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„Afasystir mín, Áslaug Þorsteins-dóttir, saumaði þessa mynd af síð-ustu kvöldmáltíðinni,“ segir ArnaÝrr Sigurðardótti

í þriggja herbergja íbúð þannig að plássið var takmarkað þég finnst ekki

Listaverk á skrifstofunni
Arna Ýrr Sigurðardóttir, prestur í Langholtskirkju, á fallega útsaumaða mynd af síðustu kvöldmáltíðinni. 

Myndina fékk hún að gjöf frá afasystur sinni sem hefur í gegnum tíðina saumað út fjölda verka.

MÁLVERKAUPPBOÐ  verður haldið í dag klukkan 18.15 í Gallerí Fold við Rauðarárstíg. Fjöldi 
verka gömlu meistaranna verður boðinn upp, meðal annars eftir Kjarval, Jón Stefánsson, Nínu Tryggvadóttur og Ásgrím Jónsson.

Séra Arna Ýrr Sigurðar-dóttir, prestur í Langholts-kirkju, er með útsaumaða mynd af síðustu kvöld-máltíðinni á skrifstofu sinni í kirkjunni.
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Aftur til fortíðarSigrún Valbergsdóttir ætlar að verja páskunum á Hornströndum. SÍÐA 2

Starfið öflugt 
frá upphafi
Hestamanna-
félagið Logi í 
Biskupstungum 
er 50 ára.

TÍMAMÓT 18

DAGAR TIL PÁSKA

Spilar í Warhol-safni
Jóhann Jóhannsson 
heldur í tónleikaferð 
um Bandaríkin og 

semur tónlist 
fyrir bíó-
myndir.

FÓLK 24
FÓLK „Fólk þarf oftast ráðgjöf 
vegna vandræða með samband 
sitt og annarra fjölskyldumeð-
lima við fuglinn,“ segir Díana 
Lind Monzon páfagaukaráðgjafi. 

„Við förum þá í gegnum æfing-
ar og ég reyni að styrkja tengslin 
milli páfagauksins og heimilis-
fólks. Í þessari viku fer ég til að 
mynda á heimili þar sem fuglinn 
er afar hrifinn af stelpu á heim-
ilinu en vill ekki sjá kærastann 
hennar.“ Díana hefur síðastliðin 
ár aðstoðað fólk með stærri og 
smærri páfagauka. Algengara 
er þó að hún fari í vitjanir vegna 
stærri fuglanna. - jma / sjá síðu 34 

Díana Lind Monzon: 

Hjálpar fólki 
með páfagauka

„Ví heftú kill somþíng!“
„Hann var að sýna sig: sýna 
útlendingnum veiðimann í sínu 
náttúrulega umhverfi“, skrifar 
Guðmundur Andri Thorsson.

Í DAG 16

VINDUR FYRIR VESTAN   Í dag 
verða NA 10-15 m/s norðvestan 
til, annars mun hægari. Él á Vest-
fjörðum og fyrir norðan en rigning 
eða slydda sunnan og austan síðar 
í dag. Snjókoma nyrðra í kvöld.
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ÖRYGGISMÁL „Staðreyndin er sú að 
björgunarflugi fjölgar á næstu 
mánuðum og toppar yfir sumar-
ið. Þetta er því ekkert sérstaklega 
slæmt núna og það er pólitískt mál 
hvernig þetta mun þróast,“ segir 
Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar (LHG). 

Tvisvar á þessu ári hefur komið 
upp sú staða að TF-GNÁ og TF-
LÍF, stóru Super Puma-björgunar-
þyrlur LHG, hafa verið óflughæf-
ar á sama tíma. LÍF hefur verið 
frá síðan 5. janúar vegna skyldu-
skoðunar en GNÁ hefur á þeim 
tíma bilað tvisvar: í sex daga í 
janúar og þrjá daga í lok mars. 
Við þessi skilyrði hefur LHG því 
aðeins haft minnstu þyrluna, TF-
EIR, klára til að sinna útköllum. 

Sú þyrla hefur takmarkaða flug- 
og burðargetu miðað við þær 
stærri, en hún getur tekið átta 
farþega auk fimm manna áhafnar. 
Algengt er að þrettán til fimmt-
án sjómenn séu í áhöfn minni 
togskipa. Áhafnir frystiskipa, 
sem eru að veiðum í öllum veðr-
um langt frá landi, telja tæplega 
þrjátíu menn.

Árni Bjarnason, forseti Far-
manna- og fiskimannasambands-
ins, segir að skert björgunargeta 
LHG þýði einfaldlega að sjómenn 
lifi við þá nöturlegu staðreynd að 
geta ekki gengið að því sem vísu að 
þeim verði komið til hjálpar lendi 
þeir í háska. Þá daga sem litla 
þyrlan var ein nothæf hafi skap-
ast alvarlegt hættuástand. Hann 

minnir á að TF-EIR taki aðeins 
átta farþega og áhafnir togskipa 
séu þrettán til þrjátíu manns.

Samkvæmt upplýsingum frá 
LHG er TF-EIR, sem ein var til 
taks í níu daga, bilanagjörn og 
erfið í viðhaldi. Hún er elst af 
þyrlunum þremur, flogin 11.000 
flugtíma. TF-LÍF er flogin 4.100 
tíma og GNÁ 2.700.

Skert þyrlubjörgunargeta LHG 
er til frambúðar, segir Georg. 
Lengi hafi legið fyrir að þrjár 
þyrlur gætu ekki tryggt þá þyrlu-
þjónustu sem LHG vildi veita. 
Hann segir það pólitíska ákvörð-
un að fjölga þyrlunum en fjórðu 
þyrlunni var skilað 12. apríl 2008 
í sparnaðarskyni.

 - shá / sjá síðu 4

Ekki hægt að tryggja 
björgun allt árið
Landhelgisgæslan hefur verið án stóru björgunarþyrlna sinna í níu daga á 
þessu ári. Alvarlegt ástand sem er til frambúðar, segir forstjóri Gæslunnar.

Táningur kom 
United aftur á 
toppinn
Mikil dramatík 
var í enska 
boltanum um 
helgina.

ÍÞRÓTTIR 30

UTANRÍKISMÁL Á leiðtogafundi Atlantshafsbanda-
lagsins í Strassborg um helgina átti Össur Skarp-
héðinsson utanríkisráðherra viðræður við Barack 
Obama Bandaríkjaforseta um nánara samstarf 
ríkjanna tveggja á sviði jarðhitavinnslu. 

Að því er segir í tilkynningu frá utanríkisráðu-
neytinu lýsti Obama miklum áhuga á slíku sam-
starfi og kvaðst þekkja til forystu Íslands á því 
sviði. Hann sagði ríkisstjórn sína mjög einbeitta 
í því að þróa endurnýjanlega orkugjafa til að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og skapa ný 
„græn“ störf. 

Áður en leiðtogafundinum lauk útnefndi Obama 
einn af helstu ráðgjöfum sínum sem sérstakan 
tengil skrifstofu sinnar í Hvíta húsinu við Ísland á 
þessu sviði.

Í lokaályktun leiðtogafundarins er Íslendingum 
þakkað frumkvæði í umræðum innan bandalags-
ins um öryggismál á norðurslóðum. Í ávarpi sínu 
á fundinum lagði Össur áherslu á að við þróun 
nýrrar framtíðarsýnar NATO yrði sérstaklega 
tekið tillit til vaxandi mikilvægis norðurslóða og 
heimskautasvæðanna.

 - aa

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra átti viðræður við Bandaríkjaforseta: 

Obama lýsir áhuga á samstarfi

RÆDDU JARÐHITAMÁL Vel fór á með þeim Össuri og Obama forseta á fundinum í Strassborg á laugardag. 
MYND/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

PÁFAGAUKARÁÐGJAFI Díana Lind Monz-
on aðstoðar fólk með stærri og smærri 
páfagauka. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um tví-
tugt játaði í gær að hafa slegið 
mann á svipuðu reki hnefahöggi í 
leigubílaröð í Lækjargötu í fyrri-
nótt. Þolandinn hlaut alvarlega 
áverka á höfði og liggur á gjör-
gæsludeild. Hann var í öndunar-
vél um tíma og var ekki kominn 
til meðvitundar í gærkvöldi.

Maðurinn var handtekinn síð-
degis í gær eftir ábendingu frá 
vitni. Enginn annar er grunaður í 
málinu. Að sögn lögreglu slasað-
ist fórnarlambið ekki eins alvar-
lega og óttast var í fyrstu og er 
á batavegi. Málið telst upplýst. 
Ekki var farið fram á gæsluvarð-
hald yfir árásarmanninum.  - sh

Ungur maður handtekinn:

Játaði á sig stór-
hættulega árás
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SAMGÖNGUMÁL Aðeins er eftir að sprengja tæplega 
fjörutíu metra haft í eystri göngum Héðinsfjarðar-
ganga. Slegið verður í gegn á fimmtudagsmorguninn. 
Verkið hefur tafist um sex mánuði.

Jóhann Gunnar Stefánsson, framkvæmdastjóri 
Háfells, segir „99,9 prósent öruggt“ að markmiðið 
náist, enda sé samgönguráðherra boðaður norður á 
fimmtudagsmorguninn. „Síðasta sprengingin verður 
klukkan tíu um morguninn. Við keyrum svo í gegn 
í fyrsta skipti frá Siglufirði til Ólafsfjarðar seinni 
partinn.“ Háfell ehf. annast verkið ásamt tékkneska 
fyrirtækinu Metrostav. Háfell er með rúmlega þrjá-
tíu starfsmenn á vinnusvæðinu en Tékkarnir sextíu. 
Áætlað er að lokafrágangi við göngin verði lokið 16. 
júní 2010 en Háfell mun fjölga sínum starfsmönnum 
á þeim tíma.

Héðinsfjarðargöng eru stærsti verksamningur 
sem Vegagerðin hafði gert við undirskrift í maí 2006. 
Heildarkostnaður var þá áætlaður um sjö milljarðar 
króna.  Göngin stytta leiðina milli Siglufjarðar 
og Ólafsfjarðar úr 62 kílómetrum í um fimmtán 
kílómetra, miðað við leið um Lágheiði, og úr 234 
kílómetrum í fimmtán kílómetra miðað við leið um 

Öxnadals heiði. Jarðgöngin verða tvíbreið, um 3,7 kíló-
metra löng milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar og um 
6,9 kílómetrar milli Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar. Í 
heildina verða göngin um ellefu kílómetrar. - shá

Síðasta haftið í Héðinsfjarðargöngum sprengt næstkomandi fimmtudag:

Eftir að sprengja um 40 metra

HÉÐINSFJARÐARGÖNG Göngin verða tilbúin um mitt næsta 
sumar og munu marka tímamót í samgöngumálum nyrðra.
 MYND/VEGAGERÐIN

Arna, var þetta guðsgjöf?

„Þetta var alla vega Guðs þakkar 
vert.“

Reykjavíkurborg hefur gefið Langholts-
kirkjusöfnuði eftir sautján milljóna króna 
skuld. Arna Ýrr Sigurðardóttir er prestur í 
Langholtskirkju.

VIÐSKIPTI Margeir Pétursson, stjórn-
arformaður MP Banka, segir kaup 
bankans á útibúaneti SPRON í upp-
námi vegna aðgerða Nýja Kaup-
þings og þar með ráðning bankans 
á 45 fyrrverandi starfsmönnum 
SPRON. Hann hótar kæru til Sam-
keppniseftirlitsins linni fulltrúar 
Kaupþings ekki látum.

Skilanefnd 
SPRON hefur 
samþykkt 800 
milljóna króna 
kauptilboð MP 
Banka í útibúa-
netið, en MP 
hyggst  hefja 
starfsemi á ný 
í þremur útibú-
um undir merkj-
um SPRON. Sam-

keppniseftirlitið hefur einnig 
samþykkt kaupin. Hins vegar þurfti 
að fresta fyrirhugaðri opnun útibú-
anna í dag vegna þess að samþykki 
Fjármálaeftirlitsins (FME) liggur 
enn ekki fyrir.

Margeir fullyrðir að töfin á sam-
þykki frá FME sé þrýstingi frá 
Kaupþingi að kenna og að Kaupþing 
hafi jafnvel fengið fulltrúa Seðla-
banka Íslands til að ganga erinda 
sinna í málinu.

Við fall SPRON voru allir inn-
lánsreikningar bankans færðir 
til Kaupþings. Í Kaupþingi óttast 
menn að þegar MP Banki opni útibú 
SPRON á ný muni fyrrverandi við-
skiptavinir SPRON, sem nú eiga fé 
á reikningum í Kaupþingi, flykkj-
ast með peninga sína til MP Banka. 
Það gæti reynst Kaupþingi þungur 
ljár í þúfu að útvega fjármagn til 
slíkra útgreiðslna í snarheitum.

„Það er auðvitað algjörlega óvið-
unandi að samkeppnisaðili, þótt það 
sé ríkisbanki, geti beitt þrýstingi til 
að stöðva samkeppni,“ segir Mar-
geir. Hann segist ekki trúa því að 
Samkeppniseftirlitið og FME muni 
láta slíkt yfir sig ganga og segir að 
framganga Kaupþings verði kærð 
til Samkeppniseftirlitsins verði 
ekki látið af henni. Allar tafir á mál-
inu komi MP Banka mjög illa, enda 
megi leiða líkur að því að færri fyrr-
verandi viðskiptavinir SPRON muni 
færa sig til hins nýja SPRON því 
lengra sem líði frá falli bankans.

Finnur Sveinbjörnsson, banka-
stjóri Kaupþings, segir alrangt að 
bankinn hafi beitt öllum meðulum 
til að koma í veg fyrir söluna til MP 
en vill að öðru leyti ekki tjá sig um 
málið. Öllum spurningum blaða-
manns svarar hann á þá leið að 
verið sé að vinna að farsælli lausn 
málsins. Hann bendir þó á að Kaup-
þing sé, líkt og MP Banki, reiðubú-
ið að ráða til sín fyrrverandi starfs-
fólk SPRON. Tuttugu hafi þegar 
verið ráðnir og þeir verði fleiri fari 
svo að Kaupþing taki til sín útlána-
safn SPRON.  stigur@frettabladid.is

Hótar að kæra Kaup-
þing vegna SPRON
Margeir Pétursson fullyrðir að Kaupþing hindri kaup MP á útibúum SPRON 
og hótar kæru til Samkeppniseftirlitsins. Alrangt, segir bankastjóri Kaupþings. 
Kaupþing hefur þegar ráðið til sín tuttugu fyrrverandi starfsmenn SPRON.

MARGEIR 
PÉTURSSON

Hlynur Jónsson, formaður skilanefnd-
ar SPRON, segir að enn sé í skoðun 
hver hafi sent tölvupóst úr þjónustu-
veri SPRON þar sem fyrrverandi 
viðskiptavinur SPRON er hvattur til 
viðskipta við MP Banka. Finnur Svein-
björnsson, bankastjóri Kaupþings, 
sagði í Fréttablaðinu á laugardag 

mjög óeðlilegt að skilanefndin ynni á 
þennan hátt sem hálfgerð markaðs-
deild fyrir MP Banka. 

Hlynur segir ljóst að pósturinn 
sé ekki frá skilanefndinni kominn, 
en vill að öðru leyti ekki tjá sig um 
málið. Hann segir málið litið alvar-
legum augum.

TÖLVUPÓSTSENDING ENN Í SKOÐUN

UMDEILDUR SPARISJÓÐUR Fundað var um málið í gær í von um að viðunandi 
niðurstaða fengist. Hún var í ekki í höfn þegar Fréttablaðið fór í prentun.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR, AP Að beiðni 
Japana var öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna kallað saman til bráða-
fundar í gærkvöldi í tilefni af því 
að Norður-Kóreumenn létu verða 
af því að skjóta upp langdrægri 
eldflaug, þvert á viðvaranir. 

Norður-Kóreumenn telja sig 
vera í rétti og segjast með eld-
flaugarskotinu hafa verið að 
koma gervihnetti á sporbraut. 

Japanar álíta eldflaugarskotið 
aftur á móti sem vísvitandi ögrun; 
Norður-Kóreumenn séu með því 
að sýna að þeir búi yfir langdræg-
um eldflaugum sem geta flutt 
kjarnaodda langar leiðir. 

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti sagði í gær að eldflaugar-
skotið ógnaði friði og stöðugleika 
„nær og fjær“.   - aa

Norður-Kóreumenn ögra: 

Eldflaugarskot 
sagt ógna friði

ÆSINGUR Seúlbúar mótmæla ögrunum 
norðanmanna með því að brenna 
eldflaugarlíki og fána N-Kóreu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

LÖGREGLUMÁL Einn af þremenn-
ingunum sem hafa játað að hafa 
kveikt í rútu í Vestmannaeyj-
um aðfaranótt miðvikudags er í 
slökkviliði bæjarins. Rútan eyði-
lagðist og litlu munaði að eldur-
inn bærist í hús Björgunarfélags 
Vestmannaeyja, en tveir mann-
anna tengdust einnig félaginu.

Starfsmenn Slökkviliðs Vest-
mannaeyja og meðlimir Björg-
unarfélags Vestmannaeyja sendu 
frá sér tilkynningu í gær þar sem 
atburðurinn er harmaður. Lög-
reglan rannsakar hvort menn-
irnir tengjast öðrum íkveikjum í 
Eyjum undanfarin misseri.

Slökkviliðsmaðurinn hefur 
óskað eftir því að verða leystur 
frá skyldum sínum sem slökkvi-
liðsmaður og meðlimur í Björg-
unarfélaginu.   - shá

Bruni í Vestmannaeyjum:

Brennuvargur 
í slökkviliðinu

BRUNNA RÚTAN Rútan er ónýt og 
margar rúður brotnuðu í húsi Björgunar-
félagsins vegna hitans.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Eldur á svölum
Slökkviliðið sendi fjölmennt lið að 
blokk í Asparfelli í gærkvöldi þar 
sem eldur logaði í gasgrilli á svölum 
á fimmtu hæð. Vel gekk að slökkva. 
Íbúar voru ekki í íbúðinni en sprengi-
hætta var nokkur.

LÖGREGLUMÁL

Ivanov í forystu
Gjorgje Ivanov, frambjóðandi íhalds-
manna, hafði gott forskot þegar 56 
prósent atkvæða höfðu verið talin í 
úrslitaumferð forsetakosninga í Make-
dóníu í gær. Ivanov var þá kominn 
með rúm 66 prósent atkvæða. 

MAKEDÓNÍA

EFNAHAGSMÁL „Það sem mér fannst 
sláandi er mikilvægi þess að slá 
skjaldborg um okkar auðlindir og 
að við missum þær ekki úr okkar 
höndum. Ég man nú ekki hversu 
oft ég hef bent á þetta saman 
sjálfur,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra um 
skoðanir Michaels Hudson, próf-
essors í hagfræði við Missouri-
háskóla.

Hudson sagði í viðtali í Silfri 
Egils að íslenska ríkið ætti ekki 
að borga skuldir sem það hefði 
ekki sjálft stofnað til og að hætta 
ætti samstarfi við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn (AGS). Verið sé að 
ráðast á íslenska hagkerfið. Mark-

miðið segir hann vera að ná yfir-
ráðum yfir náttúruauðlindum og 
fjármunum Íslendinga. 

Steingrímur segir að margir 
hafi áhuga á að fá verðmæti fyrir 

lítið við þær efnahagsaðstæður 
sem nú eru. „Við þurfum að 
standa fast í fæturna gagnvart 
því.“

Hudson gagnrýnir AGS fyrir að 
láta Ísland greiða af skuldum sem 
það ræður ekki við og mælir með 
því að samstarfinu við sjóðinn 
verði hætt.

