðunni 
pokerhills.com í maí. Óskar sagði af 
því tilefni að svo lengi sem þriðji 
aðili hagnaðist ekki og þátttöku-
gjaldið rynni óskert í verðlaunaféð 
væri mótið líklega löglegt. „Það 
kom alltaf skýrt fram í fjölmiðlum 
og auglýsingum að þátttökugjaldið 
myndi fara í verðlaunaféð. Ég get 
líka sýnt fram á að ég tapaði á þessu 
því það kostaði í kringum tvö hundr-
uð þúsund krónur að halda mótið, 
leigja húsnæðið og kaupa auglýs-
ingar. Ég seldi hins vegar aðeins 
varning fyrir 25 þúsund,“ segir 
Sindri, sem er orðinn langeygur 
eftir niðurstöðu í máli sínu en 

pókermót á hans vegum var stöðv-
að þann 16. júní á síðasta ári.

Karl Ingi Vilbergsson, sviðstjóri 
hegningarlagabrota, sem fer með 
rannsókn Gismo-málsins, segir 
niður stöðu að vænta á næstunni. 
Hann vildi þó ekki gefa upp nein 
tímamörk. Karl vildi ekki tjá sig 
efnislega um Gismo-málið en sagði 
að unnið væri eftir ákveðnum dóma-
fordæmum. „Þar hafa menn borið 
fyrir sig að þeir hafi tapað svo mikið 
á svona mótum. Hins vegar stendur 
alveg skýrt og greinilega í lögunum 
að menn megi hvorki hafa beinar né 
óbeinar tekjur af því að halda svona 
mót,“ útskýrir Karl. Spurður af 
hverju málið hefði tafist svona 
sagði Karl Ingi að ástæðan væri 
erill hjá lögreglunni.

 freyrgigja@frettabladid.is 

Póker-Sindri gleðst yfir 
ummælum lögreglunnar

ÓÞREYJUFULLUR Sindri Lúðvíksson er orðinn langeygur eftir niðurstöðu en tæpt ár er síðan pókermót á hans vegum var stöðvað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12

12
7
16

FORGETTING SARA MARSHALL kl. 8 - 10
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 6
SUPERHERO MOVIE kl. 6 - 8
THE ORPHANAGE kl. 10 

12

7
16

FORGETTING SARA MARSHALL   kl. 5.30 - 8 - 10.30
FORGETTING SARA M. LÚXUS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 4
21   kl. 5.20 - 8 - 10.35
SUPERHERO MOVIE  kl. 4 - 6 - 8 - 10
VANTAGE POINT   kl. 8 - 10.10
HORTON   kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
7
16
7

AWAKE  kl. 6 - 8 - 10
21 kl. 6 - 9
SUPERHERO MOVIE kl. 6 - 10
DOOMSDAY kl. 8 - 10.20
BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8 5%

SÍMI 551 9000

10

16
14

LAKE OF FIRE (MYNDVARPI) kl. 5.20 ENSKUR TEXTI

THE BAND´S VISIT kl. 6 - 8 ENSKUR TEXTI

THE AGE OF IGNORANCE kl. 6 - 8 ENSKUR TEXTI

THE KING OF KONG kl. 6 - 10 ÍSLENSKUR TEXTI

BELLA  kl. 8 ENSKUR TEXTI

TROPA DE ELITE kl. 8 - 10.20 ENSKUR  TEXTI

BEAUFORT kl. 10 ENSKUR TEXTI

CARAMEL  kl. 10 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

GRÆNA LJÓSSINSBÍÓDAGAR
REGNBOGINN
11. - 30. APRÍL

AÐEINS 2 DAGAR EFTIR AF 
AUGLÝSTRI DAGSKRÁ!

Mögnuð mynd byggð á Mögnuð mynd byggð á
sönnum atburðum um hóp sönnum atburðum um hóp
nemenda sem sérhæfðu sig í nemenda sem sérhæfðu sig í
að læra og telja í spilið 21 með að læra og telja í spilið 21 með
það markmið að hreinsa það markmið að hreinsa
spilavítin í Vegas!spilavítin í Vegas!

Mögnuð mynd byggð á 
sönnum atburðum um hóp 
nemenda sem sérhæfðu sig í 
að læra og telja í spilið 21 með 
það markmið að hreinsa 
spilavítin í Vegas!

""Tryllingslegt Tryllingslegt
hnefahögghnefahögg
í andlitið!"í andlitið!"
- SV, Mbl- SV, Mbl

"Tryllingslegt 
hnefahögg
í andlitið!"
- SV, Mbl - HJ, Mbl- HJ, Mbl- HJ, Mbl

- HJ, Mbl- HJ, Mbl- SV, Mbl

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

DIGITAL

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

stranglega bÖnnuÐ bÖrnum, 
alls ekki fyrir viÐkvÆma !

DEFINETLY MAYBE kl.  8 L

DOOMSDAY kl.  10:15 16 

SHINE A LIGHT kl.  8 L

21 kl. 10:15 12

FORGETTING SARAH ... kl. 8 - 10:20 L

FOOL’S GOLD kl. 8 12

VANTAGE POINT kl. 10:20 16

FOOL´S GOLD kl. 8 - 10:20 7

STÓRA PLANIÐ kl. 8 10

THE EYE kl. 10:10 10

FORGETTING SARAH... kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

FORGETTING SARAH... kl. 8 - 10:30 VIP
P2 kl. 8:15 - 10:30 16

SHINE A LIGHT kl. 8 - 10:30 L

SHINE A LIGHT kl. 5:30 VIP
RUINS kl. 8 - 10:30 16

FOOL´S GOLD kl. 5:40 - 8 - 10:30 7

STÓRA PLANIÐ kl. 6D 10

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 6 L

STEP UP 2 kl. 6 7

P2 kl. 6 - 8 - 10:10 16

STÓRA PLANIÐ kl. 6D - 8D - 10D 10

JUNO kl. 6 7

THE BUCKET LIST kl. 8 7

10.000 BC kl. 10:10 12DIGITAL

DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

1/2
SV MBL

FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 5.45, 8 og 10.15 12
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 6 - 550 kr. L
THE RUINS kl. 8 og 10 16
DEFINITELY, MAYBE kl. 8 og 10.15 L
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 6 7

550 Kr.

Bubbi Morthens heldur ferna tónleika á næstunni í 
Keflavík, Hafnarfirði, Kjós og Mosfellsbæ og verða 
þeir fyrstu í Keflavík á miðvikudag. Á tónleikunum 
mun Bubbi flytja eldri lög í bland við lög af nýrri 
plötu, Fjórir naglar, sem kemur út 6. júní, á afmælis-
degi hans.

Þrjú ár eru liðin síðan Bubbi gaf síðast út plötu 
með nýju efni og því verður spennandi að heyra 
hvernig nýju lögin hljóma. Fyrsta lag plötunnar er 
væntanlegt í spilun í næstu viku.

Miðasala á tónleikana fer fram á midi.is og við 
innganginn. Miðaverð er 2.000 krónur.

Bubbi spilar ný lög í tónleikaferð

BUBBI MORTHENS Bubbi heldur ferna tónleika á næstunni þar 
sem hann ætlar að spila lög af væntanlegri plötu.

Kvikmynd Guðnýjar Halldórs-
dóttur, Veðramót, hefur verið 
valin á kvikmyndahátíðina í 
Moskvu, sem er sú næstelsta í 
heimi. „Á Berlínarhátíðinni var 
Veðramót valin til þess að keppa 
á þessari hátíð, sem er ein af sjö 
A-hátíðum í heiminum. Við erum 
auðvitað ljómandi ánægð með 
það,“ segir Guðný, sem segist 
ekki vita til þess að íslensk mynd 
hafi áður farið til Moskvu. 
Hátíðin í Moskvu vekur athygli 
á heimsvísu, en á meðal þeirra 
stjarna sem hafa lagt leið sína 
þangað undanfarin ár eru 
Quentin Tarantino, Sean Conn-
ery, Meryl Streep og Jack Nichol-
son, svo örfáir séu nefndir. 

Hátíðin í Moskvu stendur yfir 
frá 19. til 28. júní, eins og segir á 
heimasíðu hennar, en Guðný 
segir að ekki muni koma í ljós 
við hvaða myndir Veðramót 
muni etja kappi fyrr en í byrjun 
júní. „Núna erum við að panta 
kópíu og láta þýða svolítið á 
rússnesku, það er ýmislegt sem 
þarf að gera og alls konar reglur 
sem við verðum að hlýða, sem 
við gerum með glöðu geði,“ segir 
Guðný, sem telur að föruneyti 

Veðramóta verði stórt og mikið. 
„Við förum mörg með henni. 
Sumum okkar er boðið og svo 
kemur fólk sem þarf að hjálpa 
okkur svolítið. Svona hátíð opnar 
marga glugga, og sérstaklega 
þegar maður er í keppni,“ segir 
hún. Leikkonan Tinna Hrafns-
dóttir er á meðal þeirra sem 
hefur verið boðið á hátíðina og 
Guðný útilokar ekki að fleiri 
leikarar verði með í för. „Maður 
hefur ferðast með Hrafni Gunn-
laugssyni og Tinnu Gunnlaugs-
dóttur og nú er það Tinna Hrafns-
dóttir. Það er flott,“ segir hún 
kímin.  - sun

Veðramót til Moskvu

Hasarmyndin The Forbidden 
Kingdom með bardagaköppunum 
Jet Li og Jackie Chan í aðalhlut-
verki fór beint í efsta sæti 
aðsóknarlistans vestanhafs eftir 
frumsýningarhelgi sína.

Myndin er sú fyrsta þar sem 
Jet Li og Jackie Chan leiða saman 
hesta sína og virðist samstarfið 
hafa hitt rækilega í mark. Í öðru 
sæti yfir vinsælustu myndirnar 
var Forgetting Sarah Marshall 
sem er frá sömu framleiðendum 
og sendu frá sér 40 Year Old 
Virgin.

Hryllingsmyndin Prom Night, 
sem var í efsta sæti í síðustu 
viku, féll niður í þriðja sætið. Í 
því fjórða var síðan 88 Minutes 
með Al Pacino í aðalhlutverki. 

Li og Chan á 
toppnum

LI OG CHAN Hasarmyndahetjurnar Jet Li 
og Jackie Chan fara með aðalhlutverkin 
í The Forbidden Kingdom.

ÚR VEÐRAMÓTUM Guðný Halldórs dóttir 
heldur í júní á kvikmyndahátíðina í 
Moskvu ásamt fríðu föruneyti.

TÓNLEIKAFERÐ BUBBA
Miðvikudagur 23. apríl - Primo Keflavík kl. 21.30
Fimmtudagur 24. apríl - Bæjarbíó Hafnarfirði kl. 20.30
Miðvikudagur 30. apríl - Félagsgarður í Kjós kl. 20.30
Fimmtudagur 1. maí - Hlégarður Mosfellsbæ kl. 20.30

Gamla góða vínylplatan er 
í bullandi sókn. Henni var 
spáð dauða þegar geisla-
diskurinn kom fram en 
nú þykir fátt eins töff hjá 
ákveðnum hluta tónlistar-
heimsins en að gefa út 
plötu. Báðar spútniksveitir 
síðasta árs, Sprengjuhöllin 
og Hjaltalín, gefa á næstu 
vikum út frumraunir sínar 
á plasti.

Plata Sprengjuhallarinnar, Tím-
arnir okkar, er nú í framleiðslu. 
„Þetta verður gríðarlega flott 
útgáfa,“ segir Snorri Helgason. 
„Við tókum mikinn tíma í hönn-
unina og „artvörkið“ mun skila 
sér á fullum styrk svona stórt. 
Platan verður tvöföld, Tímarnir 
okkar verður á fyrstu þremur 
plötuhliðunum en á þeirri fjórðu 
verður lagið Hiti – okkar útgáfa 
af Motown-laginu Heatwave – 
auk tónlistarinnar sem við gerð-
um fyrir leikritið Fló á skinni.“

Sleepdrunk seasons með 
Hjaltalín kemur út á vínyl um 
miðjan maí. „Það er nú bara svo 
kúl,“ segir Baldur Esra Einars-
son hjá Kimi Records um ástæð-
ur þess að gefa út á þessu formi. 
„Við erum með dreifingu í Skand-
inavíu og sjáum því alveg fram á 
að losna við lágmarksupplagið af 
svona plötuframleiðslu, 500 ein-
tök. Stefnan er að stærri útgáfur 
Kima verði líka til á vínyl. Nýjar 
plötur með Benna Hemm Hemm 
og hljómsveitinni Reykjavík! 
verða til dæmis báðar gefnar út á 
vínyl þegar þar að kemur, Benni í 
júní og Reykjavík! í ágúst.“

Síðustu árin hafa íslenskar 
hljómsveitir sífellt sótt í sig veðrið 

í vínylútgáfu. Hljómsveitir eins 
og Sigur Rós, Seabear, múm, Slow-
blow og Skakkamanage eru meðal 
þeirra sem gefið hafa út á plasti. 
Plötubúðirnar eru á tánum. Flest-
ar bjóða þær upp á plötu rekka og í 
Skífunni á Laugavegi stendur til 
að stórauka framboð á vínyl og 
grafa upp plötur á gömlum lager-
um til að gera úrvalið girnilegra.

Plötuspilarar fást víða. Eitt 
besta úrvalið er í Pfaff-búðinni. 
„Fyrir svona tíu árum seldum við 
ekki plötuspilara, en eftir að þeir 
komu þá hafa þeir mjatlast út,“ 
segir Bragi Kort verslunar maður. 
„Svo má tala um algjöra spreng-
ingu í sölunni þegar USB-plötu-
spilararnir komu. Það eru plötu-
spilarar sem hægt er að tengja 
beint við tölvu.“

Kúl að gefa út á vínyl

TÍMARNIR OKKAR Á FJÓRUM HLIÐUM Sprengjuhöllin kemur á plast.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ALLAR STÆRSTU ÚTGÁFURNAR Á VÍNYL 
Baldur Esra hjá Kimi Records.



Komin í
verslanir
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> Fylkismenn á förum til Ríga

Fylkir tekur þátt í hinni umdeildu Intertoto-keppni í 
sumar en íslensku liðin sem hafa tekið þátt í þessari 
keppni hafa oftar en ekki misst fótanna í deildinni hér 
heima. Í fyrstu umferð keppninnar mun Fylkir 
etja kappi við lettneska liðið FK Riga og fer 
fyrri leikurinn fram ytra 21. eða 22. júní. Síðari 
leikurinn fer fram á Íslandi viku síðar. Sigur-
vegarinn í rimmunni mætir síðan Bohem-
ians frá Írlandi eða velska liðinu FC Rhyl. 
Þeir leikir eru áætlaðir í byrjun júlí.

NBA Manu Ginobili var valinn 
besti sjötti maðurinn í NBA-
deildinni með miklum yfirburð-
um. Ginobili var valinn í fyrsta 
sæti á 123 seðlum af 124. Með 
öðrum orðum fékk hann 615 stig 
af 620 mögulegum þannig að 
enginn efast um að þetta val hafi 
verið rétt.

Ginobili átti frábært tímabil 
með Spurs og var stigahæsti 
maður liðsins með 19,5 stig að 
meðaltali í leik, sem er hans besta 
á ferlinum. Hann var þess utan 
með 4,8 fráköst og 4,5 stoðsend-
ingar að meðaltali í leik. Ginobili 
kom af bekknum í 51 af 
74 leikjum 
Spurs í vetur. 
Þeir sem eru 
gjaldgengir í 
valið þurfa að 
hafa komið af 
bekknum í meiri-
hluta þeirra leikja 
sem þeir hafa 
spilað.

Leandro Barbosa 
hjá Phoenix varð 
annar með 283 stig, 
en hann hlaut þessi 
verðlaun í fyrra. 
Jason Terry hjá 
Dallas varð síðan þriðji 
en hann fékk 44 stig. 

 - hbg

Manu Ginobili:

Besti varamað-
urinn í NBA

SNÆFELL-KEFLAVÍK  83-98
Stig Snæfells: Justin Shouse 23 (4 
frák., 4 stoð), Jón Ólafur Jónsson 20 
(5 frák.), Ingvaldur Magni Hafsteins-
son 14 (7 frák. 3 stoð), Hlynur Bær-
ingsson 12 (12 frák., 4 stoð), Sigurður 
Þorvaldsson 9, Anders Katholm 5 (5 
frák.)

Stig Keflavíkur: Tommy Johnson 27 
(8 frák., 5 stoð), Bobby Walker 23 
(6 frák., 7 stoð), Gunnar Einarsson 
16, Anthony Susnjara 11, Magnús 
Gunnarsson 11, Þröstur Jóhannsson 
4, Jón Nordal Hafsteinsson 3 (4 frák.), 
Sigurður Þorsteinsson 3 (9 frák.)