Steingrímur segir aðspurður 
að það komi ekki til greina að 
segja upp samkomulaginu við 
AGS en mikilvægt sé að losna frá 
því eins fljótt og kostur er. „Við 
verðum einnig að varast að nota 
þessi lán svo við verðum sem 
minnst háð því að þurfa að sæta 
utanaðkomandi skilmálum.“  - shá

Fjármálaráðherra um orð hagfræðiprófessors um auðlindir og AGS:

Sláum skjaldborg um auðlindir

MICHAEL 
HUDSON

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

LÖGREGLUMÁL Belgískur maður, 
sem strauk úr haldi lögreglu 
fyrir helgi, er byrjaður að skila 
af sér fíkniefnum sem hann hafði 
innvortis. Hann hafði gleypt efni 
og einnig geymt þau í endaþarmi. 
Þrjár pakkningar hafa skilað sér.

Niðurstöður efnagreiningar 
liggja ekki fyrir. Maðurinn situr 
nú í gæsluvarðhaldi.  - sh

Belgíski strokufanginn:

Byrjaður að 
skila efnunum

PARÍS, AP Franska lögreglan hand-
tók alls um 300 manns í hörðum 
mótmælaaðgerðum í Strassborg 
um helgina, þar sem 60 ára 
afmælisleiðtogafundur NATO fór 
fram á laugardag.  

Nicolas Sarkozy Frakklands-
forseti segist vilja að þeim sem 
brjóti lögin verði refsað af hörku. 
Michele Alliot-Marie, innanrík-
isráðherra Frakklands, segir að 
í kringum 2.000 manns „þekktir 
í sínum heimalöndum fyrir öfgar 
og ofbeldi“ hafi verið í hópi mót-
mælenda á laugardaginn. Þá var 
kveikt í hóteli og tolleftirlitsstöð 
nálægt þýsku landamærunum.

  -rat

Harka hljóp í NATO-mótmæli:

Um 300 voru 
handteknir

SPURNING DAGSINS
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VERSNANDI HORFUR 
FYRIR VESTFIRÐI  
Í dag og næstu daga 
geta veðurhorfurnar 
fyrir Vestfi rði vart talist 
spennandi. Vindur vex 
þar eftir því sem líður 
á vikuna með snjó-
komu og skafrenningi. 
Viðloðandi norð-
austlægar áttir verða 
með frosti. Mun betra 
veður verður víðast 
annars staðar enda 
þótt nokkuð skorti 
almennt á þurrk á 
landinu. Í dag verður 
úrkomuminnst SV-til.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

ÖRYGGISMÁL Landhelgisgæslan 
(LHG) hefur þurft að treysta ein-
göngu á minnstu björgunarþyrlu 
sína í níu daga á þessu ári. Treysta 
verður á aðstoð danska sjóhersins 
þegar þessi staða kemur upp. For-
svarsmenn sjómanna gagnrýna nið-
urskurð til LHG hart og segja sjó-
menn lifa við fullkomið óöryggi við 
sín störf.

Tvisvar á þessu ári hefur komið 
upp sú staða að TF-GNÁ og TF-LÍF, 
stóru Super Pumu björgunarþyrl-
ur LHG, hafa verið óflughæfar á 
sama tíma. LÍF hefur undirgengist 
skylduskoðun frá 5. janúar en GNÁ 
hefur á þeim tíma bilað tvisvar: í 
sex daga í janúar og þrjá daga í lok 
mars. Við þessi skilyrði hefur LHG 
því aðeins haft minnstu þyrluna, 
TF-EIR, klára til að sinna útköllum. 
Sú þyrla hefur takmarkaða flug- og 
burðargetu miðað við þær stærri, 
en hún getur tekið átta farþega 
auk fimm manna áhafnar. Algengt 
er að þrettán til fimmtán sjómenn 
séu í áhöfn minni togskipa. Áhafn-
ir frystiskipa, sem eru að veiðum í 
öllum veðrum langt frá landi, telja 
tæplega þrjátíu menn.

Samkvæmt upplýsingum frá LHG 
er TF-EIR, sem ein var til taks í níu 
daga, bilanagjörn og erfið í viðhaldi. 
Hún er elst af þyrlunum þremur, 
flogin 11.000 flugtíma. TF-LÍF er 
flogin 4.100 tíma og GNÁ 2.700.

Georg Lárusson, forstjóri LHG, 
segir þessa stöðu mjög bagalega. „Sá 
mikli niðurskurður sem við verðum 
fyrir hefur þau áhrif að þjónustan 
verður alveg klárlega ekki eins og 
við vildum hafa hana, en við teljum 
okkur þó hafa mætt þessu eins vel 
og kostur er. Við erum í samstarfi 

við danska sjóherinn sem eru með 
skip við Færeyjar og Grænland og á 
þessu níu daga tímabili höfðum við 
lengst af stuðning frá þeim.“

Árni Bjarnason, forseti Far-
manna- og fiskimannasambands-
ins, gagnrýnir niðurskurðinn til 
Gæslunnar afar hart og segir stöð-
una fullkomlega óásættanlega. 
„Það er hreint út sagt ömurlegt til 
þess að vita að þessi staða sé komin 
upp. Átján milljarðar í tónlistarhús á 
sama tíma og ekki er hægt að halda 
úti lágmarksöryggi fyrir sjómenn-
ina okkar er nöturlegt.“ 

„Það er áhyggjumál að við getum 
ekki haldið úti 100 prósent þyrlu-
þjónustu og ég tek fullkomlega 
undir með Árna Bjarnasyni með 
það. En þetta ástand núna, sem var 
fullkomlega fyrirsjáanlegt miðað 
við að hafa bara þrjár þyrlur, verð-
ur ekkert betra á næstu mánuðum. 
Staðreyndin er sú að björgunarflugi 
fjölgar á næstu mánuðum og topp-
ar yfir sumarið. Þetta er því ekkert 
sérstaklega slæmt mál núna og það 
er pólitískt mál hvernig þessi mál 
munu þróast.“  
 svavar@frettabladid.is

Ein þyrla til taks í 
níu daga á þessu ári
Stóru björgunarþyrlur Landhelgisgæslunnar hafa í tvígang verið óflughæfar á 
sama tíma á þessu ári. Forstjóri Gæslunnar segir skerta björgunargetu áhyggju-
efni. Forsvarsmenn sjómanna segja ástandið fullkomlega óásættanlegt.   

SKEMMTUN Menntaskólinn í 
Reykja vík bar sigurorð af 
Menntaskólanum við Hamrahlíð 
í úrslitum Gettu betur á laugar-
dagskvöld. Keppnin var æsi-
spennandi og úrslit réðust ekki 
fyrr en í síðustu spurningu, þar 
sem spurt var um þrjá þjóð-
þekkta rithöfunda og heimkynni 
þeirra.

Menntaskólinn í Reykjavík 
vann keppnina einnig í fyrra og 
hefur nú unnið verðlaunagripinn 
Hljóðnemann alls fjórtán sinnum. 
Sigurlið MR skipuðu Björn 
Reynir Halldórsson, Elías Karl 
Guðmundsson og Vignir Már 
Lýðsson.  - sh

Úrslit réðust í blálokin:

MR sigraði MH 
í Gettu betur

SIGURVEGARAR Vignir Már, Björn Reynir 
og Elías Karl glöddust mjög þegar úrslit-
in voru ljós. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VIÐBRAGÐSSTAÐA BJÖRGUNARÞYRLA LHG
14.-19. jan. EIR eina þyrlan v/ brotn-
aði rúða í GNÁ. 
23.-25. mars EIR eina þyrlan v/skipt 
um gírkassa í GNÁ. 
Frá áramótum:
GNÁ 99% í viðbragðsstöðu, 5 dagar, 
þar af 2 að hluta til stopp.
EIR 83% í viðbragðsstöðu, 11 dagar 
stopp 
LIF  6% í viðbragðsstöðu, stopp frá 

5. janúar.
Útköll í marsmánuði voru 14 og eru 
útköll orðin alls 37 talsins á þessu ári.
Árið 2008:
GNÁ 64% í viðbragðsstöðu, 131 
dagar stopp 
EIR 67% í viðbragðsstöðu, 121 dagar 
stopp 
LÍF 92% í viðbragðsstöðu,  28 dagar 
stopp 

BJÖRGUNAR-
FLUG TF-LÍF, 
sem er af Super 
Puma gerð, við 
togarann Þerney 
RE árið 2003. 
Myndin er tekin 
úr flugvélinni TF-
SÝN sem fylgdi 
LÍF í útkallið. 
 MYND/LHG

MALAVÍ, AP Söngkonan Madonna 
yfirgaf Malaví í gær í einkaþotu 
sinni eftir að hafa verið neitað 
um að ættleiða þriggja ára 
stúlku, Chifundo Mercy James.

Yfirvöld í Malaví, sem er eitt 
fátækasta land Afríku, fara fram 
á að tilvonandi kjörforeldrar 
dvelji í landinu í 18 til 24 mánuði 
svo hægt sé að meta hæfni þeirra. 
Madonna flaug til landsins ein-
ungis nokkrum dögum áður en 
mál hennar var tekið fyrir og var 
synjað af þeim sökum. 

Árið 2006 ættleiddi söngkonan 
dreng frá Malaví og fékk hún að 
fara með hann til London án tafa. 
Lögmaður söngkonunnar segir 
þau munu áfrýja úrskurðinum. - rat

Madonna tómhent heim:

Fékk ekki að 
ættleiða stúlku

TÓMHENT HEIM Madonna í Malaví. Hún 
hyggst áfrýja úrskurðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Vinstrihreyfingin - 
grænt framboð hefur birt lista 
yfir fjárhag og hagsmunatengsl 
frambjóðenda sinna á heimasíðu 
flokksins, vg.is. 

Um er að ræða upplýsingar um 
frambjóðendur í efstu sætum á 
framboðslistum flokksins í öllum 
kjördæmum.

Alls nær úttektin til 24 fram-
bjóðenda þar sem fram koma 
tekjur þeirra, eignir og skuldir, 
hlunnindi og hagsmunatengsl við 
fyrirtæki, félög eða stofnanir. - shá

VG birtir upplýsingar:

Hagsmunatengsl 
birt á heimasíðu

Hjálparstarfsmönnum rænt 
Kanadískum manni og franskri konu 
var rænt í Darfúr-héraði í Súdan. Fólk-
ið starfaði fyrir Alþjóða læknahjálpina 
(International Medical Aid). Engar 
kröfur af hálfu mannræningjanna hafa 
komið fram. 

SÚDAN

DÓMSMÁL Tæplega tvítugur 
maður hefur verið ákærður fyrir 
brot í opinberu starfi þegar hann 
starfaði sem bréfberi hjá Íslands-
pósti. 

Manninum er gefið að sök að 
hafa í janúar í fyrra skotið undan 
bréfum og sendingum sem hann 
átti að skila á áfangastað. Bréfin 
voru stimpluð sem póstlögð frá 2. 
til 15. janúar. Í stað þess að bera 
bréfin og bögglana út eða skila 
þeim aftur til fyrirtækisins farg-
aði hann þeim í ruslagámi í lok 
ágúst sama ár, hálfum áttunda 
mánuði síðar.

Málið var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur á föstudag.  - sh

Braut af sér í opinberu starfi:

Bréfberi henti 
pósti í ruslið

MÓTMÆLI Sjö mótmælendur voru 
handteknir við hús Hauks Guð-
mundssonar, forstjóra Útlend-
ingastofnunar, í gær. Þar höfðu 
nálega þrjátíu mótmælendur safn-
ast saman til að mótmæla fyrir-
hugaðri brottvísun fimm hælis-
leitenda til Grikklands.

Lögregla hafði töluverðan við-
búnað á staðnum. Þangað mættu 
á þriðja tug lögreglumanna, 
vopnaðir kylfum og piparúða. 
Sjömenningarnir voru handteknir 
þegar þeir vildu ekki hlíta tilmæl-
um lögreglu um að yfirgefa svæð-
ið. Ekki kom til átaka svo nokkru 
næmi.

Boðað var til mótmælanna á 
vefnum. Fólk safnaðist saman 
klukkan þrjú í Hamraborg og hélt 

þaðan til heimilis Hauks Guð-
mundssonar.

„Við vorum ekki að gera neitt. 
Við vorum bara að labba í kring-
um húsið hans,“ segir einn mót-
mælendanna, Hassan Akbri frá 
Afganistan, um tildrög handtök-
unnar. Nokkrir mótmælendanna 
fóru því næst að lögreglustöðinni 
við Hverfisgötu en höfðu sig þar 
lítið í frammi að sögn varðstjóra 
lögreglu.

Ekki hafði fengist leyfi fyrir 
mótmælunum, að sögn lögreglu. 
Ekki sé unnt að líða umsátur um 
heimili fólks. Málum fólksins var 
lokið með sektargerð í gær og því 
sleppt úr haldi að því loknu.  - sh

Um þrjátíu manns gengu fylktu liði heim til forstjóra Útlendingastofnunar:

Mótmæltu heima hjá Hauki

BÍÐA FÉLAGANNA Nokkrir fóru síðan að 
lögreglustöðinni við Hverfisgötu og biðu 
þess að félögum þeirra yrði sleppt úr 
haldi. FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

GENGIÐ 03.04.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

194,7375
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 118,77  119,33

 175,34  176,2

 159,52  160,42

 21,416  21,542

 18,056  18,162

 14,734  14,82

 1,1885  1,1955

 178,1  179,16
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Þú vilt aukinn ávinning.
Þess vegna er Vöxtur fyrir þig.
Vöxtur - Vildarþjónusta Kaupþings

Kynntu þér málið á www.kaupthing.is eða í síma 444 7000.
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84.760kr.
á mann m.v. 2 með 2 börn í eina viku. Brottför 

21. ágúst gisting Prestige apartments í íbúð 

m/ 1 svefnherbergi.

Verð frá:Marmaris

62.080kr.
á mann m.v. 2 með 2 börn í eina viku. Brottför 10. 

júní. Gisting Parque de las Americas í íbúð m/1 

svefnherbergi. Ef 2 ferðast saman 70.360.-

Verð frá:Tenerife

SumarPlús2009

PRAG, AP Barack Obama Banda-
ríkjaforseti lýsti því yfir í gær 
að framtíð sjálfs mannkyns væri 
í húfi: Allar þjóðir heims yrðu að 
taka saman höndum um að vinna 
að því að losa heimsbyggðina við 
kjarnorkuvopn. Og Bandarík-
in bæru „siðferðislega ábyrgð“ á 
að fara fyrir þessari baráttu sem 
eina ríki heims sem hefði látið 
verða af því að beita kjarnorku-
vopnum í stríði. 

Jafnvel þótt fréttir af árangurs-
ríkri tilraun Norður-Kóreumanna 
til að senda eldflaug út fyrir gufu-
hvolfið settu þennan metnaðar-
fulla boðskap forsetans í nokkurt 
uppnám, vísaði hann á bug úrtölu-
röddum sem halda því fram að 
ógerningur sé að halda útbreiðslu 
kjarnorkuvopna í skefjum. 

„Slík örlagahyggja er banvænn 
andstæðingur,“ sagði hann er 
hann ávarpaði um 20.000 manns 

sem mættu til að hlýða á orð hans 
á torginu við aðalhlið Prag-kastala 
í tékknesku höfuðborginni. „Því ef 
við trúum því að útbreiðsla kjarn-
orkuvopna sé óhjákvæmileg erum 
við að viðurkenna fyrir sjálfum 
okkur að notkun kjarnorkuvopna 
sé óhjákvæmileg,“ bætti hann 
við. 

Obama kallaði kjarnorkuvopn 
„hættulegustu arfleifð kalda 
stríðsins“ og hvatti andstæðinga 
slíkra vopna í Bandaríkjunum og 
öðrum löndum heims til að láta 
ekki sitt eftir liggja. Um leið hét 
hann Bandaríkjamönnum því að 
öryggi þeirra yrði ekki stefnt í 
neina tvísýnu. Enda sagði hann 
að „svo lengi sem hætta stafar 
af Íran“ myndi Bandaríkjastjórn 
halda fast við áform um eldflauga-
varnakerfi „sem er hagkvæmt og 
hefur sannað sig“.

Þessa stefnuræðu sína í kjarna-

vopnamálum valdi Obama að 
flytja í Tékklandi, þangað sem 
aðalerindi hans var annars að eiga 
samráð við leiðtoga Evrópusam-
bandsins. Prag er þriðji áfanginn 
á rúmlega vikulangri Evrópuferð 
forsetans, sem hófst í Lundúnum á 
miðvikudag og lýkur í Tyrklandi 
nú eftir helgina. Á fundinum með 
ESB-leiðtogunum hvatti Obama þá 
til að veita Tyrklandi aðild að sam-
bandinu. 

Obama sagðist ekki gera sér 
neinar grillur um annað en að það 
tæki drjúgan tíma að losa heiminn 
við kjarnorkuvopn; það markmið 
næðist jafnvel ekki á ævidögum 
sínum. En landi hans, sem byggi 
yfir stærsta kjarnorkuvopnabúri 
heims og væri jafnframt það eina 
sem beitt hefði kjarnorkusprengj-
um, bæri siðferðisleg skylda til að 
stíga skref í þessa átt. 
 audunn@frettabladid.is

Heimsbyggðin losi 
sig við kjarnavopn
Barack Obama Bandaríkjaforseti kom á óvart með afdráttarlausri stefnuræðu 
gegn kjarnorkuvopnum í Prag í gær. Hann segir land sitt hafa siðferðislega 
skyldu til að fara fyrir baráttu um að losa heiminn undan kjarnorkuvánni. 

OBAMA-HJÓNIN Á SVIÐ Það viðraði vel til ræðuhalda utandyra þegar bandarísku forsetahjónin stigu á svið á troðfullu kastalatorg-
inu í Prag í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PAKISTAN, AP Sjálfsvígssprengju-
maður sprengdi sig í loft upp í 
mosku sjíamúslima í Punjab-hér-
aði í Pakistan í gær. Tuttugu og 
tveir létu lífið og um fimmtíu 
manns særðust.

Samtök sem kalla sig Fedayeen 
al-Islam og eru talin tengjast sam-
tökum talíbana lýstu verknaðinum 
á hendur sér. Árásarmaðurinn var 
stöðvaður við innganginn en rudd-
ist áfram og sprengdi sig í loft upp 
í anddyri moskunnar. Sjónarvott-
ar segja að hefði hann komist alla 
leið inn í moskuna hefðu hundruð 
manna látið lífið. Árásin er sú 
þriðja í landinu á stuttum tíma.

 - rat

Sjálfsmorðsárás í Pakistan:

Sprengdi sjálf-
an sig í mosku

UMHVERFISMÁL Aðeins sex ein-
staklingar eða fyrirtæki hafa nýtt 
sér þann möguleika að hlaða raf-
magnsbíla í bílastæðum á þremur 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu frá 
því að fyrst var boðið upp á þann 
möguleika fyrir ári. Engan bilbug 
er að finna á Orkuveitu Reykjavík-
ur (OR) þrátt fyrir slaka nýtingu.

Rafbílaeigendur hafa getað nálg-
ast lykla hjá OR síðasta árið til að 
komast í orkupósta við græn stæði. 
Stæðin eru við Kringluna, Smára-
lind og Bankastræti. Hægt er að 
hlaða bílana án endurgjalds.

Samkvæmt upplýsingum frá OR 
hafa sex einstaklingar eða fyrir-

tæki aðgang að orkupóstunum. OR 
á einn rafmagnsbíl, og hefur því 
einn af lyklunum sex.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýs-

ingafulltrúi OR, segir að með upp-
setningu orkupóstanna hafi OR 
viljað hvetja til aukinnar nýtingar 
umhverfisvænna orkugjafa og sýna 
fram á að rafbílar væru raunhæf-
ur kostur innanbæjar. Þó að bíla-
framleiðendur eigi í erfiðleikum 
um þessar mundir haldi þeir áfram 
að þróa rafmagnsfarartæki.

„Verkefninu verður haldið 
áfram þar sem Orkuveitan vonast 
til að rafmagnsbílavæðingin sé 
rétt að byrja og að efnahagslægð-
in verði frekar til þess að herða á 
að hagkvæmari samgöngukosta 
verði leitað en að draga úr,“ segir 
Eiríkur.  - bj

Orkuveitan heldur ótrauð áfram með rafmagnsstæði þrátt fyrir slaka nýtingu:

Sex hafa nýtt sér orkupósta OR

GRÆN STÆÐI Orkuveitan hefur trú á 
því að rafmagnsbílavæðingin sé rétt 
að byrja þótt hún fari hægar í gang en 
ætlað var. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DANMÖRK Forsætisráðherraskipti 
urðu í Danmörku í gær. Anders 
Fogh Rasmussen, sem gegnt hafði 
embættinu óslitið síðan árið 2001, 
vék úr embætti daginn eftir að 
það varð ljóst að hann yrði næsti 
framkvæmdastjóri Atlantshafs-
bandalagsins. Við forystu dönsku 
ríkisstjórnarinnar tók Lars Løkke 
Rasmussen, flokksbróðir Foghs úr 
Venstre. 

Leiðtogar hinna 28 núverandi 
aðildarríkja NATO gerðu út um 
val Foghs í framkvæmdastjóra-
stólinn á átakafundi bak við lukt-
ar dyr á sextíu ára afmælisleiðtog-
afundi bandalagsins í Strassborg 
á laugardag. Tyrkir voru mjög 

tregir til að fallast á að Fogh yrði 
falið starfið. Á hnútinn var skorið 
með því að Tyrkir fengju fulltrúa í 
háar stöður í höfuðstöðvum NATO, 
þar á meðal einn af aðstoðarfram-
kvæmdastjórunum. 

Lars Løkke Rasmussen var fjár-
málaráðherra fram til þessa í sam-
steypustjórn Venstre og Íhalds-
flokksins, sem nýtur stuðnings 
Danska þjóðarflokksins á þingi. 
Hann er 56 ára að aldri. 

Fogh Rasmussen tekur við sem 
framkvæmdastjóri NATO þegar 
skipunartímabili Hollendingsins 
Jaap de Hoop Scheffer lýkur um 
mánaðamótin júlí-ágúst. 

 - aa

RASMUSSEN OG RASMUSSEN Lars 
Løkke og Anders Fogh Rasmussen við 
valdaskiptin í forsætisráðuneytinu í 
Kaupmannahöfn í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

Forsætisráðherraskipti í Danmörku eftir að val framkvæmdastjóra NATO var útkljáð: 

Lars Løkke í stað Anders Fogh

KJÖRKASSINN

Telur þú að einelti í íslenskum 
grunnskólum sé vanmetið 
vandamál?
   Já 91%
   Nei 9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlarðu á skíði um páskana?

Segðu skoðun þína á Vísir.is.



Hann er á leiðinni til þín...
...geymd’ann

Sælureiturinn er ríflega 160 síðna handbók full af 

fróðleik og leiðbeiningum um allt sem tengist pallinum, 

garðinum, sumarhúsinu, heimilinu og viðhaldi. Að auki 

er ítarlegur kafli um sumarblómin og garðverkin.

Leiðarvísir að þínum eigin sælureit.

6 - 8 apríl. 
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■ Sendið 
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KJARTAN GUÐ-
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Neytandi sem vill ekki láta nafns síns getið 
kom með ábendingu:

Mér hefur algjörlega blöskrað fjöldi hækk-
ana hjá Bláa lóninu en verðið fyrir einstakl-
ing er orðið 3.200 krónur. Þetta er algjörlega 
orðið með ólíkindum, ef hjón fara þá er það 
bara 6.400 krónur. Ég vinn mikið við það að 
fara með erlenda gesti í Lónið en ég vildi bara 
benda á þetta ef einhver hefði áhuga á að 
skoða þetta. Það er allavega ljóst að Lónið er ekki lengur 
ætlað venjulegum Íslendingum.

Dr. Gunni, umboðsmaður neytenda, bætir í púkkið:
Frá og með hausti 2008 fór Lónið, einhverra hluta vegna, 

að miða verðskrána við 20 evrur. Þá rauk verðið úr 1.800 
krónu „sumarverði“ í mest 3.400 krónur. Það segir sig sjálft 
að enginn Íslendingur tímir í sund fyrir þennan pening, 

sama hversu flott er þarna. Í sundlaugar kost-
ar um 300 kall. Lónið afsakar sig reyndar með 
því að bjóða oft einhverja 2 fyrir 1 miða, en 
niðurstaðan hlýtur að vera sú að Bláa lónið er 
mesta túristagildra landsins.

Magnea Guðmundsdóttir, upplýsingafull-
trúi Bláa lónsins, varð fyrir svörum. „Í gegn-
um árin hefur Bláa lónið miðað aðgönguverð 
við eitthvað í kringum 20 evrur. Þegar gengið 

fór á flug í byrjun árs ákváðum við að festa verðið í evrum, 
þar sem 80 til 90 prósent viðskiptavina okkar eru erlend-
ir ferðamenn. Í staðinn höfum við verið dugleg að bjóða 
Íslendingum upp á 2 fyrir 1 tilboð í Lónið.“

Aðspurð segir Magnea að 407.000 gestir hafi komið í 
Lónið á síðasta ári. Starfsmenn Lónsins fá ekki borgað í 
evrum.

Neytendur: Neytanda blöskra hækkanir hjá Bláa lóninu

Eintómar evrur í lóninu

NOREGUR Tuttugu starfsmenn 
Becromal í Noregi missa vinnuna 
á næstunni vegna þess að Becrom-
al hefur ákveðið að flytja tólf vélar 
frá aflþynnuverksmiðju fyrirtæk-
isins á Notodden í Noregi í nýja 
aflþynnuverksmiðju sem verið er 
að byggja við Krossanes á Akur-
eyri. Þetta kemur fram á frétta-
vefnum Telen.no.

Eyþór Arnalds, stjórnarmaður 
hjá Becromal á Íslandi, segir að 
fluttar verði tuttugu nýjar véla-
samstæður frá Ítalíu og Noregi á 
þessu ári og svo komi gömlu vél-
arnar frá Noregi. Um hundrað 
manns þurfi í uppsetninguna á 
vélasamstæðunum því stefnt sé 
að því að framleiðsla geti hafist á 
Íslandi í sumar. 

Eyþór staðfestir að hluti af 
starfsemi aflþynnuverksmiðjunn-
ar í Noregi verði lagður niður og 
sú starfsemi verði flutt til Íslands. 
„Aðalframleiðslustaður Becrom-
al í framtíðinni verður á Íslandi 
en í dag er framleiðslan í þremur 
löndum: Ítalíu, Bandaríkjunum og 
Noregi,“ segir hann. 

Verið er að ráða fólk hjá Bec-
romal á Íslandi eins og sjá má á vef 
fyrirtækisins. Eyþór segir að mikil 
uppsetning sé í gangi á Krossanesi 
og þurfi bæði Íslendinga og útlend-
inga til starfa. Sennilega þurfi um 
hundrað manns í uppsetninguna og 
síðan skapist störf fyrir Íslendinga 
til framtíðar. Þrátt fyrir efnahags-
hrakningana sé enn verið að vinna 
að þessu verkefni.

Knut Olsen, forstjóri verk-
smiðju Becromal í Noregi, segir 
að ástæðan fyrir niðurskurðinum 

á Notoddon sé sú að norsk stjórn-
völd hafi ekki skapað nógu góð 
rekstrarskilyrði fyrir fyrirtækið 
og orkukrefjandi iðnað í Noregi. 
„Það er bara orkuverðið og skort-
ur á ákvörðunum og framkvæmda-
gleði hjá stjórnmálamönnum sem 
er ástæðan fyrir niðurskurðinum 
á Notodden,“ segir hann.

Knut Olsen er svekktur og 
reiður yfir þróuninni og lætur 
gamminn geisa í gagnrýni sinni 
á norska stjórnmálamenn. „Þetta 
snýst um skort á pólitískum vilja 

og skilningsleysi á því hversu 
miklu góð orkupólitík getur áork-
að. Við sjáum bara toppinn á 
ísjakanum. Við erum bara rétt að 
byrja að sjá neikvæða þróun fyrir 
orkukrefjandi stóriðju í Noregi.“

Knut Olsen segir að Becrom-
al hafi verið með áætlanir um að 
auka starfsemina á Notodden en 
nú fari öll aukningin til Íslands. 
„Stjórnmálamenn hafa svikist 
undan því að gera rammasamn-
inga við stóriðjuna,“ segir hann. 
 ghs@frettabladid.is

GETA FENGIÐ VINNU Norskur fréttavefur segir að tólf vélar verði fluttar frá Noregi 
að Krossanesi á Akureyri. Eyþór Arnalds, stjórnarmaður hjá Becromal, segir að mikil 
uppsetning sé í gangi á Krossanesi og hundrað manns, bæði Íslendingar og útlend-
ingar, geti fengið þar vinnu.

Ný störf í iðnaði við 
Krossanesverkmiðju
Stórfyrirtækið Becromal leggur niður hluta af starfsemi sinni í Noregi og flytur 
til Íslands. Hingað verða fluttar tólf notaðar vélar frá verksmiðjunni í Noregi. 
Hundrað manns geti fengið vinnu við uppsetningu á vélunum.

BETRA START MEÐ
EXIDE-RAFGEYMUM

15%
afsláttur

Upplýsingar í síma 515 1100
Sendið pantanir á pontun@olis.is

Eigum fyrirliggjandi mikið úrval rafgeyma frá Exide, ýmsar 
stærðir og gerðir fyrir bíla, báta og önnur tæki. Gæðafram-
leiðsla sem reynst hefur afar vel við íslenskar aðstæður. 

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is
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... í nýjum umbúðum

Sama góða CONDIS bragðið ...

1. Hvenær var Atlantshafs-
bandalagið stofnað?

2. Fyrir hvað stendur MP í 
nafni MP Banka?

3. Hvenær er Kári Stefánsson 
fæddur?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34
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Samfylkingin í Kópavogi

Vinna og velferð 
í Kraganum
Atvinnumálin, velferðarmálin, Evrópumálin og allt 
hitt. Um hvað er kosið? Hver er framtíðin? 

Hittumst í kvöld 6. apríl og ræðum málin í 
Hamraborg 11, 3. hæð kl. 20:30.

Allir velkomnir!

Árni Páll, Katrín, Þórunn, 
Magnús Orri og Lúðvík

Málþing um stóriðjustefnu stjórnvalda í ljósi náttúruverndar,
hnattvæðingar og efnahagslegs sjálfstæðis.

Mánudaginn 6. apríl, kl. 17–19, á Háskólatorgi,
Sæmundargötu 4, stofu 102.

Dagskrá:

17.00   Kynning

17.10   John Perkins, höfundur bókarinnar Confessions of 
an Economic Hitman 
Economic crisis: Hitmen hit Iceland and the world 

18.00 Sigurður Jóhannesson, hagfræðingur 
What is Iceland´s benefit when dealing with foreign investors? 

18.15  Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri Data Market
What does the data tell us? 

18.30  Pallborðsumræður

19.00  Fundarlok

Fundarstjóri er Kristín Vala Ragnarsdóttir, forseti Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs.

ALLIR VELKOMNIR
VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ

VINNUMARKAÐUR Atvinnulausir 
geta ekki verið á atvinnuleysisbót-
um meðan þeir eru í fullu námi ef 
námið er lánshæft hjá Lánasjóði 
íslenskra námsmanna, LÍN. Þetta 
gildir bæði um fjarnám og nám 
með vinnu eins og hefur til dæmis 
verið auglýst hjá Bifröst.

Gissur Pétursson, forstjóri 
Vinnumálastofnunar, segir að 
þegar fólk fari á atvinnuleysisbæt-
ur sæki það um vinnu áður en það 
sækir um bætur. Ef það sé í virkri 
vinnuleit séu starfsmenn stofnun-
arinnar sáttir. Ef þeir séu í námi 
séu þeir ekki að uppfylla skilyrð-
in fyrir bótunum og geti því ekki 
verið á atvinnuleysisbótum.

„Við höfum 
gert fjöldann 
allan af náms-
samningum, 
yfir 400, við 
fólk sem er í 
einhvers konar 
námi sem telst 
hluti af vinnu-
leitinni,“ segir 
Gissur. „Þetta 
getur verið hluti 
af starfsnáms-

brautum í framhaldsskólanámi eða 
háskólanámi.“

Ekki er hægt að ljúka stúdents-
prófi og vera á atvinnuleysisbótum 
eða fá námslán. Gissur segir þó að 

þetta sé einstaklingsbundið mat. 
„Fólk getur ekki verið í hefð-

bundnu bóknámi til stúdentsprófs 
á atvinnuleysisbótum og held-
ur ekki fengið námslán. En nám 
af þessu tagi getur samt verið að 
einhverju leyti liður í vinnuleit 
eða efnisuppbyggingu. Það er þá 
bara metið með viðtali og yfir-
ferð hjá hverjum einstaklingi. Það 
gæti komið til greina að leyfa við-
komandi að klára ef hann ætti til 
dæmis mjög lítið eftir til að ljúka 
náminu,“ segir hann.

Starfsnám á framhaldsskólastigi 
er hins vegar lánshæft, þó ekki 
fyrsti veturinn meðan grunnfögin 
eru tekin. - ghs

GISSUR PÉTURSSON

Nemendur í bóklegu framhaldsskólanámi fá hvorki bætur né námslán:

Lánshæft nám útilokar bætur

SAMGÖNGUR Formaður Evr-
ópusamtaka um öryggi 
vega, John Dawson, gagn-
rýndi stjórnvöld í október 
fyrir að ætla sér að leggja 
2 plús 2 veg til Selfoss frá 
Reykjavík. Nær væri að 
leggja 2 plús 1 veg, enda 
væru slíkir vegir þeir 
öruggustu sem þekkt-
ust. Þá væri sú leið miklu 
ódýrari.

Sú leið sem samgönguráðherra 
kynnti fyrir skömmu að yrði farin 
verður ýmist 2+2, þar sem tvær 
akreinar eru í hvora átt, eða 2+1, 
þar sem ein akrein er í hvora átt og 
ein aukarein sem nýtist umferðinni 
sitt á hvað, eftir því í hvora átt er 
ekið. Þá er mismunandi hve langt 
er á milli reinanna í hvora átt.

Dawson talaði á Umferðarþingi í 
haust og sagði umferðina um Suð-
urlandsveginn þurfa að tvöfaldast 
til að réttlæta 2+2 veg. Í skýrslu 
sem Línuhönnun vann áður en 
ákveðið var að tvöfalda Reykja-
nesbraut kom fram að 2+1 vegur 
hentaði vel fyrir umferðarmagn 
á bilinu 8 til 22 þúsund bílar á 
dag. Erlendar rannsóknir sýni að 
óhappatíðni væri jafnvel lægri en á 
2+2 vegi. Umferð um Sandskeið er 
um 10 þúsund bílar á sólarhring.

Hreinn Haraldsson vegamála-
stjóri segir að vegtengingar á milli 

Selfoss og Hveragerðis 
geri það að verkum að þar 
sé nauðsynlegt að hafa 2+2 
veg. Málið snúist því um 
hve langt út frá Reykja-
vík 2+1 vegurinn mundi 
ná. Í fyrstu hafi verið gert 
ráð fyrir að hann næði að 
Hólmsá, en nú nái hann að 
Litlu kaffistofunni.

Samkvæmt upplýsing-
um frá Vegagerðinni er 580 millj-
ónum króna dýrara að leggja 2+2 
veg frá Hólmsá að Litlu kaffi-
stofunni. Þá er ótalinn viðhalds-
kostnaður sem liggur ekki fyrir. 
Vegagerðin telur að 80 milljónum 
króna dýrara sé að halda við 2+2 
vegi yfir Hellisheiði en 2+1 veg. 
Á það ber þó að líta að meira við-
hald er á heiðinni en annars staðar 
á leiðinni. Hreinn segir það minni 
kostnaðarmun á leiðunum en gert 
var ráð fyrir og því hafi verið lagt 
til að leggja 2+2 veg.

Kristján Möller samgönguráð-
herra segir að við ákvörðun um 
tilhögun vegarins hafi verið horft 
til þess að spara peninga en hafa 
umferðaröryggi í heiðri. Verið sé 
að fara ódýrari leið en hingað til 
hafi verið rætt um. Það sé til marks 
um hve vel heppnuð leiðin sé hve 
fulltrúar sveitarfélaga á svæðinu 
séu ánægðir. 

 kolbeinn@frettabladid.is

Mun dýrara 
að leggja 2+2 
veg en 2+1 veg
Mun ódýrara er að leggja 2+1 veg en 2+2 líkt og sam-
gönguráðherra ráðgerir á Suðurlandsvegi. Evrópsk-
ur sérfræðingur mælti með 2+1 vegi enda væru þeir 
öruggastir. Breikkun mun kosta 15,9 milljarða.

JOHN DAWSON

SUÐURLANDSVEGUR Gert er ráð fyrir að Suðurlandsvegur verði ýmist 2+2 eða 2+1 
vegur. Þá er misjafnt hve langt verður á milli akreinanna. 2+2 vegur er dýrari í lagn-
ingu en 2+1 og formaður evrópskra umferðaröryggissamtaka segir 2+1 veg öruggari.
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HEILBRIGÐISMÁL Hrafnista í 
Reykjavík tók á föstudaginn 
í notkun tuttugu skammtíma-
hvíldarrými með endurhæfingu 
og þrjátíu dagvistarrými með 
endurhæfingu. Rýmin eru ætluð 
skjólstæðingum heimahjúkrunar 
á öllu höfuðborgarsvæðinu og á 
Landspítala.

Á Hrafnistu hefur herbergjum 
verið fækkað og þau stækkuð 
og gerð að einbýlum. Vegna 
þessa geta faglegar stoðdeildir 
Hrafnistu, svo sem iðjuþjálfun 
og sjúkraþjálfun, tekið að sér 
aðhlynningu þeirra sem nýta sér 
þá þjónustu. Skammtímarými 
með endurhæfingu og dagvist 
með endurhæfingu hafa ekki 
verið áður í boði hjá Hrafnistu í 
Reykjavík.   - shá

Hrafnista í Reykjavík:

Tvær nýjar 
deildir opnaðar

HRAFNISTA Nú er boðið upp á aukna 
þjónustu hjá Hrafnistu í Reykjavík.

MEXÍKÓ, AP Stjórnvöld í Bandaríkj-
unum og Mexíkó ætla að koma 
upp sameiginlegri landamæra-
vörslu sem ætlað er að reyna að 
stöðva ólöglegan eiturlyfja- og 
vopnaflutning á milli landanna. 
Meðal þeirra aðgerða sem stjórn-
völd grípa til er að gera leit í að 
minnsta kosti einum tíunda allra 
bíla sem fara yfir landamærin. 

Að sögn mexíkóskra stjórn-
valda verður bílaleitin hluti af 
áætlun í baráttunni gegn glæpa-
samtökum sem mun kosta mex-
íkóska ríkið um 1,4 milljarða 
dollara. Á síðasta ári létust 6.300 
manns í átökunum við eiturlyfja-
hringi í Mexíkó.  - kh

Mexíkó og Bandaríkin:

Sameina eftirlit 
í eiturlyfjastríði

PAKISTAN, AP Skæruliðar, vopnaðir 
byssum og bensínsprengjum, 
réðust á skipastöð á jaðri Per-
shawar-borgar í Pakistan fyrir 
helgi. Fimm skipagámar, fullir 
af vistum sem áttu að berast 
herjum Sameinuðu þjóðanna og 
NATO í Afganistan, skemmdust í 
árásinni.