Það má víða finna fyrir kreppunni þessa dagana og þar á meðal í 
íþróttalífinu á landinu. Fjölmörg félög eru byrjuð að halda að sér 
höndum og önnur eru í óða önn að endurskipuleggja reksturinn og 
lækka kostnað, ekki síst vegna launa. Handboltalið Stjörnunnar hafa 
verið aðsópsmikil á leikmannamörkuðum síðustu ár en nú er svo 
komið að í Garðabæ er byrjað að leysa leikmenn undan samningum. 
Bæði Heimir Örn Árnason og Hlynur Morthens hafa fengið þau skila-
boð að þeir megi róa á önnur mið og Hlynur skrifaði undir samning 
við Gróttu í gær.

„Það kom frekar flatt upp á mig að Stjarnan eiginlega vildi ekkert 
hafa mig lengur. Mér var bara boðið að fara þó svo að ég væri með 
samning. Ég væri ekkert inni í planinu hjá þjálfaranum og því mætti 
ég fara,“ sagði Hlynur Morthens en hann játar fúslega að tíðindin, 
sem hann fékk í síðustu viku, hafi ekki farið vel í sig í fyrstu.

„Fyrst var ég verulega fúll því ég ætlaði að halda áfram og slá 
Roland út næsta vetur. Svona er þetta aftur á móti stundum og 
ekkert við því að gera.“

Hlynur skrifaði svo seinni partinn í gær undir samning við Gróttu 
en hann lék út á Nesi þegar Grótta og KR spiluðu saman undir 

einum fána. „Það kom fyrirspurn frá einu öðru 
liði en ég vildi fara í Gróttu. Ágúst hefur þjálfað 
mig áður hjá Gróttu og eftir að ég heyrði í 
honum var aldrei spurning að kýla á það. 
Mér leið alltaf mjög vel úti á Nesi. Topp-
klúbbur þar sem vel er hugsað um allt,“ 
sagði Hlynur en það truflar hann ekkert 
að spila í næstefstu deild.

Heimir Örn sagði við Fréttablaðið 
í gær að hann hefði enga ákvörðun 
tekið um sína framtíð. „Ég hefði nú 
helst kosið að þetta hefði ekki lekið út 
þannig að ég hefði getað unnið þessi 
mál í friði,“ sagði Heimir, sem neitaði því 
að vera í viðræðum við einhver félög 
en sagði mál sín væntanlega leysast á 
næstu misserum.

Ljóst er að mörg lið munu bítast um 
þjónustu þess snjalla leikmanns.

BRUNAÚTSALA HJÁ STJÖRNUNNI:  HEIMIR ÖRN Á FÖRUM OG HLYNUR MORTHENS SEMUR VIÐ GRÓTTU

Var verulega fúll út í Stjörnuna í fyrstu

KÖRFUBOLTI Keflvíkingar sýna 
engin veikleikamerki á sér þessa 
dagana og geta nú tryggt sér 
Íslandsmeistaratitilinn á heima-
velli í Toyota-höllinni í Keflavík 
eftir sannfærandi 15 stiga sigur, 
83-98, í Stykkishólmi í gærkvöld. 
Keflavík var með tökin á leiknum 
allan tímann og Tommy Johnson 
og Bobby Walker voru illviðráðan-
legir í seinni hálfleik þar sem þeir 
skoruðu 31 af 50 stigum sínum. 
Tommy átti frábæran leik og var 
kosinn maður leiksins en hann var 
með 27 stig, 8 fráköst og 5 stoð-
sendingar í gær. Keflavík hefur 
nú unnið fimm sigra í röð eftir að 
liðið lenti 0-2 undir í undanúrslita-
einvígi sínu á móti ÍR.

Snæfell skoraði fjögur fyrstu 
stigin en Keflavík tók síðan öll 
völd, komst síðan í 4-7 og 9-17 þar 
sem Gunnar Einarsson skoraði 
meðal annars átta stig á tveggja 
mínútna kafla. Keflavík var síðan 

fimm stigum yfir eftir fyrsta leik-
hlutann, 14-19. Keflvíkingar héldu 
áfram frumkvæðinu út hálfleik-
inn en heimamenn söxuðu jafnt og 
þétt á forskotið og munaði þar 
miklu um frábæra innkomu Jóns 
Ólafs Jónssonar sem skoraði 12 
stig og hitti úr öllum skotum sínum 

í öðrum leikhluta. Tveir þristar í 
lok hálfleiksins, frá Anders Kat-
holm og Justin Shouse, komu síðan 
muninum niður í tvö stig, 42-44, 
fyrir hálfleik.

Tommy Johnson fór hamförum í 
þriðja leikhlutanum þar sem hann 
skoraði 16 stig og setti niður fjórar 

þriggja stiga körfur þar sem oft 
leit út fyrir að Snæfellingar tækju 
hann ekki alvarlega fyrir utan en 
hann var góður í að nýta sér það. 
Tommy átti mikinn þátt í að Kefla-
víkurliðið var komið með níu stiga 
forskot fyrir lokaleikhlutann, 64-
73.

Snæfellingar náðu að minnka 
muninn niður í sex stig í fjórða 
leikhluta, 83-89, en þeir komust 
ekki nær og Keflavík kom munin-
um upp í 15 stig með því að skora 
9 síðustu stigin í leiknum.

Magnús Þór Gunnarsson, fyrir-
liði Keflavíkur, var ánægður með 
stöðuna á sínu liði. „Við vorum 
alltaf yfir en þeir hætta aldrei. Við 
vorum mjög sterkir í hausnum í 
lokin. Við misstum stóru mennina 
okkar út af í villuvandræði en sem 
betur fer kom það ekki að sök í 
þessum leik. Við missum fjóra 
leikmenn út af með fimm villur en 
sýndum að það er alltaf til nóg af 
leikmönnum í Keflavík,“ sagði 
Magnús Þór í leikslok. „Við vorum 
með stærra hjarta en þeir. Ef við 
spilum jafn vel og við höfum verið 
að gera þá vinnum við pottþétt 
næsta leik. Það er enginn fingur 
kominn á bikarinn ennþá, við erum 
búnir að vinna tvo sigra en þurf-
um einn í viðbót. Sá sigur kemur á 
fimmtudaginn,“ sagði Magnús 
áður en hann rauk í siguröskrin 
inni í klefa.

„Þetta er gríðarlega svekkandi. 
Sóknarleikurinn okkar er hikandi 
og þeir eru að taka okkur á barátt-
unni. Við höfum verið að vinna 
leikina þannig síðan Geof kom,“ 
sagði Snæfellingurinn Jón Ólafur 
Jónsson, sem átti frábæran leik.

Þriðji leikurinn fer fram í 
Toyota-höllinni í Keflavík á 
fimmtudaginn og þar getur Kefla-
vík tryggt sér Íslandsmeistara-
titilinn í níunda sinn og í fjórða 
sinn á sex árum. ooj@frettabladid.is

Við vorum með stærra hjarta
Magnús Gunnarsson, fyrirliði Keflavíkur, segir að hjartað hafi verið stærra hjá Keflvíkingum í gær og spáir 
því að Keflavík landi titlinum á fimmtudag. Suðurnesjamenn unnu frábæran útisigur í gær, 83-98.

STEMNING Trommusveitin, sem 
vaknaði af löngum dvala á dögunum, 
lét vel í sér heyra í Fjárhúsinu í gær.

 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRÁBÆR Bobby Walker átti enn einn stórleikinn fyrir Keflavík í gær. Hann brýst hér 
framhjá Sigurði Þorvaldssyni, sem var ólíkur sjálfum sér og fann sig alls ekki. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FÓTBOLTI Barátta ensku liðanna Liverpool og Chelsea um 
sæti í úrslitaleik Meistaradeildarinnar hefst í kvöld þegar 
liðin spila fyrri undanúrslitaleikinn sinn á Anfield Road-
leikvanginum í Liverpool. 

Liverpool hefur slegið Chelsea tvisvar sinnum út úr 
undan úrslitunum á síðustu fjórum árum, fyrst 1-0 saman-
lagt 2005 og svo eftir vítaspyrnukeppni í fyrra. Búast má 
við harðri baráttu og taktískum leik en aðeins þrjú mörk 
hafa verið skoruð í sex Meistaradeildarleikjum liðanna 
undanfarin fjögur ár. Liðin hafa mæst afar oft í flestum 
keppnum undanfarin misseri og eru því væntanlega farin 
að þekkja hvort annað út og inn. Chelsea verður án Michael 
Essien í leiknum í kvöld þar sem hann tekur út leikbann en 
búist er við því að Michael Ballack komi inn á miðjuna í 
staðinn fyrir Ganverjann. 