Alþjóðaherir í Afganistan 
flytja allt að 75 prósent vista 
sinna í gegnum Pakistan.  - kg

Herir SÞ og NATO:

Skæruliðar réð-
ust á skipastöð
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TEPPI Á STIGAGANGINN

EVRÓPUMÁL Þótt lítil eyþjóð hafi 
veika rödd innan „fjölskyldu“ eins 
og Evrópusambandsins, þá er það 
samt betra en að hafa veika rödd 
utan fjölskyldunnar. Á þennan hátt 
lýsir Marios Katsioloudes, deildar-
forseti við Grísk-ameríska háskól-
ann, Hellenic American University, 
reynslu Kýpverja af fimm ára veru 
í Evrópusambandinu. Hann hélt 
framsöguerindi á málfundi um kosti 
og galla ESB-aðildar sem haldinn 
var á vegum tvíhliða viðskiptaráða 
Íslands og Þýskalands, Bretlands, 
Svíþjóðar, Spánar og fleiri á Grand 
Hóteli fyrir helgi. 

Katsioloudes lagði í erindi sínu 
áherslu á að þótt efnahagsleg atriði 
væru jafnan í forgrunni þegar þjóð 
leggur mat á kosti og galla ESB-
aðildar, þá skiptu önnur atriði á 
borð við formlegt og menningarlegt 
sjálfstæði ekki síður máli. Gerði 
hann í þessu sambandi að umtals-
efni hve algengt það væri orðið að 

starfsfólk í ferðaþjónustu, svo sem 
afgreiðslufólk á veitingastöðum, 
væri eftir ESB-inngöngu Kýpur 
ekki mælandi á grísku og jafnvel 
illmælandi á ensku, þar sem þess-
ir starfsmenn væru nú upp til hópa 
farandverkafólk frá nýju ESB-aðild-
arríkjunum í austan verðri Evrópu. 

Martin Marcussen, dósent í 
stjórnmálafræði við Kaupmanna-
hafnarháskóla, talaði um lærdóm 
sem draga mætti af nærri fjög-
urra áratuga aðild Dana að ESB. 
Marcussen er einn höfunda nýlegrar 
skýrslu sem unnin var fyrir danska 
þjóðþingið um afleiðingar „dönsku 
undanþáganna“ svonefndu, sem 
samið var um eftir að Danir höfn-
uðu staðfestingu Maastricht-sátt-
málans í þjóðaratkvæðagreiðslu 
árið 1992. 

Marcussen lagði áherslu á að 
reynsla Dana sýndi hve mikilvægt 
það væri að „engu væri sópað undir 
teppið“ í umræðunni um kosti og 

galla aðildar, þegar sú umræða 
færi fram í aðdraganda aðildar. 
Danskir ráðamenn hefðu, með réttu 
eða röngu, setið uppi með það lengi 
eftir inngönguna árið 1973 að stór 
hluti almennings í landinu ætti bágt 
með að treysta því sem ráðamenn 
segðu um ESB-mál þar sem honum 
fyndist sem ráðamenn hefðu ekki 
sagt allan sannleikann um það hvað 
í ESB-aðild myndi felast, þegar 
samið var um hana á sínum tíma. 
Með öðrum orðum: Í upphafi skyldi 
endirinn skoða. 

Um reynslu Dana af því að standa 
utan evrópska myntbandalagsins 
sagði hann að með þeirri miklu 
nánd sem þeir hefðu komið sér upp 
við það kerfi (fastgengi og sama 
vaxtastefna) nytu þeir nú þegar 
margra kosta þess, án aðildar. 

Loks dró Alyson Bailes, gesta-
prófessor við Háskóla Íslands, 
saman reynsluna af öryggismála-
samstarfi í ESB.  audunn@frettabladid.is

KÝPUR OG DANMÖRK Í ESB Framsögumennirnir Marios Katsioloudes frá Kýpur og Martin Marcussen frá Danmörku hlýða á 
opnunarávarp Gylfa Magnússonar viðskiptaráðherra á málþinginu á Grand Hótel.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Veik rödd innan fjöl-
skyldu betri en utan
Betra er að hafa veika rödd innan þeirrar þjóðafjölskyldu sem ESB er en utan.
Þetta kom fram á málfundi um kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu. Þar 
var meðal annars fjallað um reynslu Kýpverja og Dana af mislangri aðild sinni. 

SAMFÉLAGSMÁL Samtök áhugafólks 
um áfengis- og vímuefnavand-
ann, SÁÁ, eru sökuð um villandi 
og rangar staðhæfingar í umfjöll-
un sinni um kannabisefni, í opnu 
bréfi Ólafs Skorrdal til Matthías-
ar Halldórssonar landlæknis.

Bréfið var sent 31. mars, í kjöl-
far staðhæfinga á vef SÁÁ um að 
kannabisneysla leiddi til neyslu 
harðari vímuefna, og viðtala við 
Þórarin Tyrfingsson yfirlækni í 
fjölmiðlum.

Ólafur, sem er stofnandi hóps-
ins Lögleiðum kannabis og skatt-
leggjum neysluna, bendir á að 

engin vísinda-
leg rök fylgi 
máli hjá SÁÁ, 
og að ann-
ars staðar á 
vef SÁÁ megi 
lesa að engar 
rannsóknir 
bendi skýr-
lega til þess að 
kannabis neysla 
leiði til neyslu 
harðari efna.

Þórarinn Tyrfingsson yfir-
læknir hafi misnotað stöðu sína 
til að blekkja fólk og til að koma 

pólitískum sjónarmiðum á fram-
færi.

Í bréfinu er og fjallað um við-
tal við Þórarin í Kastljósi, þar 
sem Þórarinn segi að ekkert hafi 
komið út úr tilraunum til að gera 
lyf úr kannabis. Ólafur kveður 
þetta rangt og telur upp þrjú lyf.

„Er ekki orðið tímabært að 
ræða þessi mál af yfirvegun og 
með hliðsjón af vísindalegum 
rannsóknum?“ spyr Ólafur. Hann 
vill vita hvort landlæknir hyggist 
leiðrétta staðhæfingar Þórarins 
opinberlega og jafnvel víta hann 
eða stofnun hans.  - kóþ

Stofnandi lögleiðingarhóps sakar yfirlækni um rangfærslur af pólitískum toga:

SÁÁ klöguð til landlæknis

MATTHÍAS 
HALLDÓRSSON

HEILBRIGÐISMÁL Meðal þess sem 
hefur verið nefnt til að skera niður 
í heilbrigðiskerfinu er að læknar 
fari ekki í útköll með neyðarbílum 
eftir klukkan fjögur á daginn. Ekk-
ert er þó ákveðið í þeim efnum og 
ekki er komin tillaga þar um.

Í fyrra var sú breyting gerð að 
læknir var tekinn úr áhöfn bílanna 
og síðan hefur hann ekki farið með 
í útköll nema aðstæður þyki gefa 
tilefni til; ef þarf að endurlífga eða 
fólk er fast undir fargi eða inni í 
bílum. Már Kristjánsson, sviðs-
stjóri lækninga-, slysa- og bráða-
sviðs á Landspítalanum, segir að 
þetta fyrirkomulag hafi gengið 
ágætlega. Ekki sé vitað um að nein 

vandamál hafi komið upp vegna 
þessa, þótt mögulega hafi komið 
upp þau tilvik að þjálfaður læknir 
hafi ekki verið til staðar í útköll.

Már segir að öll starfsemi bráða-
móttökunnar sé til skoðunar, þar 
sem verið sé að sameina tvær 
móttökur. „Hvort það hefur áhrif 
á starfsemi neyðarbíls get ég ekki 
sagt til um,“ segir Már. Hann segir 
að verið sé að glíma við að spara 
um tíu prósent eins og fyrri ríkis-
stjórn hafi farið fram á.

Sú ákvörðun að taka lækni úr 
áhöfn neyðarbíla vakti miklar 
umræður í samfélaginu og sitt 
sýndist hverjum.

 - kóp

Viðvera lækna í útköllum skoðuð vegna hagræðingarsjónarmiða:

Allt undir í niðurskurðinum

NEYÐARÚTKALL Ekki hefur alltaf verið 
þjálfaður læknir til að sinna útkalli. Hug-
myndir hafa komið upp um að læknir 
fari ekki með bílum eftir klukkan 16 en 
ekkert hefur verið ákveðið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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GENF, AP Sameinuðu þjóðirnar 
hafa ákveðið að dómari frá 
Suður-Afríku, sem er gyðingur, 

muni leiða 
umfangsmikla 
rannsókn á 
meintum stríðs-
glæpum Ísraela 
á Gasaströnd-
inni. 

Dómarinn, 
sem heitir 
Richard Gold-
stone, hefur 
rannsakað 

stríðsglæpi í löndum á borð við 
gömlu Júgóslavíu og Rúanda. 
Rannsakendur munu eingöngu 
beina sjónum sínum að palest-
ínskum fórnarlömbum í þriggja 
vikna stríði sem geisaði á milli 
Ísraela og Hamasliða fyrr á 
þessu ári. Ísraelar hafa neitað að 
starfa með rannsóknarhópnum.  
Auk Goldstones mun breskur 
mannréttindaprófessor, pakist-
anskur lögfræðingur og fyrrver-
andi yfirmaður í írska hernum 
skipa rannsóknarhópinn.  - kh

Rannsókn á vegum SÞ:

Gyðingur rann-
saki stríðsglæpi 
á Gasasvæðinu

RICHARD J. 
GOLDSTONE

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarfulltrúar 
Álftaneslistans hafa ákveðið að 
samgönguráðuneytið muni skera 
úr um hvort Kristján Sveinbjörns-
son, fyrrverandi forseti bæjar-
stjórnar, megi taka sæti sitt í 
bæjarstjórn aftur. 

Kristján, sem í desember sagði 
af sér embætti forseta bæjar-
stjórnar og dró sig í hlé sem bæjar-
fulltrúi, tilkynnti um miðjan mars 
að hann hygðist gerast bæjarfull-
trúi aftur enda hefði brotthvarf 
hans ekki skapað þann frið í 
bæjarstjórn sem hann hefði von-
ast eftir. Kristján samþykkti 
ákvörðun félaga sinna um að láta 
ráðuneytið skera úr um málið.  - gar

Bæjarfulltrúi sem dró sig í hlé:

Ráðuneyti meti 
endurkomuna

JERÚSALEM, AP Ísraelska dagblaðið 
Yated Neeman, sem birti ljós-
mynd af nýrri ríkisstjórn Ísra-
els í gær, fjarlægði kvenkyns 
meðlimi ríkisstjórnarinnar af 
myndinni með aðstoð tölvu-
tækni. Lesendahópur blaðsins 
samanstendur að mestu af bók-
stafstrúargyðingum.

Þær Limor Livnat og Sofa 
Landver eru einu kvenkyns ráð-
herrarnir í nýrri ríkisstjórn 
landsins. Bókstafstrúuð dagblöð 
í Ísrael telja ósiðlegt að birta 
ljósmyndir af konum. Talsmenn 
blaðsins hafa ekki viljað tjá sig 
um málið. - kg

Ljósmynd af ríkisstjórn Ísraels:

Konur fá ekki 
að vera með
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Ví heftú kill somþíng!“ sagði 
hann kátur við sænska sjón-

varpsmanninn í þættinum um 
makrílveiðar og rányrkju Íslend-
inga á þeim fiski. Svo skaut hann 
svífandi fugl og hamfletti hann á 
staðnum með fumlausum hand-
tökum – mikið að hann stýfði 
fuglinn ekki úr hnefa líka. Þetta 
kom víst ekki alveg nógu vel út.

Samt var hann bara þarna á 
bátnum sínum að sýna útlend-
ingnum austfirsku dýrðina – 
fjöllin, himininn, hafið, fuglana 
og manninn: einingu þessa alls. 
Hann var að sýna útlendingnum 
að þetta væri Lífið; hér væri allt 
sem einn karlmaður þyrfti – hér 
væri hann kóngur. „Ví heftú kill 
somþíng,“ sagði hann kampakátur 
því nú átti að kóróna þessa dýrðar-
stund og sýna hvernig maður 
þyrfti ekki nema lyfta byssunni 
og miða vel og þá væri komin 
björg í bú. Hann var að sýna sig: 
sýna útlendingnum veiðimann 
í sínu náttúrulega umhverfi 
– íslenskt náttúrubarn, frum-
Íslendinginn sem lifir á landsins 
gæðum, nýtir gjafir náttúrunnar. 
Hann var að leika Íslending.

Það örlaði á ofleik en þó fór 
ekki á milli mála að hann ímynd-
aði sér að hann væri öfundsverð-
ur; gott ef ekki sjálfur draumur 
allra karlmanna, hann væri frjáls 
og lífið væri samfelldur veiði-
skapur sem líður trallala frá 
einni bráð til annarrar.

Sænski sjónvarpsmaðurinn sá 
hins vegar aðra sögu. Hann sá 
bara verksmiðjustjórann í fiski-
mjölsverksmiðjunni. Hann sá 
holdgerving óskynsamlegrar 
stundarnýtingar – þeirrar iðju 
að moka upp ólöglega dýrmætum 
matfiski og búa til úr honum 
ódýrt hráefni handa eldislaxi. 
Hann sá rányrkjugreifa sem 
getur ekki ódrepandi verið – 
getur ekki farið á fögrum degi út 
á sjó án þess að þurfa að plaffa 

á saklaust fuglsgrey, friðlaus af 
drápsfýsn.

Hann sá Íslendinginn eins og 
þjóðir Evrópu gera. Hann sá 
íslenska karlmanninn sem hálf-
sturlaður óð frá einni bráð til 
annarrar, eins og fullur kall á 
balli. Allt er hér í samhengi: 
Icesave-reikningarnir voru rán-
yrkja á sparifé almennings í 
Evrópu. Kaupin á grónum fyrir-
tækjum annarra samfélaga 
– fjármögnuð með glórulausum 
lánum sem íslenska þjóðin þarf 
að greiða – voru rányrkja á verð-
mætum. Hömlulaust athæfi 
hálfsturlaðra manna. Ví heftú 
kill somþíng: Makríl – sparifé 
– múkka.

(Eða bara Jöklu: Kárahnjúka-
virkjun var reist með því að veita 
svo miklu af henni í Lagarfljót 
að báðar árnar stórspillast og 
framburður Jöklu hættir að fara 
til hafs með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum fyrir okkar gjöfulu 
fiskimið, svo fyllist lónið um síðir 
og landinu er spillt til einskis. )

Frá einni bráð til annarrar. 
Kannski er ofmælt að kalla 
Ísland veiðimannasamfélag, 
því að slík samfélög byggjast á 
sjálfbærri nýtingu á náttúrunni. 
Íslendingar hafa hins vegar ýmis 
einkenni hirðingjasamfélaga 
sem setja niður búðir sínar með 
búsmala sinn á gróna staði til 
bráðabirgða, beita skepnum 
sínum á landið uns þrautnagað er, 
halda svo af stað á nýjar lendur. 

Sumt í búsetuháttum Íslendinga 
bendir til að þeir séu alltaf á 
leiðinni eitthvert annað.

En á meðan verður að drepa 
eitthvað – bara eitthvað. Allavega 
„ðe fokking veils,“ eins og maður-
inn í myndinni sagði: hvalir eru 
orðnir tákn þess sem bara hrein-
lega verður að drepa. Stundum 
gæti maður haldið að hvalir séu 
erfðafjendur Íslendinga, og frá-
sagnir af gegndarlausu fiskáti 
þeirra eru slíkar að maður skilur 
eiginlega ekki hvernig þorskur-
inn – sem er ekki skepna skýr 
– fór eiginlega að því að lifa öll 
þessi árþúsund þegar engar hval-
veiðar voru hér við land.

Og nú er tekist á um langreyð-
ar og hrefnur. Á að halda áfram 
rányrkjunni og hneyksla þjóðir 
heims – eða nýta þekkinguna á 
þeim með túrisma? Því miður 
virðist stjórnkerfið ætla að leysa 
málin með því að leyfa öllum allt. 
Það er ekki hægt. Hvalaskoðun 
hefur á undanförnum árum 
gjörbreytt ásýnd þeirra staða 
þar sem hún er stunduð: það er 
magnað að koma til Húsavíkur 
og sjá uppbygginguna sem orðið 
hefur við höfnina kringum þenn-
an geðfellda atvinnuveg – fyrir 
utan hitt, að slíkur leiðangur er 
ógleymanleg upplifun. Hval-
veiðar gegna hins vegar fyrst og 
fremst táknrænu hlutverki. Eru 
partur af því að leika hinn þver-
móðskufulla Íslending: heyra má 
ég erkibiskups boðskap en ráðinn 
er ég í að hafa hann að engu – og 
allt það. Þó að til séu karlmenn 
sem af einbeittri hugsjón og karl-
mennsku þræla í sig þessu þurra 
og óspennandi kjöti þá verður 
slíkt át ævinlega jaðarsport en 
þó varðar hitt mestu að hvalveið-
ar eru eitt megintákn þeirrar 
íslensku rányrkju sem Evrópa 
vill aldrei aftur sjá.

Okkur ber nefnilega engin 
skylda til að drepa neitt.

Við hvetjum þig til að standa vörð
um viðbótarlífeyrissparnaðinn þinn.

Kynningarfundur mánudaginn 6. apríl 
kl 17:15 í fundarsal Maður lifandi, 
Borgartúni 24.

Hvar er þinn Auður?

 585-6500   audur.is

Allir velkomnir

Ó
hætt er að segja að Barack Obama, hinn nýi forseti 
Bandaríkjanna, hafi staðizt mikilvæga prófraun á 
þeim fjölþjóðlegu leiðtogafundum sem hann hefur 
sótt í Evrópu undanfarna daga. Einkum og sér í lagi 
á þetta við um 60 ára afmælisleiðtogafund Atlants-

hafsbandalagsins, sem haldinn var við Rínarfljót á landamærum 
Frakklands og Þýzkalands. Leiðtogar evrópsku NATO-ríkjanna 
– þar á meðal Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra sem var 
staðgengill Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra – tóku fagn-
andi nýrri stefnu Bandaríkjaforseta í málefnum bandalagsins, þar 
með talið varðandi stríðsreksturinn í Afganistan. 

Sá nýi tónn sem Obama hefur fært samstarfinu yfir Atlants-
haf glæðir NATO nýju lífi. Það er ekki hægt að neita því að í 
valdatíð fyrirrennara Obama, George W. Bush, hafi samstarfið 
milli bandamanna sínu hvoru megin Atlantsála látið mjög á sjá. 
Evrópumenn bundu því miklar vonir við stjórnarskiptin vestra, 
en þeir óttuðust jafnframt að hinn tiltölulega reynslulitli Obama 
gæti ekki staðið undir þeim gríðarmiklu væntingum sem til hans 
væru gerðar. 

Þess vegna var leiðtogafundurinn í Strassborg mikil prófraun 
– sem Obama virðist hafa staðizt með glans. Ekki svo að skilja að 
hann hafi fengið allt sitt fram – áskorun hans til evrópsku banda-
mannanna um að fara að fordæmi Bandaríkjamanna og stórfjölga 
í NATO-herliðinu í Afganistan fékk ekki mikið betri móttökur í 
raun en slíkar áskoranir frá ráðamönnum í Washington hafa feng-
ið hingað til. En burtséð frá þeim óútkljáða grundvallarágreiningi 
virðist samráðið yfir Atlantshaf vera komið í samt lag eftir það 
tjón sem „einleiksæfingar“ Bush-stjórnarinnar ollu því. Meira 
að segja Frakkar eru gengnir aftur að fullu til liðs við hernaðar-
stjórnkerfi bandalagsins, sem þeir yfirgáfu fyrir 43 árum þar sem 
þeir vildu ekki lúta forystu Bandaríkjamanna í því kerfi. 

Þetta vekur vonir um að Atlantshafsbandalagið finni aftur takt-
inn og verði á ný sá öflugi vettvangur vestræns samstarfs sem 
metnaður þess stendur til og er fær um að stuðla að stöðugleika og 
friði í heiminum. Því að það blasir við að sé NATO ekki fært um 
að gegna slíku hlutverki nú þegar kalda stríðið er löngu að baki 
þá tapar það tilvistartilgangi sínum. 

Ísland, sem herlaust stofnríki þessa bandalags, á mikið undir 
því að NATO viðhaldist sem slíkur vettvangur samstarfs, sam-
ráðs og stöðugleika. Að danskur stjórnmálamaður sem þekkir 
mjög vel til Íslands og íslenzkra öryggismála skuli á þessum tíma-
mótum taka við hinu áhrifamikla embætti framkvæmdastjóra 
bandalagsins eykur á vonina um að svo megi verða. 

Atlantshafsbandalagið sextugt: 

Bætt NATO með 
Obama og Fogh

AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

Ísland, sem herlaust stofnríki þessa bandalags, 
á mikið undir því að NATO viðhaldist sem slíkur 
vettvangur samstarfs, samráðs og stöðugleika.

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Veiðar Íslendinga

„Ví heftú kill somþíng!“

Elliðaánum engin virðing sýnd
UMRÆÐAN
Sverrir Örn Gunnarsson skrifar um 
umhverfismál

Með þessari grein vill undirritaður 
vekja athygli á ákvörðun borgarráðs 

um deiliskipulag við Elliðaárnar. Ákvörð-
un borgarstjóra og borgarráðs fólst í því 
að fara eftir „sérfræðingum borgarinn-
ar“ við að samþykkja deiliskipulag fyrir 
hesthúsabyggð fyrir allt að 600 hross 
á árbökkum í einu tæru laxveiðiánni í 
heiminum sem staðsett er í miðri höf-
uðborg. Þessi ákvörðun er í besta falli 
óskiljanleg, það þarf ekki sérfræðinga 
til að sjá að þetta getur ekki talist góð 
ákvörðun fyrir vatnasvæði Elliðaánna, eða hvað?

Ýmsir aðilar gerðu athugasemdir við breytingu 
skipulagsins, meðal annars umhverfis- og sam-
göngusvið Reykjavíkurborgar, Veiðimálastofnun og 
SVFR. Þegar aðili innan borgarkerfisins, umhverf-
issvið, gerir athugasemdir við ákvörðunina, hverj-
ir eru þá sérfræðingarnir sem mæla með þessari 

ákvörðun?
Svona stórt mál þarf að vera vel kynnt 

og uppi á borðum. Hvernig væri að borg-
arstjóri gerði grein fyrir helstu niður-
stöðum sérfræðinganna, til dæmis með 
einfaldri SVÓT (styrkleikar, veikleikar, 
ógnanir og tækifæri) greiningu fyrir 
okkur Íslendinga, sem myndi sýna með 
óyggjandi hætti hvað var tekið til greina 
við þessa ákvörðun? 

Til að setja málið í samhengi er áætl-
aður fjöldi hesta svipaður á þessu nýja 
svæði og allt hesthúsahverfið á Akra-
nesi, um 500 hross.

Einnig er undarlegt hversu lítið hefur 
farið fyrir náttúruverndarsinnum þegar 
um jafn stórt umhverfismál og þetta er 

að ræða.
Borgarstjórinn í Reykjavík, sem er kraftmikill 

og öflugur leiðtogi, hlýtur að geta gert betur grein 
fyrir þessu máli. Það væri farsælast fyrir alla 
aðila.

Höfundur er áhugamaður um umhverfismál.

SVERRIR ÖRN 
GUNNARSSON 

Gísling Frjálslyndra
Guðrún María Óskarsdóttir, sem 
bauð sig fram til formennsku í Frjáls-
lynda flokknum fyrr á árinu en dró 
framboð sitt síðan til baka, er gengin 
úr flokknum. Hún fetar þar með í fót-
spor nánasta pólitíska samherja síns, 
Ásgerðar Jónu Flosadóttur, 
sem hætti sem varafor-
maður flokksins fyrir 
skemmstu eftir afar stutta 
dvöl í embætti. Í viðtali við 
dv.is segir Guðrún María 
ólýðræðislegum vinnubrögð-
um um að kenna. Hún 
hefði hætt fyrr, en verið 
í þriggja vikna gíslingu 
þess að vera í framboði 
fyrir flokkinn.

Gísling málþófs
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, er 
óánægður með málgleði sjálfstæðis-
manna á Alþingi. Í fréttum Útvarps 
á laugardag sagði hann að stæði 
minnihlutanum ógn af því að ráðast 
ætti í lýðræðisumbætur á Íslandi 
skyldi hann takast á við það í 
kosningum í stað þess að halda 
þinginu í gíslingu með málþófi.

Gísling Kaupþings
Margeir Pétursson, 
stjórnarformaður 
MP Banka, skrifar 
grein í Morgun-
blað gærdags-
ins þar sem 

hann gagnrýnir Nýja Kaupþing fyrir 
að standa í vegi fyrir kaupum MP 
Banka á útibúaneti SPRON. Hann 
segir Kaupþingsmenn brjóta leikregl-
ur á samkeppnismarkaði með því að 
reyna að „halda gömlum viðskipta-

vinum SPRON í einhvers konar 
gíslingu“. Líklega er hins 
vegar ekki óvarlegt að tala 
um að íslensku þjóðinni sé 
um þessar mundir haldið 
í einhvers konar gíslingu 

ófrumlegs líkingamáls. 
 stigur@frettabladid.is
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timamot@frettabladid.is

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

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

ZACH BRAFF ER 34 ÁRA.

„Ég hef alltaf verið hrifinn 
af sögunni um örkina hans 

Nóa og hugmyndinni að 
byrja upp á nýtt með því að 
bjarga því sem þér líkar við 

og skilja annað eftir.“

Leikarinn Zach Braff er þekkt-
astur fyrir hlutverk sitt í þátt-

unum Nýgræðingar eða 
Scrubs. Hann skrifaði líka 
handritið að, lék í og leik-

stýrði myndinni Garden State. 

MERKISATBURÐIR
1672 Frakkar lýsa yfir stríði gegn 

Hollendingum.
1722 Pétur mikli afnemur skatt 

af mönnum með skegg.
1746 Tveir af þremur bátum á 

sjó frá Ingólfshöfða farast. 
Eftir það leggjast af allir 
sjóróðrar þaðan.

1830 Joseph Smith stofnar 
Mormónakirkju í Seneca í  
New York-ríki.

1912 Rafknúinn ræsihreyfill 
fyrst settur í bíl.

1938 Roy J. Plunkett finnur upp 
teflon.

1941 Lengsti þorskur sem vitað 
er um á Íslandsmiðum, 
181 sentimetri, veiðist á 
línu í Miðnessjó.

1944 Átta mönnum bjargað 
þegar bandarísk herflug-
vél steypist í sjó úti af 
Vatnsleysuströnd.

Ágúst Guðmundsson kvikmyndagerðarmaður 
hlaut styrk úr kvikmyndasjóði til að gera kvikmynd 
eftir skáldsögunni Land og synir, eftir Indriða G. 
Þorsteinsson. Myndin hlaut hæsta styrk kvik-
myndasjóðs en þetta var í fyrsta sinn sem úthlut-
un úr sjóðnum fór fram. Einnig fengu styrki þetta 
ár kvikmyndirnar Óðal feðranna og Veiðiferðin. 

Kvikmyndin Land og synir er jafnan talin 
marka upphaf samfelldrar kvikmyndagerðar á Ís-
landi en hún var frumsýnd 25. janúar árið 1980 
og voru bæði hún og Óðal feðranna sýndar á er-
lendum kvikmyndahátíðum. Þær fjalla báðar um 
togstreitu milli sveitar og borgar á þeim tímum 
þegar borgarsamfélag er að myndast á Íslandi og 
fólksflutningar úr sveitunum á mölina verða stað-
reynd. Sagan Land og synir segir frá bóndasyni 
sem býr ásamt öldruðum föður sínum í kotinu. 
Hugur hans leitar til Reykjavíkur og þótt hann 
felli hug til bóndadótturinnar á næsta bæ er það 

ekki nóg til að halda í hann. Þegar faðir hans 
fellur svo frá brýtur hann allar brýr að baki sér 
og tekur rútuna suður. Með aðalhlutverk fór Sig-
urður Sigurjónsson. Um 110.000 miðar seldust á 
kvikmyndina og sló hún aðsóknarmet á Íslandi 
enda voru íslenskar kvikmyndir ekki oft á dagskrá 
kvikmyndahúsanna.

ÞETTA GERÐIST:  6. APRÍL ÁRIÐ 1979

Land og synir hljóta styrk

„Ég gekk í hestamannafélagið um leið og 
ég hafði vit á. Það er bara hluti af menn-
ingunni hér í sveitinni,“ segir Guðrún 
Magnúsdóttir, sem býr í Bræðratungu 
og er formaður hins fimmtíu ára hesta-
mannafélags Loga í Biskupstungum. 
Hún segir starf þess hafa verið öflugt 
frá upphafi. „Góð hross hafa alla tíð 
verið í metum í sveitinni enda mikið 
notuð kringum sauðféð. Tungnamenn 
eiga víðlendan afrétt á Kili sem tekur 
sjö daga að smala og þar þýðir ekkert 
að vera á neinum kettlingum. Hesta-
mennskan snýst líka orðið um sýning-
ar og ræktun. „Við erum með þrjú mót 
á hverjum vetri og eftir að ég tók við 
formennsku hef ég lagt mikla áherslu á 
æskulýðsstarf. Við erum með vikulöng 
reiðnámskeið á sumrin og síðast sóttu 
það sextíu þátttakendur, frá þriggja 
ára upp í fullorðna. Það var haldið á 
félagssvæðinu okkar Hrísholti, sem við 
erum afar stolt af. Þar hefur allt verið 
byggt upp í sjálfboðavinnu. Svo erum 
við dugleg að fara í útreiðartúra, förum 
í páskareið, sumarreið og ríðum í kirkj-
urnar okkar til skiptis. Þær eru fimm 
og allar á sögustöðum, Bræðratungu, 
Skálholti, Torfastöðum, Haukadal og 
Úthlíð.“

Guðrún er uppalin á Kjóastöðum og 
kveðst hafa haft áhuga á hestum frá 
barnæsku. „Ég stefndi beint í bænda-
skóla og fór að Hólum, tók öll próf sem 
hægt var í hestamennsku og vann þar 
um tíma sem reiðkennari áður en ég 
kom aftur heim í sveitina mína og fór 
að búa með Kjartani Sveinssyni sem 
er héðan frá Bræðratungu.“ Aðspurð 
upplýsir Guðrún að þau búi með sextíu 

kýr, 200 ær og hóp af hrossum. „Það 
gengur bara vel,“ segir hún glaðlega. 
„Að minnsta kosti erum við ekkert að 
barma okkur, enda erum við ekkert 
bættari með það.“ 

En hvernig fagna félagar í Loga fimm-
tíu ára afmælinu? „Við byrjuðum á að fá 
hinn þekkta fyrirlesara Eyjólf Ísólfsson, 
kennara á Hólum, til okkar í febrúar og 
það var skemmtilegt og fróðlegt. Einnig 
ákváðum við að taka þátt í stórsýning-
unni Æskan og hesturinn, fórum þangað 
með 31 barn og tuttugu hross og vorum 
með sögusýningu sem gekk vel. Svo 
erum við vön að halda árshátíð í Ara-
tungu með kvenfélaginu og ungmenna-

félaginu og hún var afar vegleg í ár, 
hátt í 300 manns mættir og við fengum 
rausnarlegar gjafir. Búnaðar félagið gaf 
okkur til dæmis þrjár milljónir sem fara 
í reiðhöll á Flúðum sem við eigum hlut í 
með hestamanna félaginu Smára. Það er 
að byggjast upp skemmtilegt samstarf á 
milli félaganna enda verður stutt á milli 
þegar nýja brúin kemur yfir Hvítá sem 
á að reisa hér í túnfætinum.“ 

Guðrún segir fólki hafa fjölgað í 
Biskups tungunum á síðustu árum og 
mannlíf sé þar fagurt. „Það er gríðar-
lega gott að starfa að félagsmálum í 
þessari sveit,“ segir hún. „Samstaðan 
er svo mikil.“ gun@frettabladid.is 
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Engir kettlingar duga á KiliÚtför ástkærra foreldra okkar, tengdaforeldra, ömmu og afa, 
langömmu og langafa,

Guðmundu 
Bjarnýjar 
Ólafsdóttur 
og Sigurðar 
Ágústar 
Magnússonar

verður haldin í Grafarvogskirkju miðvikudaginn 
8. apríl kl. 13.00.

Jóngeir A. E. Sigurðsson Una Árnadóttir
Benedikt Gabríel Sigurðsson Ólafía Kristný Ólafsdóttir
Magnús Sigurðsson Dagbjört Lára Garðarsdóttir
Margrét Sigurðardóttir Guðmundur Sv. Guðmundsson
Jóhanna Sigurðardóttir Martin Jay Alex Martin
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug, vináttu og samúð við andlát 
og útför ástkærrar konu minnar,  móður 
okkar, tengdamóður og ömmu,

Birnu Hervarsdóttur
Hamraborg 18, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 
13 E Landspítala við Hringbraut fyrir hlýhug og góða 
umönnun. 

Guðmundur Maríasson
Hafsteinn Gunnar Jakobsson Þórunn Sif Björnsdóttir
Svanhvít Jakobsdóttir Stefán Jens Hjaltalín
Jón Þorkell Jakobsson Júlíana Harðardóttir
Sóley Jakobsdóttir Bjarni Sigurbjörnsson
Guðmunda Jakobsdóttir Hannes Ingi Jónasson
og barnabörn.

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

Sesselja Anna Jóhannsdóttir 
Møhl
frá Syðra-Lágafelli, Snæfellsnesi,

fædd 19. nóvember 1934, lést í Kaupmannahöfn 
fimmtudaginn 2. apríl 2009. Jarðsett verður frá 
Gladsaxe Kirke miðvikudaginn 8. apríl 2009.

Elsket og savnet.
                                      Erik Møhl
Birgitte Møhl
Christian Møhl Dorte Nielsen
Cecilie, Isabella
og systkini hinnar látnu. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 

langafi,

Guðmundur Ólafur 
Finnbjörnsson
Bugðulæk 18, Reykjavík,

sem andaðist laugardaginn 28. mars, verður jarðsung-
inn frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 7. apríl kl. 13.00.

Ragnhildur G. Guðmundsdóttir Haukur Garðarsson
Laufey Guðmundsdóttir Gylfi Georgsson
Sigríður Guðmundsdóttir Brynjólfur N. Jónsson
Helga Guðmundsdóttir Sigurður Einar Einarsson
afabörn og langafabarn.

Elsku litli drengurinn okkar,

Valdimar Máni Guðjónsson,
lést að morgni 25. mars sl. Útförin fór fram í kyrrþey 
frá Höfðakapellu á Akureyri. Innilegar þakkir fyrir auð-
sýnda samúð og hlýhug.

Svanhildur Sif Aradóttir Guðjón Friðmar Gunnarsson
og aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför hjart-
kærs eiginmanns míns, föður, fóstra, afa, 
langafa og langalangafa. 

Hallbjarnar Bergmanns 
Elímundarsonar.

Sérstakar þakkir til deildar 4 á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð. 

F.h. okkar allra, 
Erla Fríðhólm Sigurðardóttir. 

Hjartans þakkir til allra þeirra sem auð-
sýndu okkur vináttu og hlýhug við andlát 
og útför eiginmanns míns og föður okkar,

Snorra Halldórssonar
Hvammi, Eyjafjarðarsveit.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjúkrahússins á 
Akureyri, á lyflækningadeild og öldrunardeildinni í 
Kristnesi, ásamt hjúkrunarfræðingum heimahjúkrunar 
á Akureyri fyrir einstaka umönnun og hlýhug.

Guðlaug Helgadóttir og börn.

FORMAÐUR HESTA-
MANNAFÉLAGSINS 
LOGA Guðrún á Fal 

frá Bræðratungu.
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Afasystir mín, Áslaug Þorsteins-
dóttir, saumaði þessa mynd af síð-
ustu kvöldmáltíðinni,“ segir Arna 
Ýrr Sigurðardóttir prestur um 
mynd sem er í miklu uppáhaldi 
hjá henni. „Hún ákvað að gefa 
mér þessa mynd þar sem ég er 
eini presturinn í fjölskyldunni,“ 
útskýrir Arna.

Myndina fékk Arna árið 2004 
en á þeim tíma bjó hún á Kópa-
skeri en var að flytja í bæinn. „Við 
fluttum úr tveimur einbýlishúsum 

í þriggja herbergja íbúð þannig að 
plássið var takmarkað og því átti 
ég engan stað fyrir myndina góðu,“ 
segir Arna en þegar hún fékk stöðu 
prests í Langholtskirkju fannst 
henni tilvalið að hengja myndina 
upp á skrifstofunni sem hún deilir 
með séra Jóni Helga Þórarinssyni 
sóknarpresti.

„Mér þykir óskaplega vænt um 
þessa mynd enda ekki oft sem 
manni áskotnast slíkir dýrgripir 
eftir ættingja,“ segir Arna og 

finnst ekki verra að myndin hafi 
trúarlega merkingu. 

Mikið er að gera hjá prestum 
yfir páskana. Arna hlakkar mest 
til páskavöku sem haldin verður 
aðfaranótt páskadags. „Það er mjög 
áhrifarík stund sem hefst klukk-
an ellefu að kvöldi laugardags. Í 
fyrstu er kirkjan almyrkvuð og 
smám saman birtir til þar til öll 
ljós eru kveikt. Þá er guðspjallið 
lesið og páskarnir komnir.“  
 solveig@frettabladid.is

Listaverk á skrifstofunni
Arna Ýrr Sigurðardóttir, prestur í Langholtskirkju, á fallega útsaumaða mynd af síðustu kvöldmáltíðinni. 
Myndina fékk hún að gjöf frá afasystur sinni sem hefur í gegnum tíðina saumað út fjölda verka.

MÁLVERKAUPPBOÐ  verður haldið í dag 

klukkan 18.15 í Gallerí Fold við Rauðarárstíg. Fjöldi 

verka gömlu meistaranna verður boðinn upp, 

meðal annars eftir Kjarval, Jón Stefánsson, Nínu 

Tryggvadóttur og Ásgrím Jónsson.

Séra Arna Ýrr Sigurðar-
dóttir, prestur í Langholts-
kirkju, er með útsaumaða 

mynd af síðustu kvöld-
máltíðinni á skrifstofu 

sinni í kirkjunni.
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Velbon þrífætur 
mikið úrval

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Hægindastóllinn er hjarta margra 
heimila. Sumir taka slíku ástfóstri 
við ákveðinn stól að þó að hann sé 
orðinn gamall og lúinn fær hann 
enn að standa í miðri stofunni, 
jafnvel þó að búið sé að skipta öllu 
öðru út fyrir nýtt.

Þeir sem eiga sér ekki uppáhalds-
stól en vilja eignast einn slíkan geta 
oft fundið akkúrat rétta stólinn 
heima hjá ömmu og afa eða ein-
hverri gamalli frænku. Oft þarf þá 
að lappa upp á stólinn en eftir það 
getur hann verið eins og nýr að sjá, 
jafnvel þótt sálin sé gömul og sagan 
á bak við hann löng og mikil. 

 emilia@frettabladid.is

Í hægindum heima
Þegar setið er við lestur eða 
handavinnu er gott að eiga góðan 
stól sem notalegt er að sitja í.

Standlampa er gott að hafa við hliðina á 
stólnum svo birtan sé nóg.

Bæði stórir og litlir eiga sína uppáhalds-
stóla. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Gott er að hvíla lúin bein í góðum 
stól og ekki verra að hafa skemil fyrir 
fæturna.