„Við erum að spila vel bæði varnar- og sóknarlega og það 
er mikið sjálfstraust í liðinu. Við vitum samt að Chelsea er 
með mjög skipulagt og gott lið og þetta verður því mjög erf-
itt. Við vitum að þegar tvö frábær lið mætast við þessar 

kringumstæður skipta litlir hlutir oft miklu máli,” sagði 
Rafael Benitez, stjóri Liverpool, um leikinn. Liverpool 
hefur aldrei skorað undir hans stjórn á Stamford Bridge og 
því verður afar mikilvægt að hans menn nái góðum úrslit-
um á heimavelli. 

Avram Grant, stjóri Chelsea, hefur ekki gefið mikil færi 
á sér í fjölmiðlum upp á síðkastið en hann var þó til í að 
hrósa Steven Gerrard, fyrirliða Liverpool, í viðtali. „Gerr-
ard er frábær leikmaður og frábær manneskja. Hann er 
besti leikmaðurinn í Englandi að mínu mati og jafnvel sá 
besti í Evrópu vegna þeirra áhrifa sem hann hefur á sitt 
lið,“ sagði Grant um Gerrard, sem hefur glímt við meiðsli 
og var ekki með Liverpool í deildinni um helgina. Hann á 
samt að vera orðinn klár í leikinn í kvöld.

„Það besta sem við getum tekið með okkur úr þessum 
leikjum er tilfinningin sem greip okkur þegar við heyrðum 
lokaflautið. Það er versta tilfinning sem hægt er að finna en 
að öðru leyti munu þessir gömlu leikir ekki hafa nein áhrif,” 
sagði Chelsea-maðurinn Frank Lampard spurður um áhrif 

fyrri ófara liðsins gegn Liver-
pool í Meistaradeildinni. Í 
þessi fyrri tvö skipti var fyrsti 
leikurinn á Stamford Bridge 
en að þessu sinni leika liðin 
fyrri leikinn á Anfield. Nú er 
að sjá hvort það hjálpi Chel-
sea-mönnum að brjóta af sér 
Liverpool-álögin í Meistara-
deildinni en sagan er vissu-
lega með heimamönnum, 
sem hafa ekki dottið út úr 
undanúrslitum Evrópu-
keppni meistaraliða síðan 
árið 1965.  - óój

Ensku liðin Liverpool og Chelsea leika fyrri undanúrslitaleik sinn í Meistaradeildinni á Anfield í kvöld:

Kemst Chelsea loks í gegnum Liverpool?

Í FÝLU Það hefur verið þungt 
yfir stjóra Chelsea síðustu 

daga. NORDICPHOTOS/GETTY

Nám samhliða starfi
- styrktu stöðu þína á vinnumarkaði

Umsóknarfrestur er til 5. maí

Rekstrar- og viðskiptanám 
Mannauðsstjórnun
Þjónustustjórnun
Gæðastjórnun
Verkefnastjórnun - leiðtogaþjálfun

NÁM SAMHLIÐA STARFI

Leiðsögunám á háskólastigi 
Markaðssamskipti - stefnumörkun 
og framkvæmd 
Þekkingarmiðuð þjónustustjórnun 
Nám í verðbréfaviðskiptum

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444
endurmenntun.is

FÓTBOLTI Fyrirsögnin er gömul, 
hún hefur margoft verið notuð úti 
um allan heim en orðrómurinn er 
samt enn að skjóta upp kollinum.

Umboðsmaður hollenska 
þjálfarans Guus Hiddink neitaði 
því enn og aftur í gær að skjól-
stæðingur hans myndi taka við 
Chelsea í sumar en staða Avram 
Grant þykir veik hjá félaginu.

„Það eru engar líkur á því að 
Guus fari til Chelsea. Hann 
skrifaði undir nýjan samning við 
Rússa í mars sem nær yfir HM 
2010 og Guus stendur alltaf við 
sína samninga,“ sagði umboðs-
maðurinn. 

„Ég veit ekki hvaðan þessar 
sögur koma alltaf og mér er 
mikið í mun að jarða þær 
endanlega. Málið snýst ekki um 
peninga. Það sem málið snýst um 
er að Guus er með samning sem 
hann ætlar að virða.“  - hbg

Sagan sem aldrei deyr:

Hiddink ekki á 
leið til Chelsea

GUUS HIDDINK Verður áfram með rúss-
neska landsliðið. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Þó svo að Ronaldinho sé 
búinn að semja um kaup og kjör 
við ítalska liðið AC Milan þarf 
hann að bíða með að leita að húsi í 
borginni.

Samningaviðræður Barcelona 
og AC Milan hafa farið hægt af 
stað og engin sátt er um kaup-
verðið sem stendur.

„Þetta er ekki að smella saman. 
Kannski kemur Ronaldinho ekki 
eftir allt saman og við tökum bara 
hreinan framherja í staðinn,“ 
sagði Adriano Galliani, yfirmaður 
knattspyrnumála hjá Milan.

Tímabilið hefur verið erfitt hjá 
Ronaldinho og hann hefur aðeins 
verið í byrjunarliðinu í 13 leikjum 
af 30 í deildinni. 

Hann hefur verið 
nokkuð meiddur og 
sögusagnir hafa 
verið um að hann 
hafi verið tekinn 
út úr liðinu vegna 
agavandamála. - hbg

Ronaldinho-sala í uppnámi:

Engin sátt um 
kaupverðið
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

Sumir vilja meina að sjónvarpsáhorf sé hin argasta 
tímasóun og að sjónvarpsmiðillinn sé öllum öðrum 
fjölmiðlum lakari þar sem hann er gagngert hannaður 
til þess að drepa í okkur bæði heilafrumur og fram-
kvæmdagleði og skilja aðeins eftir dapurlega og hola 
mannveruskel. Þeir sem halda þessu fram fá mikið 
út úr því að nöldra í okkur hinum sem viljum horfa á 
sjónvarpið og segja okkur endalaust að tímanum væri 
betur varið í að lesa góða bók eða að spila lúdó með 
fjölskyldunni. Nöldrið veitir sjónvarpshöturunum djúpa 
og áferðarríka ánægju sem dýpkar um helming hið 
minnsta ef þeim tekst að nöldra í sjónvarpsunnendum á meðan 
síðarnefndi hópurinn er að reyna að horfa á uppáhaldsþáttinn 
sinn. 

Fátt bítur á sjónvarpshatarana; öllum mótrökum um fræðslugildi 
sjónvarpsefnis er svarað með óyggjandi niðurstöðum úr rannsókn 
virts háskóla í Japan sem sýnir fram á, svart á hvítu, að sjónvarps-

áhorf veldur heilaskemmdum og offitu. Nei, það eina 
sem hugsanlega getur stungið upp í þessa skinheilögu 
leiðindaskarfa er að nýta sjónvarpsáhorfstímann til 
þess að gera eitthvað uppbyggilegt í leiðinni, eins og 
til dæmis að gera magaæfingar. Eða, fyrir þá sem eru 
þegar með glæsilegan þvottabrettismaga, að prjóna 
sokka og aðrar hentugar flíkur á fjölskyldu og vini. Ekki 
láta blekkjast af Ylströndinni í Nauthólsvík; við búum á 
Íslandi og hér er þörf fyrir ull allan ársins hring.

Þeir sem kunna ekki að prjóna halda að það sé ekki 
hægt að samþætta sjónvarpsáhorf og prjónaskap þar 

sem það sé nauðsynlegt að horfa á garnið og prjónana öllum 
stundum til að forðast hroðaleg mistök. Þetta er argasti misskiln-
ingur; það er vel hægt að prjóna án þess að horfa á hvað maður er 
að gera. Maður verður þó að vera reiðubúinn að taka afleiðingum 
gjörða sinna. Svo er líka ágætt að prjóna og hlusta á útvarpið ef sá 
gállinn er á manni, en það er samt eiginlega bara fyrir byrjendur.  

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR NÝTIR TÍMANN VEL

Prjónað við imbakassann

16.05 Sportið
16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Púkka
17.51 Hrúturinn Hreinn
18.00 Geirharður bojng bojng
18.25 Undir ítalskri sól  (5:5)

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Veronica Mars  (14:20) Bandarísk 
spennuþáttaröð um unga konu sem er 
slyngur spæjari. Aðalhlutverk leikur Kristen 
Bell.

20.55 Á faraldsfæti - Túva  Sænskur 
þáttur frá sjálfstjórnarlýðveldinu Túvu í suður-
hluta Síberíu sem áður tilheyrði Sovétríkj-
unum. Þar búa um það bil 300 þúsund 
manns og flestir lifa hirðingjalífi á stepp-
unum.

21.25 Viðtalið  Bogi Ágústsson ræðir við 
Magne Arge, forstjóra Atlantic Airways.

22.00 Tíufréttir
22.25 Njósnadeildin  (2:10) (Spooks 

VI) Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit 
innan bresku leyniþjónustunnar MI5 sem 
glímir meðal annars við skipulagða glæpa-
starfsemi og hryðjuverkamenn. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.

23.20 Sannleikurinn um Mariku ( 1:5) 
Sænsk spennuþáttaröð um unga konu, 
Mariku, sem er að fara að gifta sig en 
hverfur sporlaust. 

00.05 Kastljós
00.40 Dagskrárlok

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Fyrstu skrefin  (e)

09.15 Vörutorg
10.15 Óstöðvandi tónlist
14.45 Vörutorg
15.45 Skólahreysti  (e)

17.45 Rachael Ray  
18.30 Jay Leno ( e)

19.15 Psych (e)
20.10 Kid Nation - NÝTT  Bandarísk 

raunveruleikasería sem hefur vakið mikla at-
hygli. Fjörtíu krakkar á aldrinum 8 til 15 ára 
koma til Bonanza-bæjar til að stofna nýtt 
samfélag. Krakkarnir munu búa í 40 daga 
í þessum eyðibæ án afskipta fullorðinna. 
Þar eru engin nútíma þægindi og krakkarn-
ir verða að bjarga sér sjálfir. Vinátta mynd-
ast og krakkarnar þurfa að vinna saman til 
að hlutirnir gangi upp. Það koma fljótt upp 
árekstrar en málin eru leyst á bæjarráðsfundi 
og þeir sem hafa staðið sig best í hverjum 
þætti fá gylltar stjörnur. Það er enginn 
sendur heim úr Kid Nation en krökkunum er 
frjálst að yfirgefa bæinn og hætta í leiknum 
hvenær sem er. Þrauka krakkarnir í 40 daga 
og tekst þeim að sanna fyrir fullorðnum að 
þeir geti skapað betri veröld en fyrri kyn-
slóðir? Tekst þeim að vinna saman sem ein 
heild eða láta þau undan barnslegum freist-
ingum og missa tökin á öllu saman?

21.00 Innlit / útlit  (10:14) Hönnunar- 
og lífsstílsþáttur þar sem Þórunn, Nadia 
og Arnar Gauti koma víða við, heimsækja 
skemmtilegt fólk og breyta og bæta á heim-
ilum þess. 

21.50 Cane  (8:13) Alex kemst að því 
að Frank er spilafíkill og skuldir hans gætu 
ógnað fjölskyldufyrirtækinu. Joe Samuels 
kemur sökinni á dóttur sína vegna ólöglegra 
landakaupa á Kúbu.

22.40 Jay Leno
23.25 C.S.I.  (e)

00.15 Jericho  (e)

01.05 C.S.I.
01.55 Vörutorg
02.55 Óstöðvandi tónlist

07.00 Iceland Express-deildin 2008 
 (Snæfell - Keflavík)

15.15 Spænsku mörkin
16.00 Inside Sport  (Gianfranco Zola / 
Bernard Hopkins)

16.35 World Supercross GP
17.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evr-
ópu  Vandaður fréttaþáttur úr Meistaradeild 
Evrópu þar sem síðustu umferðir eru skoð-
aðar og viðtöl tekin við leikmenn og þjálfara.

18.00 Meistaradeildin - upphitun  Hitað 
upp fyrir leiki kvöldsins í Meistaradeild Evr-
ópu.

18.30 Meistaradeild Evrópu  (Liverpool 
- Chelsea) Bein útsending frá leik Liverpool 
og Chelsea í undanúrslitum Meistaradeild-
ar Evrópu.

20.40 Meistaradeildin  (Meistaramörk) 
Sparkspekingar fara yfir alla leiki kvöldsins 
í Meistaradeildinni. Öll mörkin og öll um-
deildu atvikin.

21.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar
21.55 The Science of Golf  (The Swing) Í 
þessum þætti er rennt yfir golfsveifluna eins 
og hún leggur sig.

22.20 Meistaradeild Evrópu  (Liverpool 
- Chelsea)

00.00 Meistaradeildin  (Meistaramörk)

14.40 Middlesbrough - Bolton
16.20 Arsenal - Reading
18.00 Premier League World  (Heimur 
úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum. Leikmenn heimsóttir, 
gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

18.30 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

19.00 Aston Villa - Birmingham
20.40 Man. City - Portsmouth
22.20 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

23.15 Fulham - Liverpool

06.00 Spin
08.00 The Legend of Johnny Lingo
10.00 Finding Neverland
12.00 Kicking and Screaming
14.00 The Legend of Johnny Lingo
16.00 Finding Neverland
18.00 Kicking and Screaming
20.00 Spin
22.00 U.S. Seals II

00.00 Der Untergang  (Downfall) 
Margverðlaunuð kvikmynd um síðustu daga 
Adolfs Hitler sem óhætt er að fullyrða að sé 
sannkallað þrekvirki.

02.30 The Cooler
04.10 U.S. Seals II

07.00 Justice League Unlimited
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Kalli kanína og félagar
08.05 Oprah
08.45 Í fínu formi
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 La Fea Más Bella
10.05 Standoff  (2:18)

11.15 Extreme Makeover: HE  (11.32)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours  (Nágrannar)

13.10 Corkscrewed  (4:8)

13.35 Try Seventeen
15.20 Sjáðu
15.55 Kringlukast
16.20 Shin Chan
16.40 Ginger segir frá
17.03 Justice League Unlimited
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours  (Nágrannar)

18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons
19.55 Friends  (8:24) (Vinir 7)

20.20 Hell´s Kitchen  (5:11)

21.05 Shark  (7:16) Stórleikarinn James 
Woods snýr aftur í hlutverki lögfræðingsins 
eitilharða Sebastian Stark. Þetta er önnur 
þáttaröð þessa frábæra og ferska lögfræði-
krimma. Við höldum áfram að fylgjast með 
Sebastian sækja erfiðustu málin fyrir sak-
sóknaraembættið en oftar en ekki hittir 
hann fyrir harðsvíraða glæpamenn sem 
hann eitt sinn varði sjálfur. 2007.

21.50 Kompás
22.25 60 minutes  (60 mínútur) Glænýr 
þáttur virtasta og vinsælasta fréttaskýringa-
þáttar í heimi þar sem reyndustu fréttaskýr-
endur Bandaríkjanna.

23.10 Medium  (4:16)

23.55 Nip/Tuck  (13:14)

00.40 ReGenesis  (7:13)

01.30 Try Seventeen
03.00 Pop Rocks
04.30 Shark  (7:16)

05.15 The Simpsons
05.40 Fréttir og Ísland í dag
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

00.00 Der Untergang   
 STÖÐ 2 BÍÓ

22.25 Njósnadeildin  
  SJÓNVARPIÐ

21.05 Shark   STÖÐ 2

21.00 American Dad   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Kid Nation  SKJÁR EINN

▼

> Kristen Bell
Bell er fædd árið 1980 og er þess 
vegna sjö árum eldri en sautján ára 
persóna sem hún leikur í þættinum 
Veronica Mars og Sjónvarpið sýnir í 
kvöld. Bell leikur einnig í þáttunum 
Heroes og Gossip Girl og alls eru 
væntanlegar fjórar kvikmyndir 
með Bell í aðalhlutverki. 
Með sanni segja að Bell sé 
ein eftirsóttasta leikkona 
Hollywood í dag.



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Entourage  (3:20) 

17.30 Comedy Inc.  (12:22)

18.00 American Dad  (9:23)

18.30 Kenny vs. Spenny 2  (4.:3)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Entourage  (3:20)

20.30 Comedy Inc.  (12:22)

21.00 American Dad  (9:23) Fjórða ser-
ían um Stan og baráttu hans gegn hryðju-
verkum. Frábærar teiknimyndir frá höfund-
um Family Guy þar sem aðalsöguhetjan er 
Stan Smith og fjölskylda hans. Stan er út-
sendari CIA og er því alltaf til taks í bar-
áttunni gegn ógnum heimsins. Fjölskylda 
hans er ekki eins og aðrar fjölskyldur því að 
á heimilinu búa meðal annars kaldhæðin 
geimvera og enskumælandi gullfiskur.

21.30 Kenny vs. Spenny 2  (4:13)

22.00 American Idol  (31:42) Komið er 
að því að finna sjöundu Idol-stjörnuna en 
fram að þessu hafa sigurvegarar kepnninnar 
og reyndar fleiri til slegið rækilega í gegn og 
selt milljónir platna.