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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BONSAI-TRÉ  eru skemmtileg og góð leið til að fá smá líf 

inn á heimilið er að fjárfesta í einu slíku. Til að trén dafni sem 

best þurfa þau ávallt að vera rök og standa þar sem góð birta 

er en ekki bein sól.

Þegar kalt er 
úti er gott að 
sitja í mjúkum 
hægindastól 
með bolla af 
heitu kakói.
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Heimili fasteignasala er með 
til sölu fimm herbergja efri 
sérhæð í fjórbýlishúsi við 
Þrastarhöfða.

K omið er inn í flísalagða for-
stofu með fataskápum. Hol 
er parketlagt. Opin stofa 

og eldhús með parketi á gólfi og 
útgangi á svalir í suður þaðan sem 

er mikið útsýni. Hjónaherbergi 
með fataskápum og parketi á gólfi. 
Þrjú barnaherbergi með fataskáp-
um og parketi á gólfi. Baðherbergi 
er flísalagt í hólf og gólf með 
sturtuklefa, skápum og fallegri 
innréttingu. Þvottahús er með flís-
um á gólfi. Geymsla er með park-
eti á gólfi og góðum glugga. Í sam-
eign er sérgeymsla og sameiginleg 
vagna- og hjólageymsla. 

Húsið er flísalagt að utan og 
viðar klætt að hluta og því við-
haldslétt. Eignin er skráð 140,1 
fermetri, íbúðarrými 136,3 fer-
metrar og geymsla í sameign 3,8. 
Stutt er í barna- og leikskóla ásamt 
sundlaug, íþróttaaðstöðu, golfvelli 
og mörgum skemmtilegum göngu- 
og hjólaleiðum.

Ásett verð er 36,5 milljónir.

Útsýnissvalir í suðurátt
Íbúðin er fimm herbergja og á efri hæð.

Einar Páll, fasteignasali tekur á móti gestum í dag 
mánudag á milli kl. 17:30 og 18:00 (GSM 899 5159).

 Mjög falleg 104,3 fm, 3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð í  
 3ja hæða fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu við Þrastarhöfða 
 4-6 í Mosfellsbæ. Mjög glæsilegt útsýni er úr íbúðinni, bæði 
 til suðurs, norðurs og vesturs. 

Íbúðin er laus til afhendingar strax!  V. 26,9 m. 4545

Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

   Þrastarhöfði 6, íbúð 301 - Mosfellsbær

Baugakór 18
- 203 Kóp verðtilboð

Falleg 114,7 fm 3ja herb.
íbúð í lyftublokk á efstu hæð með

tvennum svölum og stæði
í bílageymslu.

***Tilboð óskast, 
öll skipti skoðuð**

Telma R. Lögg.fast.  899 5611

Opið hús frá 17:30 – 18:00

Fremri í atvinnufasteignum
Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði • Lágmúli 7  •  108 Rvk.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Á Heimili fasteignasölu starfa tveir öflugir löggiltir 
fasteignasalar,með áratuga reynslu í fasteignasölu,
 sem eru tilbúnir að vinna fyrir ÞIG!  Við leggjum áherslu 
á vönduð og traust vinnubrögð með hagsmuni þína 
að leiðarljósi.

Erum með fjölda  eigna á skrá  þar sem fólk er 
tilbúið að skoða ýmis skipti.
Hafðu samband við okkur og kannaðu 
möguleika á  eign í makaskiptum.  Þú gætir verið 
komin í hentugri eign áður en þú veist af.

B o g i  P é t u r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i
F i n n b o g i  H i l m a r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 

S í m i :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k •  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Um er að ræða glæsilegt og vandað 615 
fm skrifstofuhúsnæði í hjarta Reykjavíkur. 
Húsið hefur allt verið endurnýjað á síðustu 
árum. Möguleiki er á að leigja húsnæðið 
með öllum húsgögnum og skrifstofubún-
aði. Sér bílastæði á lóð. Laust fl jótlega. Allar 
nánari upplýsingar gefa Kjartan hallgríms-
son í síma 824-9093 eða Hilmar Þór 
Hafsteinsson í síma 824-9098  4646

   Suðurgata - heil húseign til leigu

Glæsilegt einbýlishús með sjávarútsýni 
og innbyggðum bílskúr.  Eignin skiptist í 
forstofu, hol/gang, stofu, borðstofu, eldhús, 
þvottahús, fjögur herbergi, sjónvarpshol, 
geymslu og baðherbergi.  Endurnýjuð lóð 
með afgirtri verönd og heitum potti.  Allar 
innréttingar, gólfefni og skipulag er hið 
vandaðasta enda hefur húsið allt verið end-
urnýjað á síðustu árum. V. 65,0 m. 4640

   Bollagarðar - Seltjarnarnes

Falleg og rúmgóð 3ja herb., endaíbúð 
á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin er 87,5 fm að stærð og stæðið 
í bílageymslunni er 12,0 fm, samtals 
99,5 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, 
gang, baðherbergi, tvö rúmgóð 
svefnherbergi, eldhús og stofu. Stórar 
suðursvalir - gott útsýni. Sérinngangur. 
V. 21,9 m. 4638

   Lækjasmári - endaíbúð

Glæsileg 4ra herbergja 123 fm 
íbúð í lyftuhúsi með mjög fallegu 
útsýni. Eignin skiptist í hol, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús, þvottahús og 
geymslu í kjallara.  V. 29,0 m. 
4568

   Kristnibraut - Gott útsýni

2ja herbergja 57,3 fm íbúð á 
fjórðu hæð með góðu útsýni. 
Íbúðin er í fínu standi með 
stórum suður svölum. V. 12,9 m. 
4644

   Þórufell - Góð kaup

Glæsileg 103 fm 2ja-3ja her-
bergja íbúð ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu í vönduðu lyftuhúsi. 
Húsið er byggt árið 2007 og er 
staðsett miðsvæðis í Reykjavík. 
V. 29,5 m. 4569

   Sóltún - vönduð íbúð

Laufásvegur - virðulegt hús Fallegt 
einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara.  
Um er að ræða eitt af þessum gömlu 
virðulegu steinhúsum í Þingholtunum.  
Húsið skiptist þannig: 1. hæð:  forstofa, 
hol, tvær stofur, eldhús, snyrting og hol.  
2. hæð:  fjögur herb., og baðherb. 2ja 
herb. íbúð með sér inngangi er í kjallara. 
Tvöf. bílskúr fylgir.  Risloft er yfi r húsinu. V. 
tilboð 4635

  Einbýli

Ánaland - stórt einb. í Fossvogi 
Glæsilegt 248,6 fm einbýli á tveimur 
hæðum auk ca 140 fm óskráðs kjallara, 
samtals ca. 388 fm. Húsið stendur neðar-
lega í Fossvoginum á stórri lóð til suðurs. 
Í húsinu eru 5 svefnherbergi.  Kjallarinn 
er með góðri lofthæð og litlum gluggum 
og býður hann upp á mikla möguleika. 
Garðurinn er skjólgóður með verönd og 
heitum potti. V. 110,0 m. 4581 

Hæðarbyggð - Garðabæ Glæsilegt 
einbýlishús með mjög góðu útsýni.  Á 
neðri hæðinni er forstofa, tvöf. bílskúr, 
stór sólstofa “hobbýherbergi”, þvottahús, 
baðherbergi og 2 herbergi - möguleiki er 
á sér íbúð á jarðhæð.  Á efri hæðinni eru 
góðar vinkilstofur, rúmgott eldhús, 3 her-
bergi og baðherbergi. Húsið hefur mikið 
verið endurnýjað að utan m.a. steinað auk 
þess sem garðurinn hefur verið tekinn í 
gegn með grjóthleðslu og timburverönd.   
V. 69,0 m. 4543

Lækjasmári - falleg eign Falleg 
4ra herberja 111,7 fm íbúð á 2. hæð í 
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Yfi rbyggðar svalir.   
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stofu, 
eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi, og 
sérþvottahús.  Í kjallara fylgir sérgeymsla.  
Í sameign er einnig hjólageymsla o.fl .  
Húsið er  klætt að utan með vandaðri 
viðhaldslítilli klæðningu. V. 26,9 m. 4626

  4ra-6 herbergja

Seilugrandi - gott útsýni Falleg 100,2 
fm 4ra herbergja íbúð ásamt 23,5 fm 
geymslu og 30 fm stæði í bílageymslu. 
Innangengt er úr bílageymslu inn í húsið. 
Frábært sjávarútsýni. Gengið er inn í íbúð-
ina af svalagangi.  V. 28,0 m. 4584 

Eskihlíð - endaíbúð 4ra herbergja 
björt og góð endaíbúð í húsi sem nýlega 
hefur verið standsett.  Íbúðin skiptist í 
rúmgott hol, stofu, 3 rúmgóð herbergi, 
eldhús og bað.  Í kjallara fylgir geymsla 
auk sam. þvottahúss þar sem hver er með 
sína vél, hjólageymslu o.fl .  Baðherbergi 
hefur nýlega verið endurnýjað. Áhvílandi 
lán frá ÍLS upp á 17,7 millj. með 4,7% 
vöxtum getur fylgt með. V. 24,5 m. 4554 

Reykás - einstakt útsýni Góð fjögurra 
herbergja 124 fm íbúð með einstaklega 
fallegu útsýni yfi r Rauðavatn. Húsið er vel 
við haldið og er til sölu eða leigu.   
V. 24,0 m. 4523

Rauðalækur- nýuppgerð íbúð Rúm-
góð og vel skipulögð 113,4 fm kjallaraíbúð 
sem hefur verið tekin í gegn á glæsilegan 
hátt.  Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
tvær stofur, eldhús, geymslu og baðher-
bergi. V. 26 m. 4464 

Hvassaleiti - með bílskúr Falleg 
4ra herb. íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli 
ásamt 20 fm bílskúr.  Íbúðin skiptist í hol, 
eldhús, baðherb., stofu og 3 svefnherb.  
Í kjallara er sér geymsla, þvottahús og 
hjólageymsla. V. 22,5 m. 4631 

Æsufell - mikið útsýni Sérlega rúm-
góð og falleg 3ja herbergja útsýnis íbúð á 
3. hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi. Íbúðin er 
90.2 fm ásamt 7.4 fm geymslu í kjallara, 
samtals 97.6 fm V. 20,5 m. 4637 

  3ja herbergja

Hverafold - með bílskýli Falleg og vel 
skipulögð 3ja herbergja 93,1 fm íbúð á 
2. hæð. Parket á gólfum.Þvottahús innan 
íbúðar. Rúmgott stæði í bílageymslu fylgir. 
Íbúðin skiptist í hol, þvottahús, hol, rúm-
góða stofu, eldhús. baðherbergi og tvö 
svefnherbergi, geymsla í kjallara. Yfi rtakan-
legt áhvílandi lán er ca 18 milljónir frá ÍLS 
með 4,15% vöxtum V. 21,5 m. 4609 

Stangarholt - Jarðhæð með ver-
önd. Góð 54 fm íbúð á jarðhæð með 
skjólsælli suður verönd. Íbúðin skiptist í 
svefnherbergi, stofu, eldhús, geymslu og 
baðherbergi. Beint aðgengi er í íbúðina. 
V. 14,9 m. 4639 

  2ja herbergja

Kleppsvegur - Glæsilegt útsýni Stór 
2ja herb. 64,7 fm íbúð  á 5. hæð með 
stórglæsilegu útsýni.   Íbúðin skiptist í 
n.k. forstofu, borðstofu, stofu, svefnherb., 
eldhús og baðherb.  Parket er á fl estum 
gólfum, nema á baðherb.   Í kjallara fylgir 
sér geymsla svo og sam. þvottaherb. m. 
vélum, hjólag. o.fl .   Íbúðin er laus strax. 
V. 13,9 m. 4634

Veghús - falleg FÆST GEGN YFIRTÖKU 
LÁNA! Falleg 66,8 fm tveggja herbergja 
íbúð á 1.hæð (jarðhæð).  Íbúðin skiptist 
þannig: hol, geymsla, svefnherbergi, bað-
herbergi, stofa, eldhús og þvottahús. Sér 
geymsla og þvottahús er innan íbúðar. 
 V. 16,9 m. 4620

Langholtsvegur - sérinngangur Um 
er að ræða 2ja herbergja íbúð sem er 59,2 
fm á jarðhæð með sérinngangi innarlega 
á Langholtsvegi. Íbúðin skiptist í anddyri, 
stofu, svefnherbergi, fataherbergi, baðher-
bergi, eldhús og þvottahús/geymslu. 
V. 13,9 m. 4599 

Gnoðarvogur Mjög snyrtileg 2ja 
herbergja 62,4 fm íbúð á 3. hæð í mikið 
endurnýjuðu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík 
þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.  
Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, stofu, 
eldhús og baðherbergi. Sérgeymsla er í 
kjallara og sameiginlegt þvottahús. 
V. 14,9 m. 4574 

Árakur - glæsileg 3ja herbergja 108,3 
fm björt íbúð á jarðhæð. Íbúðin er öll 
vönduð, parket og fl ísalögð. Góð verönd 
er til suðurs.  Ákv. sala. Hagstætt verð 
V. 24,9 m. 4546 

Grandavegur - sjávarútsýni 2ja 
herbergja mjög falleg og rúmgóð 73,5 fm 
íbúð á eftirsóttum stað í þessu vinsæla 
lyftuhúsi.  Íbúðin skiptist í hol, svefnher-
bergi, baðherbergi, eldhús, sér þvottahús 
og stóra stofu.  Beykiparket er á öllum 
gólfum nema baðherbergi og þvottahúsi. 
Baðherbergi er nýlega endurnýjað. 
V. 18,9 m. 4522 

Víkurás - Laus strax - Gott verð 
Tveggja herbergja 57 fm íbúð í Árbæ 
ásamt stæði í bílgeymslu skráð samtals 
78,6 fm. Íbúð sem verið var að gera upp 
og vantar lokafrágang.  Eignin skiptist í 
eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, stofu, 
geymslu og sameiginlegt þvottahús. Lyklar 
á skrifstofu. V. 14,5 m. 4512 

Klapparstígur Snyrtileg 2ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Klapparstíg. 
Íbúðin skiptist þannig: forstofa, stofa, her-
bergi, eldhús og baðherbergi. Sér geymsla 
fylgir í kjallara. Sameginlegt þvottahús á 
hæðinni. Merkt stæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni.  V. 19,9 m. 4562 

VANTAR ÍBÚÐIR TIL LEIGU
Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur 
allar gerðir íbúðar húsnæðis til leigu. Vin-
samlegast hafi ð samband við Hilmar Þór 
Hafsteinsson löggiltan leigumiðlara. 4114

Lundarbrekka 3ja herbergja 97 fm á 
1. hæð. 2 svefnherbergi, 1 stofa. Hiti og 
hússjóður innifalin í leigu Verð: 110 þús. 

Hörðaland 2 svefnherbergi, 2 stofur. 
Laust strax Verð: 120.000 

Hraunbær - 1. hæð Ca 100 fm. 3 
svefnherbergi. Mikið endurnýjuð. Verð: 
140 þús. 

Ármúli 158,1 fm skrifstofuhúsnæði, 
móttaka, 6 herbergi, fundarsalur, eldhús 
og salerni. Verð: 1200 pr fm. 4561 

Laufásvegur 140 fm verslunar- eða 
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð. Engin VSK 
kvöð. Verð 1.800 pr fm. 

Langholtsvegur Mikið standsett 73,1 
fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í 2-býlishúsi. 
Verð: Tilboð 

Síðumúli - skrifstofuhæð Um það bil 
400 fm á 3. hæð. 8 skrifstofur, fundarher-
bergi, kaffi stofa, snyrtingar.  

Skúlagata - heil hæð Tvær glæsilegar 
fullbúnar ca 460 fm skrifstofuhæðir á 2 og 
3ju hæð í lyftuhúsi. Geta leigst í sitthvoru 
lagi.  Verð: 1200-1350 pr fm. 4458 

Borgartún 1.585 fm skrifstofuhúsnæði. 
hægt að leigja í minni einingum. Leigu-
verð 1300-1400 pr. fm.  4379 

Skúlatún 2 skrifstofurými á 3ju og 4 
hæð sem eru hvort um sig 170 fm. Leigu-
verð 1400-1500 pr. fm.  4377 

Síðumúli - endurnýjað 372 fm skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð, hægt að leigja í 
þremur hlutum. Leiguverð 1400-1450 pr. 
fm.  4419 

Skipholt - lyfta 338 fm skrifstofuhús-
æði á 2. hæð - lyfta. Leiguverð 1500 pr. 
fm eða tilboð.  4407

Íbúð í Skuggahverfi  óskast til leigu (101 Skuggi) Allar nánari upplýsingar veita Sverrir 
Kristinsson í síma 861-8514 eða Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 824-9098
Hæð eða hæð og ris í Vesturborginni óskast - staðgreiðsla Traustur kaupandi óskar 
eftir hæð eða hæð og risi, 140 - 180 fm, í Vesturborginni. Staðgreiðsla í boði. Allar nánari 
upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali í síma 861-8514  4527 
Einbýlishús í Vesturbæ eða Þingholtunum óskast Traustur kaupandi óskar eftir 250-350 
fm einbýlishúsi í vesturborginni eða þingholtunum. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali í síma 861-8514

   Íbúðir óskast

  Einbýli   3ja herbergja

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 99,2 fm neðri sérhæð 
ásamt 28 fm bílskúr á besta stað í vesturbæ. Íbúðin var nýlega 
standsett, þar með talið eldhús, baðherbergi, gólfefni, fata-
skápar, pípulagnir, rafmagn að hluta ofl . Lýsing í íbúðinni var 
hönnuð af Lumex. Innréttingar og gólfefni hafa verið smekk-
lega valin og setja fallegan heildarsvip á íbúðina.V. 38,0 m.

   Melhagi - neðri sérhæð
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Velkomin til Ísafjarðar!
Í Tungudal eru fjölbreyttar brekkur við allra hæfi .

 Barnalyfta og snjóbrettin eru ekki skilin útundan.  Stökkpallar, bordercross brautir og fl eira.

Gönguskíðasvæðið á Seljalandsdal er nánast alltaf opið þegar viðrar til útivistar. Brautir 
troðnar snemma á daginn 2,5, 3,5 og 5 km hringir.  Frá Seljalandsdal liggja vegir til allra átta.  Auðvelt að fara 

yfi r á Breiðadalsheiði í Engidal.  Einnig má fara upp á Kistufell og niður í Hnífsdal eða til Bolungarvíkur.  

Fullkomin lýsing er á báðum svæðum. 
 Best er að afl a sér upplýsinga í talhólfi  skíðasvæðisins 878 1011.

Aftur til fortíðar
Sigrún Valbergsdóttir 
ætlar að verja páskunum 
á Hornströndum. SÍÐA 2
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Óhætt er að segja að fjölbreytt 
dagskrá verði um land allt yfir 
páska. Þeir sem bregða undir 
sig betri fætinum ættu ekki að 
vera sviknir um góða skemmt-
un.

PÁSKAMARKAÐUR Á STÖLLUM
Páskamarkaður verður á Stöll-
um í Biskupstungum um pásk-
ana þar sem garðyrkjubænd-
ur opna bændamarkað á skírdag. 
Opið verður þann dag, föstudaginn 
langa og laugardag frá klukkan 11 
til 17 síðdegis. Á boðstólum verður 
ýmislegt handverk, grænmeti og 
fleira. Fjör verður á bændamörk-
uðum á Suðurlandi í sumar. Á Gón-
hól verður menningardagskrá alla 
páskana.