22.45 American Idol  (32:42)

23.30 Crossing Jordan  (17:17)

00.15 Chappelle´s Show
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Heima er best
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Stef
15.03 Útvarpssagan: Sjosja

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Hundur í útvarpssal
21.00 Í heyranda hljóði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
00.07 Næturtónar

Þegar Ragnar Þór Valgeirsson 
greindist með alvarlegan tauga-
hrörnunarsjúkdóm ársgamall var 
honum ekki hugað líf nema í tvö 
ár. Ragnar Þór er nú sextán ára 
unglingur sem tekst á við þrautir 
lífsins af einstöku æðruleysi. Hann 
er bundinn við hjólastól og hefur 
aldrei gengið. Í lífi Ragnars Þórs er 
tölvan nauðsynlegt tæki. Þar eyðir 
hann löngum stundum við að 
semja tónlist og búa til listaverk. 
Hann gerir sér grein fyrir annmörkum sínum og skipuleggur líf sitt út frá 
þeim. Kompás hefur fylgst með Ragnari og fjölskyldu hans um tveggja ára 
skeið og veitir einstaka innsýn í líf fjölskyldu langveiks barns.

STÖÐ 2 KL. 20.20

Hell ś Kitchen – íslenskt 
brúðkaup

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn tjáir sig um 
viðhorf sín til stjórnmála líðandi stundar.

21.00 Birkir Jón  Umsjónarmaður er Birkir 
Jón Jónsson þingmaður. Hann ræðir við 
gest sinn um pólitík.

21.30 Úrval úr Mér finnst...  Lifandi 
skemmtiþáttur í umsjón Ásdísar Olsen og 
Kolfinnu Baldvinsdóttur. Þær leika á als oddi 
í umræðum um konur og samfélagið.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Horisont 
11.05 Aftenshowet 11.25 Aftenshowet med Vejret 
11.50 Supernabo 12.20 Kom igen 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Dawson’s Creek 14.00 SPAM 2008 14.30 
Bernard 14.35 Svampebob Firkant 15.00 Store 
Nørd 15.30 Lille Nørd 16.00 Aftenshowet 16.30 
TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med 
Vejret 17.30 Ha’ det godt 18.00 Ønskehaven 
18.30 Elsker dig for evigt? 19.00 TV Avisen 19.25 
Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Kriminalkommissær 
Clare Blake: Black Dog 21.10 Dødens Detektiver 
21.35 OBS 21.40 Kongemordet 22.35 Seinfeld 
22.55 Forældre på banen 

7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 
Fantastiske fortellinger 10.40 Blir man stor, så blir 
man stor 11.40 Faktor 12.10 Jessica Fletcher 13.00 
Supermusikk 13.30 Den utvalgte 13.55 Frosk til 
middag 14.05 Desperados 14.30 Utfordringen 
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - Nyheter 
på samisk 15.25 Solens mat 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Postmann Pat 16.20 Eddy og 
bjørnen 16.30 Pablo, den lille rødreven 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Ut i nat-
uren: Magasin 17.55 Landeplage 18.25 Redaksjon 
EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.30 Brennpunkt 20.20 Extra-trekning 20.30 
Safari 21.00 Kveldsnytt 21.15 Shakespeare: The 
Taming of the Shrew 22.40 4•4•2: Bakrommet: 
Fotballmagasin 23.10 Kulturnytt 23.20 Autofil juke-
boks 1.00 Norsk på norsk jukeboks 

9.00 Den geniala babyn 10.00 Rapport 10.05 
Debatt 11.05 Niklas mat 11.50 Kvartetet Korpen 
13.30 Andra Avenyn 14.00 Rapport 14.10 
Gomorron Sverige 15.00 Big Words 15.30 Mega 
16.00 Bolibompa 16.10 Minimyror i Kenya 16.15 
Byggare Bob - Projekt: Bygg framtiden 16.25 
Räkna med skägg 16.30 Fiska med Anders 16.45 
Seaside hotell 17.00 Bobster 17.05 Hasses brorsas 
låtsassyrras kompis 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Andra Avenyn 18.30 Naturnollorna 19.00 
Plus 19.30 Klass 9A 20.00 Life or Something Like 
It 21.40 Rapport 21.50 Kulturnyheterna 22.05 
Brottet 23.05 Sändningar från SVT24 

Þá er komið að því: undanúrslitin í 
Meistaradeildinni. Fyrri leikurinn fer 
fram á Anfield og því má búast við 
að Liverpool-menn sjái um að sækja 
á meðan Chelsea heldur sig til baka. 
Hér verður hart barist, svo mikið er 
víst.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Liverpool-Chelsea
Stöð 2 Sport kl. 18.30

▼

▼

Íþróttafræði (BSc) Lýðheilsufræði (MPH & MPH Ex) Stærðfræði (Diplóma)Kennslufræði (Diplóma)Íþ ótt f ði ( ) Lýðh il f ði ( ) St ðf ði ( ó )K l f ði ( ó )

Tökum við umsóknum núna 
Kynntu þér námið á www.hr.is

Í hópi kennara og nemenda kennslufræði- og lýðheilsudeildar Háskólans í Reykjavík eru einstak-
lingar sem hafa náð miklum árangri á sínu sviði. Willum Þór Þórsson hefur orðið Íslandsmeistari 
sem knattspyrnuþjálfari með KR og Val og Þórdís Gísladóttir, sviðsstjóri íþróttafræðisviðs, er 
margfaldur verðlaunahafi í frjálsíþróttum. Margrét Lára Viðarsdóttir, íþróttamaður ársins árið 
2007, er nemandi í íþróttafræði við deildina.

Prófessorar okkar hafa náð miklum árangri hver á sínu sviði. Dr. Guðjón Magnússon var 
framkvæmdastjóri Evrópuskrifstofu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), dr. Geir Gunn-
laugsson hefur unnið gott starf í þróunaraðstoð í Afríku og Dr. Inga Dóra Sigfúsdóttir hefur skapað 
sér góðan orðstír fyrir stjórn rannsóknar- og forvarnarverkefna víða um Evrópu. Dr. John 
Allegrante, Fulbright-prófessor og prófessor við Columbia-háskóla, er einn fremsti fræðimaður 
Bandaríkjanna á sviði lýðheilsufræða. Í Háskólanum í Reykjavík viljum við ná langt og laða að okkur 
fólk með sama metnað – bæði kennara og nemendur.

Framtíðin er HR.

VIÐ KENNSLUFRÆÐI- OG LÝÐHEILSUDEILD ER AFREKSFÓLK Á ÝMSUM SVIÐUM
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. ofstopi 6. í röð 8. laus greinir 9. 
kúgun 11. mun 12. hengingartré 14. 
safna saman 16. ónefndur 17. forað 
18. trjátegund 20. þys 21. stunda.

LÓÐRÉTT
1. ílát 3. íþróttafélag 4. eyja í Miðjarð-
arhafi 5. svelg 7. skái 10. angan 13. 
útdeildi 15. svari 16. neitun 19. tveir 
eins.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. ofsi, 6. rs, 8. hið, 9. oki, 
11. ku, 12. gálgi, 14. smala, 16. nn, 17. 
fen, 18. eik, 20. ys, 21. iðka. 

LÓÐRÉTT: 1. trog, 3. fh, 4. sikiley, 5. 
iðu, 7. skásnið, 10. ilm, 13. gaf, 15. 
ansi, 16. nei, 19. kk. 

Spaugstofumenn hafa nú geng-
ið frá samkomulagi við Þórhall 
Gunnarsson dagskrárstjóra þess 
efnis að Spaugstofan verði á dag-
skrá Ríkissjónvarpsins næsta vetur. 
Verða þættir þeirra 
með óbreyttu sniði 
frá því sem verið 
hefur og hvíla á 
herðum þeirra 
Pálma Gestssonar, 
Karls Ágústs Úlfs-
sonar, Sigurðar 
Sigurjónssonar 
og Örns Árna-
sonar. Auk þess 
koma við sögu 
gestaleikarar. Síðasti þáttur þessara 
dáðu grínara verður á dagskrá 
næsta laugardag og má þá búast 
við flugeldasýningu.

JóJó götulistamaður var eins og oft 
áður með kassagítar sinn í Austur-
strætinu um helgina. JóJó er þeirrar 
sannfæringar að þegar hann spilar 
lækki tíðni ofbeldis og sjálfsagt 

ekki verri tilgáta en hver 
önnur. Meðal þeirra 
sem litu við voru Ásdís 

Rán í sumarskapi og 
sagði að miðað við 

brunarústirnar væri 
JóJó 
alveg 
milljón. 

Þá kastaði Hrafn 
Gunnlaugsson, sem var í fylgd 
suðrænnar þokkadísar, kveðju 
á Jójó og bað hann um að spila 
Wild Rover... sem var að sjálfsögðu 
auðsótt mál. 

Rithöfundurinn góði Eiríkur 
Örn Norðdahl hefur opnað nýja 
heimasíðu sem er bæði 
á ensku og íslensku. 
norddahl.org. 
Hann er búsettur 
í Finnlandi og er 
þaðan allt hið besta 
að frétta. Eiríkur 
Örn hyggst þó 
fljótlega leggja 
land undir fót, 
er á leið til New York og Brussel á 
listahátíðir sem þar eru haldnar. 
En sumrinu hyggst Eiríkur verja á 
heimaslóðum eða á Ísafirði.

 - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Réttur dagsins á Grænum kosti 
er alltaf góður. Stundum gríp ég 
líka með mér mat þaðan ef ég 
er að fara á næturvakt. Þá er ég 
alltaf öfundaður af þeim sem 
borða bara brauð með osti.“ 

Siggi pönk, hjúkrunarfræðingur og 
anarkisti.

„Það eru engar formlegar við-
ræður hafnar. En við höfum fund-
að nokkrum sinnum. Þeir hafa 
áhuga á okkur og við á þeim,“ 
segir Ingvi Hrafn Jónsson sjón-
varpsstjóri og eigandi ÍNN.

Þreifingar eru í gangi milli 
ÍNN og kvikmyndafyrirtækisins 
True North um hugsanlega sam-
einingu fyrirtækjanna. Ingvi 
Hrafn segir fulltrúa True North 
hafa fyrir nokkrum vikum komið 
á sinn fund. „Þeir hafa áhuga á að 
gerast eignaraðilar og þannig 
yrði búinn til samstarfsgrund-
völlur.“ ÍNN er í hundrað pró-
senta eigu Ingva Hrafns og fjöl-
skyldu en Ingvi segist gjarnan 
vilja fá fleiri að stöðinni. Nú 
hefur hún verið í loftinu í ár og 

komin reynsla á hana. En þetta sé 
ekki eins manns verk að halda 
utan um stöðina. „True North eru 
ekki þeir einu sem hafa áhuga. 
Og ég vil gjarnan fá inn kannski 
tíu öfluga aðila sem eru á sömu 
línu og ég,“ segir Ingvi Hrafn og 
vísar þá til þess að ÍNN sé þver-
pólitískur þjóðmálafarvegur þar 
sem gert er út á dýptina en ekki 
fimm til tíu mínútna viðtöl eins 
og sjá megi í Kastljósi eða Íslandi 
í dag.

Sjálfur er Ingvi Hrafn nýlega 
lentur en hann var að koma frá 
Flórída. „Það er hellingur í gangi 
og vinur minn og samherji, Jón 
Kristinn Snæhólm, er fánaberinn 
í þessum viðræðum fyrir mig. 
Við eigum til dæmis í viðræðum 

við tuttugu íþróttafélög innan ÍSÍ 
– sérsambönd sem ekki eiga jafn 
greiða leið inn í íþróttafréttatíma 
og boltaíþróttirnar. Ég veit að 
ÍNN verður aldrei risastór sjón-
varpsstöð en það er kominn tími 
til að efla hana enn frekar.“

- jbg

Þreifingar milli ÍNN og True North

INGVI HRAFN Hrafninn er 
lentur og nú er stefnt að 

eflingu ÍNN með aðkomu 
fleiri eigenda.

„Hún var alveg eins og vön mann-
eskja þegar hún brá sér á hjólið,“ 
segir Páll Friðriksson, kjötiðnaðar-
maður og ljósmyndari á héraðs-
fréttablaðinu Feyki á Sauðárkróki. 
Páll varð vitni að skemmtilegu 
atviki í opinberri heimsókn for-
setahjónanna í Skagafirði í síðustu 
viku. Þá brá forsetafrúin Dorrit 
Moussaieff sér á hlaupahjól og 
þótti taka sig vel út. „Það var dag-
skrá í íþróttahúsinu á þriðjudags-
kvöld og það voru allir inni að bíða 
eftir forsetahjónunum. Ég var 
staddur fyrir utan ásamt nokkrum 
guttum og einn þeirra var með 
hlaupahjól. Dorrit vildi ólm fá að 
prófa hjólið og áður en maður vissi 
var hún komin af stað. Hún tók 

nokkra hringi og bar sig fagmann-
lega að,“ segir Páll.

Ekki er nema mánuður síðan 
Páll byrjaði að taka myndir fyrir 
héraðsfréttablaðið Feyki. Honum 
var því nokkur heiður sýndur með 
því að fá að fylgja forsetahjónun-
um eftir í opinberri heimsókn 
þeirra. „Jú. Þetta var mjög gaman. 
Ég var með þeim allan þriðjudag-
inn og þau vöktu gríðarlega 
athygli. Sérstaklega Dorrit, hún er 
algjör segull á athyglina.“

 - hdm 

Dorrit þrælvön á hlaupahjóli

FORSETAFRÚ Á HLAUPAHJÓLI Dorrit 
Moussaieff brá á leik á Sauðárkróki í 

síðustu viku.
MYND/PÁLL FRIÐRIKSSON/FEYKIR

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5%

„Við höfum ekkert á móti Euro-
vision, ég vona sjálfur að Serbía 
vinni á ný. En ef einhver reynir að 
standa fyrir einhvers konar gay-
pride göngu þá verður slíkt stöðv-
að með valdi. Samkynhneigð er 
árás á serbnesku þjóðina og það er 
okkar hlutverk að verja þjóðina 
fyrir henni,“ segir Mladin Obrad-
ovich, einn æðsti maður í serb-
nesku hægri samtökunum Obraz, í 
samtali við Fréttablaðið. Í sænska 
dagblaðinu All-Svenska er haft 
eftir félaga Mladin í Obraz, Damir 
Grbic, að þeir muni halda vöku 
sinni ef einhverjir sýni samkyn-
hneigð sína á götum úti og stöðva 
slíkt með ofbeldi. Mladin vildi 
ekki taka svo djúpt í árinni en 
beindi því til homma og lesbía að 
þeir ættu að halda sig inni.

Samtökin Obraz eru opinber-
lega á móti samkynhneigð. Mladin 
segir samkynhneigð einfaldlega 
vera af hinu illa. „Allir þeir sem 
reyna að flagga sinni samkyn-
hneigð á opinberum vettvangi 
verða stöðvaðir af samtökunum. 
Við líðum ekki samkynhneigð í 
Belgrad,“ bætir Mladin við. Sigur-
vegari síðasta árs, söngkonan 
Marija Šerifovic, olli nokkru 
fjaðrafoki meðal Eurovision-aðdá-
enda á þessu ári er hún lýsti yfir 
stuðningi við hægrisinnaða í Ser-
bíu fyrir kosningarnar í ár. Mladin 
gefur lítið fyrir þær sögusagnir að 
Marija sé lesbía eins og margir 
aðdáendur keppninnar hafa viljað 
halda fram og hafði bara fyrir 
skömmu rekist á blaðaviðtal við 
hana þar sem hún sagðist vilja 
giftast og eignast börn. „Annars 
verður þú bara að tala við hana 
sjálfa um þau mál.“  

Mladin tekur samt skýrt fram 
að samtökin hafi ekkert á móti 
Eurovision og vill lítið tjá sig 
þegar það er borið undir hann 
hvernig honum lítist á Eurovision, 
í ljósi þess að samkynhneigðir 
hafa verið áberandi meðal áhorf-
enda og þátttakenda undanfarin 

ár. Hann tjáði Fréttablaðinu að 
þeir myndu ekkert aðhafast í 
kringum Eurovision nema: „Þeir 
sem reyna að skapa einhvers 
konar grundvöll fyrir Gay Pride 
verða stöðvaðir með öllum tiltæk-
um ráðum.“

Jónatan Garðarsson, tals-
maður Eurovision-hópsins, 
segir að öryggisgæslan í 
Belgrad verði gríðarlega 
mikil, einmitt vegna hópa 
eins og Obraz. „Og það er í 
hlutverki okkar sem 
höfum farið oftar að 
gera þátttakendun-
um grein fyrir 
alvarleika máls-
ins,“ segir Jónat-
an, en eins og 
kunnugt er eru 
nokkrir sam-
kynhneigðir í 
íslenska föru-
neytinu. 