PÁSKAEGGJALEIT Á SANDI
Á Hellissandi verður páska-
eggjaleit þriðja árið í röð. Jón 
Arnar Gestsson, hótel-
stjóri á Hótel Hellis-
sandi, segir að 
kona sín læðist 
út seint á laugar-
dagskvöldið 
þegar krakk-
ar séu sofn-
aðir og feli 
páskaegg 
á tveimur 

svæðum í bænum. Bæjarbúum og 
öðrum áhugasömum er síðan boðið 
að mæta á planinu fyrir fram-
an hótelið 10 á páskadagsmorg-
un og þá er ræst í páskaeggjaleit. 
Börn tíu ára og yngri leita á auð-
veldu svæði og eldri krakkar og 
fullorðnir á erfiðara svæði. Eng-
inn fær að vita á hvar páskaegg-
in verða falin, það verður tilkynnt 
þegar ræst verður á páskadag. Jón 
Arnar segir að ekki hafi öll páska-
eggin gengið út í fyrra svo nú sé 
eftir miklu að slægjast. Klárist 
páskaeggin ekki hreinsi hóteleig-
endur upp restina. 

ÞRJÚ LEIKHÚSVERK FYRIR VESTAN
Leikhúsið verður áberandi í Skíða-
vikunni á Vestfjörðum. Þar verða 
þrjú leikverk í gangi yfir páskana, 
tvö á Ísafirði og eitt á Þingeyri. Al-
þýðleg leik- og söngskemmtun, Við 

heimtum aukavinnu!, verð-
ur sýnd í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði. Þá sýnir 
Kómedíuleikhúsið ein-
leik sinn Auðun og ís-

björninn í Tjöruhús-
inu á Ísafirði. Í Fé-

lagsheimilinu á 
Þingeyri verð-

ur síðan Drage-
dukken, 
leik- og söng-
dagskrá sem 

íþróttafélagið 
Höfrungur á Þing-

eyri býður upp á og 
fjallar um lífið á Þing-
eyri í gamla daga.

GANGA TIL 
ÍHUGUNAR
Á föstudaginn 

langa verður Píslarganga gengin 
í Mývatnssveit. Lagt er af stað 
klukkan 9 um morguninn og er 
gengið rangsælis um vatnið, alls 
37 kílómetra. Erna Þórarinsdóttir, 
einn eigenda Hótels Reynihlíðar, 
segir að þeir sem séu fyrst búnir 
komi að hótelinu um hádegis bilið 
og svo sé fólk að tínast inn fram 
eftir degi. Göngumenn geta stopp-
að í kirkjunni á Skútustöðum til að 
hlusta á prestinn lesa úr Passíu-
sálmunum og svo geta þeir hopp-
að upp í bíl sem keyrir hring-
inn í kringum vatnið með skó til 
skiptanna og nesti. Erna segir að 
þennan dag sé gangan ætluð til 
hreyfingar eða íhugunar. Göngu-
menn geti síðan komið inn á hótelið 
eftir gönguna og fengið sér kaffi 
og vöfflur og skellt sér svo í jarð-
böðin og á tónleika um kvöldið.

ÞAR SEM SÓLIN DANSAR
Ferðafélag Fjarðamanna býður upp 
á gönguferð á páskadagsmorgun út 
í Páskahelli sem er í 45 mínútna 
göngufjarlægð frá Norðfjarðar-
vita. Ferðafélagið hefur staðið 
fyrir þessum göngum í nokkur ár 
og er alltaf lagt af stað klukkan 
sex á páskadagsmorgun. Ína Gísla-
dóttir leiðsögumaður segir að það 
sé meðal annars til að ná í sólar-
dansinn ef þannig viðrar og upp-
lifa helgi páskadagsmorgunsins. 

Páskahelli tengjast tvær sagnir, 
annars vegar sagan um sjö börn á 
landi og sjö í sjó og þar með tengsl 
sela og manna. Hin fjallar um 
sólar dansinn, að þarna hafi menn 
séð sólina dansa af gleði yfir upp-
risu frelsarans. Gangan í Páska-
helli er hluti af Tírólahátíðinni í 
Fjarðabyggð um páskana. - ghs

Sólin dansar af gleði

Hóteleigendur á Hellissandi bjóða til 
páskaeggjaleitar á páskadagsmorgun.

Einleikurinn Auðun og ísbjörninn verður 
sýndur í Tjöruhúsinu á Ísafirði.

Í Fjarðabyggð verður gengið út í Páskahelli klukkan sex á páskadagsmorgun til að 
sjá sólardansinn ef þannig viðrar.

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

...flísar...parket...flísar...parket  
teppi...dúkar... teppi...dúkar...

Allt á gól ð á góðu verði !Allt á gól  ð á góðu verði !

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja

     MEÐ TUDOR

TilboðsdagarTilboðsdagar
fram að páskumfram að páskum

2020 -- 70 % 70 % afslafsl..

Baðdeild Álfaborgar
Skútuvogi 4  -  sími: 525 0800

Sturtuklefar - Baðinnréttingar
Hreinlætistæki - Blöndunartæki 

Baðker ofl.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Sá sem fer til Hornstranda verður 
að vera viðbúinn því að ánetjast 
svæðinu, segir Sigrún Valbergs-
dóttir fararstjóri en hún leggur 
upp í skíða- og gönguferð þangað 
ásamt kollega sínum Braga Hanni-
balssyni og sextán manna hópi á 
skírdag.

„Ég kom þarna fyrst árið 1993 
og þetta var ást við fyrstu sýn,“ 
segir Sigrún. „Þá gekk ég nær af 
mér hælana en ég var rétt komin 
heim til að huga að hælsærinu 
þegar ég fór að leggja drög að 
næstu ferð.“ Nú hefur skapast sú 
hefð að fara þangað á páskum. „Þá 
er einangrunin ennþá meiri, því 
ekkert er rafmagnið né rennandi 

vatnið. Það reynir á mann og þá 
er ekkert annað sem dugar en að 
treysta á sjálfan sig og hópinn.“

Siglt er frá Ísafirði til Hest eyrar 
í Jökulfjörðum þar sem dvalið 

verður í gamla Læknisbústaðnum 
fram á annan í páskum. „Það eru 
algjör forréttindi að fá að vera í 
honum, þetta er afskaplega fallegt 
hús.“ Þótt ekki minni margt á það 
núna var iðandi mannlíf á þessum 
slóðum. „Það er náttúrlega stutt 
á miðin þannig að fólk nýtti sér 
það hérna áður fyrr og svo voru 
náttúr lega hvalafangarar þarna.“ 
Hún segir þó oft undarlegt til þess 
að hugsa þegar hún er á Horn-
ströndum að þar hafi sveitin fóðr-
að fjölda fólks í eina tíð. 

Fullbókað var í ferðina, að sögn 
Sigrúnar, en veikindi settu síðan 
strik í þann reikning svo enn má 
tryggja sér sæti. - jse

Ferðalag til fornra hátta

Það þýðir ekkert annað en að treysta 
á sjálfan sig og samferðamenn þegar 
komið er í Hesteyri.

Efnt verður 
til Píslar göngu í 
Mývatnssveit á 
föstudaginn langa. 
Göngumenn geta 
stoppað á Skútu-
stöðum og hlustað 
á Passíusálmana.
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Stefnt er að því að hafa öll 
skíðasvæði landsins opin um 
páskana enda hefur snjónum 
kyngt niður víða um land upp 
á síðkastið og færið því upp á 
sitt besta. Um páskana ræður 
skíðagleðin ríkjum, tónlistin 
ómar um brekkurnar og skíða-
menn geta keppt sín í milli eða 
notið skemmtidagskrár.

Gangi veðurspáin eftir verður 
opið í Bláfjöllum alla páskana. 
Einar Bjarnason rekstrarstjóri 
segir að snjórinn sé nægur og því 
megi búast við að fólk flykkist í 
fjallið og vilji skíða um páskana 
ef veðrið verður gott. Hann segir 
að opið verði um alla páskana, lif-
andi tónlist verði yfir daginn og 
svo hefðbundin páskamessa hjá 
Pálma Matthíassyni á páskadag. 

Á Ísafirði verður hin árlega 
skíðavika haldin um páskana og 
þar hefur snjónum kyngt niður og 
allt á kafi. Jón Páll Hreinsson, for-
stöðumaður skíðasvæðisins, segir 
að skíðavikan sé hlaðin fjölbreyti-
legri skemmtidagskrá. Hún verður 
sett á miðvikudag fyrir páska og 
þá verður strax sprettganga á 100 
metra skíðagöngubraut í miðbæn-
um. 

Jón Páll segir að skíðasvæðið 
verði opið alla páskadagana og 
alltaf einhver dagskrá í gangi, 
skíðaskotfimi, brettamót, furðu-
fatadagur, leikhús, tónleikar, 
helgistund og garpamót þar sem 
gamlir skíðakappar keppi í sam-
hliðasvigi. Á laugardaginn verði 
svo rokkhátíð alþýðunnar eftir há-
degi, svo eitthvað sé nefnt. „Þetta 
er mikið stuð,“ segir Jón Páll.

Skemmtidagskráin hefst strax á 
skírdag á Skíðasvæðinu í Skarðs-
dal í Siglufirði. Þar verður barna-
gæsla og leikjabrautir allan dag-
inn á fimmtudag, föstudag og 
laugardag. Á laugardaginn hefst 
garpamótið Týrólastuð klukkan 
þrjú og um kvöldið verður bretta-
sýning á gamla malarvellinum. Á 
páskadag verður leikjabraut allan 
daginn en páskaeggjamótið hefst 
klukkan eitt. Á annan í páskum 

verður svigmót fyrir hádegi og 
brettamót eftir hádegi. Göngu-
brautin er að sjálfsögðu opin alla 
daga. 

Sannkallað ævintýri verður á 
Akureyri. Í Hlíðarfjalli verður 
skíðaskóli og ýmsar uppákomur, 
meðal annars páskaeggjamót, sam-
hliðasvig niður í miðbæ Akureyrar 
að kvöldi föstudagsins langa og 
allir dagar þétt hlaðnir menningar- 
og skemmtidagskrá. Guðmundur 
Karl Jónsson, forstöðumaður 
skíðasvæðisins, reiknar með þrjú 
til fjögur þúsund gestum í Hlíðar-
fjall á hverjum degi og segist hafa 
fengið góð vilyrði fyrir sól. 

Í Fjarðabyggð verður „Týróla-
hátíð í austfirsku Ölpunum“ með 
margvíslegri skemmtidagskrá. 
Fyrir utan skíðin geta gestir farið 
í göngur, sund, á ball og kjötsúpu-
kveðjuhátíð þar sem súpa verður 
seld í ódýrari kantinum og rennur 
ágóði til Björgunarsveitarinnar 
á Norðfirði. Á laugardagskvöldið 
verður flugeldasýning í Oddsskarði. 
Ásta Þorleifsdóttir, framkvæmda-
stjóri Markaðs stofu Austur lands, 
segir að í staðinn fyrir að horfa upp 
í loftið og fá hálsríg geti áhorfendur 
staðið uppi í fjallinu og haft flug-
eldasýninguna beint fyrir framan 
sig.  - ghs

Leikhús, skotfimi 
og kjötsúpuhátíð

Hægt að fá kennslu Í Hlíðarfjalli verður fjölbreytileg skemmtidagskrá um páskana. 
Börn og fullorðnir geta fengið skíðakennslu og svo er hægt að njóta tónlistar og 
annarra skemmtiatriða. Á Akureyri verður páskaeggjamót og samhliðasvig svo fátt 
eitt sé nefnt.

Búast má við fjöri í skíðabrekkunum 
um páskana því þá draga landsmenn 
fram skíðin og nota tímann sem mest í 
brekkunum.

Hvannadalshnjúkur 2110 m 

Bárðarbunga 2000 m 

Kverkfjöll 1920 m 

Snæfell 1833 m Herðubreið 1682 m 

Hekla 1488 m 
Snæfellsjökull 1446 m

Esja 914 m

Loðmundur 1477 m 

Hraundrangi 1075 m 

Bláfell 1204 m 

Hengill 803 m 

Ármannsfell 768 m 

Valahnjúkur 458 m 

Esja 914 m 

Helgafell 338 m 
Vífilsfell 677 m 

Stóra-Dímon 178 m 

Drangaskörð 250m

Kerling 1538 m 
Mælifellshnjúkur 1138 m 

Bláhnjúkur 940 m  

Hornbjarg 534 m 
Keilir 379 m

Öskjuhlíð 61 m

Skráðu þau fjöll sem þú gengur á í Fjallabók FÍ.  
Í lok árs eru veittar viðurkenningar fyrir hverja fjallabók sem 
þú hefur fyllt út og ferðafélagi hefur staðfest með undirskrift. 

SKRÁÐU ÞIG INN – DRÍFÐU ÞIG ÚT!

SAFNAÐU 
FJÖLLUM

MEÐ FERÐAFÉLAGI ÍSLANDS
G

ot
t F

ól
k
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Fallegt útsýni er eitt af 
því sem Íslendingar eiga 
kapp nóg af. Fjöll og hólar 
eru náttúrulegir útsýnis-
pallar og má finna í öllum 
landshlutum. 

Að klífa fjall í góðu veðri 
og líta til allra átta þegar 
toppnum er náð er sannar-
lega ljómandi tilfinning. Þá 
líta Íslendingar yfir ríki sitt 
og seinna meir er hægt að 
segja: „Sjáðu fjallið, þarna 
fór ég.“ - sg

Náttúrulegir 
útsýnispallar

Þótt Reykjanes sé frekar flatt er 
þar að finna nokkra hóla og jafn-
vel fjöll. Ofan af Keili er víðsýnt til 
allra átta. Auðvelt er að ganga á 
fjallið að norðaustanverðu.

Ofan rennisléttri og hrjóstrugri 
hásléttu Bolafjalls er mikilfeng-
legt útsýni yfir Ísafjarðardjúp. 
Bolafjall stendur við Bolungarvík 
og er 638 metra hátt. Þar var 
ein af fjórum ratsjárstöðum sem 
Ratsjárstofnun rak fyrir hönd 
varnarliðsins. Brattur akvegur 
liggur á Bolafjall en hann er þó 
aðeins opinn í júlí og ágúst.

Kambarnir er hún kölluð brekkan 
ofan við Hveragerði. Efst í henni 
er bílastæði og útsýnisskífa þar 
sem gott er að nema staðar og 
líta yfir flatlendi Suðurlands og 
allt til Vestmannaeyja.

Drangey rís sæbrött fyrir miðjum 
Skagafirði. Frá henni er mikið 
víðsýni um byggðir fjarðarins. 
Drangeyjar er fyrst getið í Grettis 
sögu en þar hafðist útlaginn við 
seinustu árin ásamt bróður sínum 
Illuga og þrælnum Glámi og þar 
var hann veginn, helsjúkur, í 
skála sínum af Þorbirni öngli og 
mönnum hans.

N Ý T T
2 0 %  k y n n i n g a r a f s l á t t u r
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TILBOÐ 2 DUX 1001/Original 90x200cm
Xtandard yfirdýna 180x200cm

Ascot höfuðgafl og rykfaldur

Aðeins
kr. 420.000
3 litir: Beige, brúnt og svart

Takmarkað magn

Eitt skal yfir allt ganga segir 
Ragna Aðalsteinsdóttir bóndi 
á Laugabóli við Ísafjarðardjúp, 
sem fær sér betri mat á páskum 
en þá verða kindurnar líka að fá 
betra hey.

„Ég geri nú ekki mikið til til-
breytingar á páskunum, það 
verður jú að gera sömu verkin og 
vanalega,“ segir Ragna.

„Jú, það er nú alltaf betri matur 
á borðum,“ segir hún. „En þá fá 
kindurnar náttúrlega betra hey, 
það dugir ekki að hugsa eingöngu 

um mannfólkið; skepnurnar verða 
líka að fá betra að bíta.“

Hún segir heyið vera í mörgum 
gæðaflokkum og fer það eftir 
ýmsu sem erfitt er fyrir borgar-
börnin að greina frá. Hún segir 
enn fremur að dýrin skynji inn-
ræti manna en þó skynji þau ekki 
sérlegan hátíðarblæ þótt hátíð sé 
í bæ.

Ragna segir að ekki sé hægt 
um vik fyrir sveitunga í Inndjúpi 
að fara til kirkju um páskahátíð-
ina en guðsþjónustur eru fátíðar í 

kirkjum sveitarinnar. Í Inndjúp-
inu býr þó einn þekktasti guðs-
maður þeirra Vestfirðinga en það 
er séra Baldur Vilhelmsson, sá 
sami og sagðist hafa gaman af því 
að jarða framsóknarmenn. Hann 
hefur sest í helgan stein fyrir all-
mörgum árum. - jse

Páskafæði fyrir menn og dýr

Þegar Ragna gerir betur við 
sig en venjulega skal það sama 

ganga yfir skepnurnar, sem fá 
betra heyið um páskana.
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Hafðu samband og kynntu þér málið!

www.buseti.isBúseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum.

Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentaryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar
Hvað er innifalið í mánaðargjaldi?
       • Afborgun lána • Brunatrygging fasteignar
       • Fasteignagjöld • Hiti
       • Húseigendatrygging • HússjóðurHvað er ekki innifalið?

      • Innbústrygging • Rafmagn íbúðar

Vaxtabætur einstæðra foreldra eru að hámarki 20.358,- 
einhleypra 15.829,-  og hjóna eru 26.177,-

Búseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785 · Fax: 533 5749 · Veffang: www.buseti.is

Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

™
Búseti hsf. • Skeifan 19, 108 Reykjavík •  Sími: 520 5788 • Fax: 533 5749 •  www.buseti.is

Lausar íbúðir til úthlutunar 15. apríl. Umsóknarfrestur til og með 14. apríl.

Krristnibraut 65

Krristnibraut 63

Eiðismýri

Blikaás

Bjallavað

Staður  Íbúð nr. Fm            Fj.herb         Teg. Íb. Búseturéttur  Búseturéttur            Búsetugjald                Afhending/losnar Tegund láns
         
Akranes         
Lerkigrund 7 102 80 3 Fjölbýli  4.967.727   3.897.415   78.643   apríl / maí Almenn lán
         
Hafnarfjörður         
Miðholt 3  201 81 2 Fjölbýli  1.546.067   937.333    71.265   Strax  Eigna- og tekjumark
Blikaás 19 103 110,1 4 Fjölbýli  2.302.373   1.791.951   127.782   Sem fyrst  Almenn lán
Blikaás 19 202 114 4 Fjölbýli  2.389.910   1.618.604   132.469   Strax  Almenn lán
Blikaás 19 203 119,8 5 Fjölbýli  2.507.980   1.486.900   138.932   Fljótlega     Almenn lán
         
Kópavogur         
Arnarsmári 4 203 54 2 Fjölbýli  1.121.981   745.876   44.799   Strax  Eigna- og tekjumark
         
Mosfellsbær         
Þverholt 13 403 82,6 3 Fjölbýli  2.357.245   1.588.075   113.280  Samkomulag     Almenn lán
         
Reykjavík         
Bjallavað 11 102 71,7 2 Fjölbýli  2.119.723   1.676.251   94.426  1. júní nk.            Almenn lán
Laugavegur 137 101 51 2 Fjölbýli  1.710.839   1.127.680   77.358   2. júní   Almenn lán
Kristnibraut 65 401 93,7 3 Fjölbýli  2.893.431   1.908.031   117.207   Fljótlega       Almenn lán
Kristnibraut 67 406 94 3 Fjölbýli  2.893.431   1.908.031   117.207   Samkomulag Almenn lán
Bjallavað 7 101 92,7 3 Fjölbýli  2.736.243   2.159.721   123.073   Strax     Almenn lán
Hamravík 32 202 116 4 Fjölbýli  2.481.334   1.780.809  125.870   Fljótlega  Almenn lán
Bjallavað 11 301 118,1 4 Fjölbýli  3.506.893   2.773.207   154.743   Byrjun maí   Almenn lán
Kirkjustétt 7 202 99 4 Fjölbýli  2.924.672   1.794.784   124.600   Fljótlega    Almenn lán
Kirkjustétt 9 304 110 4 Fjölbýli  3.074.859   1.886.949   137.223   Fljótlega    Almenn lán
Kristnibraut 65 203 110,4 4 Fjölbýli  3.409.123   2.248.096   138.127   Samkomulag     Almenn lán
Kristnibraut 65 403 110,8 4 Fjölbýli  3.421.475   2.256.242   138.523   Samkomulag     Almenn lán
Kristnibraut  63 304 108,7 4 Fjölbýli  3.231.290   2.179.801   135.167   Samkomulag     Almenn lán
         
Seltjarnarnes         
Eiðismýri  22 102 59,6 2 Fjölbýli  1.759.104   1.170.470   66.630   Sem fyrst  Eigna- og tekjumark
Eiðismýri  24 101 57,8 2 Fjölbýli  1.759.083   1.202.345   64.048   júní/júlí 2009 Eigna- og tekjumark

hámark  lágmark af ósk eiganda

Mögulegt er að skipta á minni eign í Grafarholti, Grafarvogi eða Mosfellsbæ. 
Mjög gott og vel staðsett fjögurra herbergja 139 fm. endaraðhús á Akureyri.