Jónatan hefur 
marga fjöruna sopið, 
var með Eurovision-
förunum í Úkraínu 

þegar appelsínugula byltingin stóð 
sem hæst og í Istanbul 2004 þegar 
þar höfðu nýverið verið framin 
hryðjuverk. Hann segir að öryggis-
gæslan verði hins vegar meiri og 
reglur stífari vegna ástandsins í 
Serbíu. „Við verðum látin gista á 
sérstökum hótelum og eigum að 

fylgja opinberri dagskrá til hlítar. 
Þegar ég fór þangað út nýverið 
fengum við til að mynda ekki að 
fara niður í miðborgina án þess 
að vera í sérstökum rútum með 

lögreglubíla báðum megin,“ 
bætir Jónatan við. „Maður 

veit náttúrlega aldrei 
fyrirfram hvernig málin 
æxlast en vonandi geng-
ur þetta allt saman 
vel.“

 freyrgigja@frettabladid.is

MLADIN OBRADOVICH: SAMKYNHNEIGÐ ER GLÆPUR GEGN SERBUM

Stíf öryggisgæsla fyrir 
samkynhneigða í Serbíu

OBRAZ Félagar í hægrisamtökunum Obraz hafa verið áberandi í serbnesku þjóðlífi 
en þeir hreykja sér af því að hafa stöðvað Gay Pride-göngur í Belgrad.

NORDICPHOTOS/AFP

ALVARLEGT MÁL Jónat-
an Garðarsson segir það 

hlutverk hinna eldri og 
reyndari í Eurovision að fræða 
þátttakendur um alvarleika 
málsins.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1.   4,9 prósent.

2.   Maís og hamp.

3.   Vancouver Whitecaps í USL-
deildinni í fótbolta í Kanada.



Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   notadir.brimborg.is 

seljagamla

kaupanýjan
notaðan

Viðkaupumhvaðadruslusemer
á heilar 200.000 krónur,kaupir
þúbetri notaðan sendibílhjá
Brimborg: verð frá kr. 670.000.

Komdu bíldruslunni í verð. Nú áttu útborgun upp í betri sendibíl. 
Það skiptir ekki máli hvaða bíl þú átt - við kaupum hann. Komdu 
bara með bíldrusluna og settu 200 þúsundkallinn upp í betri 
notaðan sendibíl hjá Brimborg. Bara ein bíldrusla 
upp í hvern betri sendibíl. Allt að 90% fjármögnun.

  Nýttu nú tækifærið. Komdu í Brimborg í dag.

    Breyttu
druslunni í

    sendibíl ídag

Opið í dag frá kl. 9 til18

Komdu druslunni í verð í dag
Notaðir sendibílar frá kr. 670.000

Nú áttu 200.000 kr. útborgun upp í betri sendibíl

Allt að 90% fjármögnun á 
betri sendibíl frá Brimborg

Nú áttu útborgun upp í betri sendibíl

200.000 krónur fyrir drusluna

Alveg satt. Við kaupum hvaða bíldruslu sem er á heilar 200.000 kr. kaupir þú betri 
notaðan sendibíl í Brimborg. Líka þá sem eru á sérstöku tilboði í dag. Um leið og 
þú breytir druslunni í sendibíladjásn tekurðu nokkur visthæf skref. Þú hreinsar til í 
borg og bæjum og dregur úr mengun. Sparar eldsneyti. Og ekki síst eykur þú 
öryggi þitt í umferðinni á nýrri bíl.

 Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu notaðan sendibíl.
Allt að 90% fjármögnun.

Komdu í kaffi og kleinur og seldu okkur 
drusluna fyrir betri notaðan sendibíl 

Notaðir sendibílar frá 
kr. 670.000 til kr. 2.150.000
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er mánudagurinn 21. apríl, 
112. dagur ársins. 

Árið 2003 voru boðaðar skipu-
lagsbreytingar innan Ríkis-

útvarpsins í framhaldi af tölvupósti 
Markúsar Arnar Antonssonar, 
þáverandi útvarpsstjóra, til sam-
starfsmanna. Þar kvartaði hann 
undan vinstri slagsíðu innan Ríkis-
útvarpsins, sérstaklega í  Speglin-
um, sem hann uppnefndi Hljóðvilj-
ann. Meðal annars var Speglinum 
fundið það til foráttu að fjalla gagn-
rýnið um gildi þess að koma hinum 
stórhættulega efnavopnaframleið-
anda Saddam Hussein frá völdum 
til að vernda alla heimsbyggðina. 

ÍSLENSKIR stuðningsmenn frels-
unarinnar urðu svo ægilega glaðir 
þegar íslenskir sprengjusérfræð-
ingar fundu sprengjukúlur sem 
hugsanlega kannski voru taldar 
hafa einhvern tímann innihaldið 
sinnepsgas. Halldór Ásgrímsson, 
þáverandi utanríkisráðherra, steig 
stríðsdans og sagði að um heims-
viðburð væri að ræða. Rannsóknir 
leiddu aftur á móti í ljós að hylkin  
innihéldu aldrei efnavopn. Leit að 
gereyðingarvopnum var svo hætt 
formlega árið 2005 eftir milljarða 
dollara leit og stuðningsmenn frels-
unarinnar hættu að tala um að 
nauðsynlegt hefði verið að koma 
Hussein frá völdum heldur hefði 
þetta allt verið gert til að bjarga 
Írökum þótt meginrök Bandaríkja-
manna fyrir innrásinni hefðu verið 
meint efnavopnaeign.

EN aftur að Speglinum. Eftir á að 
hyggja sýnist mér að ástæður þess 
að Spegilsmenn voru bendlaðir við 
vinstri slagsíðu á sínum tíma sé sú 
að þeir öfluðu frétta af Íraksmálum 
í öðrum fjölmiðlum en bandarísk-
um og breskum. Tungumálakunn-
átta þáttastjórnenda leyfði þeim 
nefnilega að kanna þýsk og frönsk 
sjónarmið í þessum efnum. Það 
hugnaðist íslenskum ráðamönnum 
greinilega ekki ef marka má skrif 
og viðbrögð á þessum tíma, svo 
sem hjá Birni Bjarnasyni og Mark-
úsi Erni. 

NÚ er komið í ljós að meintir 
„sjálfstæðir sérfræðingar“ sem 
útskýrðu og rökstuddu nauðsyn 
innrásarinnar á sínum tíma voru á 
mála varnarmálaráðuneytisins. 
New York Times afhjúpaði áróð-
ursherferð Pentagon um helgina og 
hefur nú sýnt fram á að menn með 
sérfræðiþekkingu þáðu laun fyrir 
að lýsa yfir stuðningi sínum við 
innrásina. Margir viðurkenna nú að 
hafa talað gegn betri vitund af ótta 
við viðbrögð varnarmálaráðuneyt-
isins. Fréttir frá Bandaríkjunum 
voru allan tímann meingallaðar. 

ÞAÐ er illt til þess að vita að vand-
aðir fjölmiðlamenn hafi þurft að 
sitja undir ámæli og þola níð af 
hálfu yfirmanns síns fyrir að lepja 
ekki allt gagnrýnislaust upp úr 
bandarísku pressunni.

Spegillinn

5.30 13.26 21.24
5.06 13.11 21.18

TÖFFARI
SEM HUGSAR FYRIR ÖLLU
KIA CEE´D SPORTY WAGON.
7 ÁRA ÁBYRGÐ.
RÍKULEGUR STAÐALBÚNAÐUR:
• álfelgur
• loftkæling
• USB-tengi fyrir iPod
• 6 diska geislaspilari
• aðgerðastýri
• rafræn stöðugleikastýring
• sex öryggispúðar
• upplýsingatölva

www.kia.is

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is
KIA á Ís landi  er  í  e igu HEKLU
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

* 7 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla í aflrás og 5 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla 
í öðrum hlutum bílsins. Þetta á við um Kia cee’d í öllum EB löndum (auk Noregs, Sviss, Íslands og Gíbraltar)

ÞÚ GERIR FRÁBÆR KAUP!
Í KIA cee´d Sporty Wagon færðu meiri akstur, meira olnbogarými og meiri þægindi
fyrir minni pening - án þess að fórna frábæru útliti og aksturseiginleikum.

Þú færð einnig 7 ára ábyrgð, ríkulegan staðalbúnað og getur valið beinskiptan
115 hestafla dísilbíl sem eyðir aðeins 4,7 lítrum á hundraðið, eða 120 hestafla
sjálfskiptan bensínbíl sem eyðir 6,9 lítrum á hundraðið.  
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