Byggingarár hússins er 2004. Eignin er öll hin vandaðasta og gæti verið laus 
til afhendingar fl jótlega. Verð 33 m.kr. 

Strandgata 29 / 600 Akureyri
Sími 464 9955 / byggd@byggd.is

www.byggd.is

Raðhús á Akureyri

Björn, Sölustjóri og löggiltur fasteignasali.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.



VOLVO XC70 AWD CROSS COUNTRY 
Árgerð 10/2001. Ekinn 113 þ. 
Sjálfskiptur, leður. Verð 2.250.000.- 
TILBOÐ 1.950.000.- 

Hyundai Starex 2.5 Diesel 9manna 
10/2004 Ekinn 114þús. Sjálfskiptur. 
Verð 1.890.000.- ATH. Skoða skipti á 
ódýrari

BMW 320 IA 02/2006 Ekinn 33 þús. 
Sjálfskiptur, leður. Verð 3.890.000.- 
Skoðar skipti á 2 bílum.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

LEXUS IS350 . Árgerð 4/2006, ekinn 39 
þ.km, Sjálfsk leður topplúga rafm í öllu 
306 HP. Verð 5.9 Millj Rnr.127613

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Land Rover Range Rover Supercharged, 
2006, lítið keyrðir, dvd, Báðir hlaðn-
ir aukabúnaði, Stórglæsilegir bílar, 
Ótrúlegt tiboðsverð á bílunum aðeins 
6790 þús.kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Þessi moli er til sölu. Árg. ‘00 ek. aðeins 
51þ. 6g., eyðsla 6L. Ný tímareim, nýsk., 
verð 360þ. S. 615 0888.

!! 310ÞÚS Í AFSLÁTT !!
Opel Astra sedan 1.6 bsk 99“ ekinn 
198þ , skipt um tímareim í 196þ! nýtt 
í bremsum og mikið yfirfarinn! sk 2010 
, listaverð 560þús en þitt verð 250ÞÚS 
uppls 894-6383

TOYOTA COROLLA 
250ÞÚS

Corolla 5dyra 1.6 Luna 98“ svartur, ek 
197þ en 130þ á vél! búið að skipta um 
tímareim sk 2010 , krókur , heilsárs-
dekk, álfelgur,rafmagn í öllu , gangverð 
370þús en þitt verð 250þús uppls 
894-6383

Ford Focus ‘00 sjsk. ek. 115 þús. V. 400 
þús. S. 698 3441.

 0-250 þús.

Vel með farinn bíll óskast. Sk.2010, 
lítið ekinn og/eða ný tímareim. S. 693-
9334

Impresa - tilboð 195 þ
Impresa árg. 97 bsk.2L vél.Hátt og lágt 
drif. Naglad., sk. 2010. Verð 195þ. S. 
866 7347.

 500-999 þús.

Til sölu Kawasaki 450 Supermoto. Ýmsir 
aukahlutir, t.d. púst ofl. Verð 1.050 þús. 
Ákv. Ca. 800 þús. Afb. 20.000.- Uppl. Í 
síma 8633339 eða 862 9131

 2 milljónir +

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB D/C, SR 
32’’ 2/2008, ek aðeins 23.þ km, 3.0L 
Dísel, 5 Gíra, Álfelgur, Ásett verð 3,690.
þ fæst á 3,300.þ uppl. í s.869-8818 eða 
uppurtekt@internet.is

 Bílar óskast

Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla 
Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel. 
Nán.uppl.í s.661 2222

Vantar ódýran bíl, má þarfast viðgerðar, 
á ca. 30-80 þús. Sími 8966744

Bílar óskast
Vegna mikillar sölu undanfarið voru 
að losna nokkur stæði hjá okkur á 
Höfðabílum. Getum tekið á móti bíln-
um þínum í söluferli, og/eða Skráðu 
bílinn á hofdabilar.is

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Óska eftir outlander 4 hjóli vel með 
förnu yfirtekið lán eða staðgr. s:897-
4516

RIZZO PIZZERIA Óskar eftir stúlkum 
til síma og afgreiðslustarfa í kvöld og 
helgarvinnu. aldurstakmark er 18 ára. 
upplýs. gefur Diddi í s. 840-6670

 Vörubílar

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Tvöfalt vökva-
kerfi m.a. fyrir gámavagn, smurkerfi 
og olíumiðstöð. 620 þ. km. Getum 
einnig útvegað fl. vinnubíla, vagna og 
kranabíla. O.K.Varahlutir s. 696 1051 
& 696 1050.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Tilboð óskast í eitt flottasta hjól á 
landinu REWACO RF1 06’ 1600 ford B 
skírteini S:8946915

Óska eftir skellinöðru. 57cc Verður að 
vera nýleg og líta vel út. Ekki kínversk. 
Stgr. Uppl. í s. 893 4092 eftir kl. 18.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Vélsleðar

ÓSKA eftir SNJÓSLEÐA árg 2004 eða 
yngra, verðhugmynd 300-500 þús kr. 
GSM 8647836 og 6183074.

 Kerrur

Innanmál: 205x116x35 cm - heild-
arþyngd 750 kg - burðargeta 550 kg 
- dekk 12“ TILBOÐ: 99.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Bátar

Vantar þig kerru undir bátinn á góðu 
verði

Viking 700 trillu eða einhv. samb. ósk-
ast. Stgr. í boði. Einar 693-0851.

Ýsu/ufsanet
30 stk 6“ x 50 möskva djúp. Sverleiki 
0,55. Heimavík, S. 892 8655.

 Vinnuvélar

Eigum fyrirlyggjandi 
notuð tæki á lager.

Salt og sanddreifari 5rm árg 2007 
ATC 7,5 tonna malbikskassi árg 2008 
Schmidt Cirron SL32 snjótönn árg 
2007 Tækin líta mjög vel út og eru 
í topp lagi. Aflvélar ehf, Vesturhraun 
3, 210 Garðabær. www.aflvelar.is S: 
480-0000

Minigrafa óskast í skiptum fyrir 35“ 
Terrano TDI árg 2003 verð 2,5m , áhví 
600 þús helst slétt skipti.s 6903466

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. 
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. 
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. 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 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00-
’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06. 
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia, 
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen 
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið 
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Hreingerningar

Tek að mér þrif fyrir páska í heima-
húsum, leikskólum & fyrirtækjum S. 
772 8512.

 Garðyrkja

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Er öspin til ama?
Sérhæfum okkur í fellingum og í að 
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa. 
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695 
1918

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til 
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna. 
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og 
Garðar . S. 697 8588.

Trjáklippingar
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

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

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

FRAMTALSÞJÓNUSTA
Fyrir einstaklinga, einstaklinga með 
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör. 
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil 
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

 Málarar

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. 

Uppl. í s. 869 3934.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Kristján s. 694 9626.

Faglærður pípari getur bætt við sig verk-
efnum í pípulögnum. Vönduð vinnu-
brögð. Upplýsingar í síma 699 6069.

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

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.

Húsaviðhald, breyting
Fagmennska og áratugareynsla. Hr 
Verktakar ehf. S. 896 4616 & 896 
2801.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breyt-
ingar og aðra almenna smíðavinnu, 
utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur 
og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðar-
lausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Good massage. Top service. Tel. 616 
7232.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

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

 Iðnaður

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

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000

 Til sölu

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S: 842-2535.

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í flesta bíla & jeppa, sparn-
aður 7% til +27% þetta virkar! Meiri 
Kraftur. Verð frá 11.900. -kr. 30 daga 
skilaréttur. SKM ehf. Viðarhöfða 2 . 
Stórhöfða megin S. 517 8400 - WWW.
SNJOKEDJUR.IS

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, til 
afhendingar hérlendis eða 

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 
o.fl Hringdu núna og fáðu til-
boð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverrir í s. 618 7001. 

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Óska eftir biluðum fartölvum, gömlum 
myndavélum og hljómplötum. Uppl. í 
s. 696 2334.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott 
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 
6735.

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á 
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í 
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 
894 0431.

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

 Verslun

 Heilsuvörur

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Vandaðir ferðanuddbekkir (þ.a. 2 ódýrir 
35.000kr.) til sölu. Uppl. í S: 891 6447

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

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, detox 
og margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið 
frá kl. 12.00 og frameftir alla daga 
nema sunnud. Opið alla páskana. S. 
823 8280.

 Snyrting

 Námskeið

Lærðu að hlaupa á léttari máta með 
Smart Motion hlaupastílnum www.
smartmotion.org s. 896 2300
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INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

 Level I: 4 weeks Md-Frd; 
18-19:30 PM or 10-11:30 

AM !
Level I: 4 weeks Md-Frd; 10-11:30 AM 
start 14/4. Level II: 7w: Md,Wed,Frd; 
20-21:30 start 14/4 Level III: 4w: 
Md-Frd: 13-15:30:14/4. Level IV:10w: 
Tuesd/Thursd 20-21:30: 29/4. Level 
VI: 20w: Sat: 10-11:30:19/4 Ármúli 5, 
s.5881169 - www.icetrans.is/ice

AM/PM ! INTER-LINGUAL
Level I: 4 weeks Md-Frd; 10-11:30 AM 
start 14/4. Level II: 7w: Md,Wed,Frd; 
20-21:30 start 14/4 Level III: 4w: 
Md-Frd: 13-15:30:14/4. Level IV:10w: 
Tuesd/Thursd 20-21:30: 29/4. Level 
VI: 20w: Sat: 10-11:30:19/4 Ármúli 5, 
s.5881169 - www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

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

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Húsgögn

Við seljum notuð húsgögn og heimilis-
tæki fyrir þig. Húsgögn & Heimilistæki 
Skeifunni 9. s 564 3300. Opið frá 
13-18.

 Fatnaður

Buxnastyttingar og viðgerðir. 
Saumagallerý Chaemsri Laugaveg 70 
S. 552 1212.

 Dýrahald

www.hundaheimur.is
Snyrtiborð með gálga, tvær stærðir og 
vinsælu járnbúrin komin aftur - Áfram 
frábær verð. Hundaheimur Mosfellsbæ

 Ýmislegt

 Húsnæði í boði

www.leiguher-
bergi.is Gistiheimili 
- Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Vantar eignir á skrá í Kópavogi og 
Garðabæ, www.LMK.is

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja her-

bergja íbúðir, lausar strax. 
Heimilistæki fylgja.

Allar frekari upplýsingar á 
heimasíðu okkar www.heim-

kynni.is

4 herb. 75 fm íbúð á 2.h í 101 verð 120 
þúsund + rafm. og hiti. Langtímaleiga. 
Sími 899 2230 & 896 3654.

90 fm. íbúð til leigu í Laugarnesinu. 
Leiga 120 þús. á mán. með hita. Uppl. 
í s. 895 7272.

Frábær, björt og snyrtileg 2ja h. íbúð á 
2.hæð í hverfi 112. Svalir sér inngang-
ur, langtímaleiga. 95.þ á mán rafm.
hiti,hússjóður og vatnstrygging innifal-
in. s:659-6118

3 herb. íbúð á 3 hæð við Skúlagötu. 
nýtt rafm., nýlegt eldhús og skápar. 
Laus strax. Nánari uppl. í s. 892 2916.

Til leigu 4 herb. íbúð á 3. hæð, 
efstu í Gvendargeisla. Ca. 120 fm. 
Sérinngangur. S. 664 8307.

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.

55fm kjallaraíbúð á svæði 112. Laus 
strax. 75 þús. m/ rafm. og hita. S. 846 
9606.

 Húsnæði óskast

50 ára kona óskar eftir góðri íbúð til 
leigu. Skilvísum greiðslum heitið. S. 
697 4235.

3ja manna fjölskylda óskar eftir íbúð 
nálægt Álftamýra eða Hvassaleitisskóla. 
Greiðslug. 120 þús. Erum með trygg-
ingavíxil fyrir 3 mán. Reglusemi og skil-
vísum greiðslum heitið. Langtímaleiga. 
S. 894 9969 & 445 2408.

Traustur aðili óskar eftir bílskúr mið-
svæðis í Reykjavík. snyrtileg umgengni, 
skilvísi og meðmæli. S. 511 2707 / 
netid@netid.is

Ofurvenjuleg 5 manna fjölskylda leitar 
að sérbýli í Fossvogi til 1+ ára leigu. 
Uppl. í 8922882 eða á leiga@arnason.
net

 Atvinnuhúsnæði

Bolholt 4 til leigu !
170fm. verslunarhúsnæði á götuhæð 
í góðu ástandi. Laust strax. Einnig 50-
140fm skrifstofuhúsnæði í sama húsi 
(2 hæð). Uppl í s. 893 8166.

Til leigu 90 fm iðn. húsnæði í Kóp. 
Innkeyrsludyr. Uppl. í síma 860 8960.

Til leigu 160 fm iðnaðarhúsnæði með 
skrifstofu og eldhúsi (kaffistofu) í Hfj. 
Góð aðkoma og gott útipláss. Uppl. í 
s. 863 2548.

 Geymsluhúsnæði

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

www.geymslaeitt.is
Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar 
með sér inngangi. Bretti á 2.900.- 
Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. 
Upphitað og vaktað. S: 564-6500

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Afslöppun í Hveragerði. íbúðir í 
Hveragerði, internet,sjónvarp,heitur 
pottur www.frumskogar.is

 Atvinna í boði

Hjólbarðaverkstæðið 
Nýbarði

Okkur vantar starfsfólk á hjólbarðaverk-
stæðið Nýbarða í Garðabæ. Uppl. í s. 
565 8600 & 692 6669.

Matreiðslumenn (kokkar). Ferskt, fram-
andi og hollt eldhús Saffran Glæsibæ 
vantar í tvö stöðugyldi. ( vaktavinna). 
Upplýsingar á staðnum eða í síma 
5787874 Haukur/Oddur.

Osushi
Osushi óskar eftir aðstoðamanni í eld-
hús og önnur tilfallandi störf. Reynsla í 
eldhúsi er æskileg. Umsóknir sendist á 
osushi@osushi.is

Röska menn vantar á hjólbarðaverk-
stæði. Barðinn, Skútuvogi 2 S. 568 
3080

 Atvinna óskast

Vanur háseti óskar eftir plássi. Uppl. í 
s. 692 7821.

Woman takes care of: cleaning houses, 
apartments and caring gardens. S. 892 
6958.

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni 
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins 
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

Ársfundur deildar ísl. fjárhundsins 
verður 6. apríl kl. 20.00. Fundurinn 
er haldinn í sal Sjálfstæðisfélagsins 
í Grafarvogi, Hverafold 1-3. Venjuleg 
aðalfundarstörf. Stjórnin

 Einkamál

Chat.is - spjallvefur
Chat er nýr spjallvefur, gjaldfrjáls og 
öllum opinn. Textaspjall og hljóðspjall 
(voice chat) í boði.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. 
Opið þegar þér hentar

 Ýmislegt

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fasteignir

LAUSAR LEIGUÍBÚÐIR 
Á HAGSTÆÐU VERÐI !

Byggingafélag námsmanna auglýsir til leigu 
íbúðir á almennum markaði á hagstæðu verði. 
Um er að ræða nýlegar einstaklings, par og 
fjölskylduíbúðir. Íbúðirnar eru staðsettar í 
Reykjavík, Hafnarfirði og á Laugarvatni. Stærðir 
íbúða eru á bilinu 40 til 80 fermetrar. Hverri 
íbúð fylgir ísskápur auk afnot af sameiginlegu 
þvottahúsi með þvottavél og þurrkara. Félagið 
hefur yfir að ráða umsjónarmönnum sem hægt er 
að kalla til ef eitthvað þarf að laga.

Á heimasíðu félagsins www.bn.is er hægt að 
kynna sér leiguverð, skipulag og stærð íbúða. 
Allar frekari upplýsingar eru veittar í síma 
552-6226 frá klukkan
9:00 til 16:00 alla virka daga. Ennfremur er 
hægt að nálgast upplýsingar í síma: 895-0055. 

Til leigu
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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

VRÚÚÚMM!

ÞURRKARI

Hmmm! Halló!
Nú held ég 
að eitthvað 
sé að gerast 

hér!

Í alvöru? Hnnnmmm!
Já! Og þá þarf 

bara einn að vera í 
fósturstellingunni!

Sorrí!

NÝ SALATLÍNA FRÁ 
SÓMA SEM BYGGÐ ER 
Á LANGRI REYNSLU 
AF SAMLOKUGERÐ

   SENDU SMS EST GFV Á NÚMERIÐ 1900
- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA EÐA TÖLVULEIK!ÖLVULEIK!K!

9. HVER VINNUR!

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

FRUMSÝND 3. APRÍL
SJÁÐU MYNDINA · SPILAÐU LEIKINN!

FULLT AF AUKAVINNINGUM! 
IPOD VÖGGUR, INNISKÓR MEÐ LJÓSI, HOPPUBLÖÐRUR,

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR,  GOS OG MARGT FLEIRA!
KOMINN
KOMINN Í

ELKO!ELKO!KOMINN Í

ELKO!

SÝND Í 3D Í VÖLDUM
KVIKMYNDAHÚSUM

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir

Óþægileg spurn-
ing um skólann 

eða vinina?

Hvorugt, kald-
hæðið svar og 
ranghvolfandi 

augu!

Við Palli tölum 
ekki mikið saman 
en samskipti okkar 

eru fín.

Nei herra Mjási, ég veit 
ekki hvenær örkin mín 

verður tilbúin.
Allt í lagi Stjáni týndi, þetta 
er ærlegt verkefni sem þú 

hefur tekið þér fyrir hendur!

Einmitt...

... og svo á ég bara 
þrjá nagla.

Hannes, þú getur ekki boðið 
leikskólakennaranum þínum í 
heimsókn til að leika! Af 

hverju 
ekki?

Af hverju ekki? Af því það er 
furðulegt, ruglað og alls ekki 

í lagi! Þannig er það bara!

Ég skil. En þú ætlar 
samt að 
gera það, 
ekki satt?

Ef það að líka 
vel við kennar-
ann er rangt, þá 
vil ég ekki hafa 
rétt fyrir mér.

Orðin karlmennska og kvenleiki fara 
oft mikið í taugarnar á mér, sérstak-
lega þegar þau eru notuð til þess að 

lýsa ótrúlegustu hlutum og atburðum. Karl-
mennskan hefur líklega farið meira fyrir 
brjóstið á mér, enda algengara að það orð sé 
notað í svona lýsingum. Þetta er sérstaklega 
áberandi í íþróttum. Frá því að ég var lítil 
man ég eftir að hafa heyrt talað um fótbolta 
sem „karlmannsíþrótt“, íþrótt sem þyrfti 
hörku til að spila. Það hafði ekkert sérstak-
lega góð áhrif á mig, litla stelpu sem æfði 
fótbolta, að þurfa alltaf að sitja undir þessu. 
Þar að auki fengu konur ekki mikla umfjöll-
un á þeim tíma og það var ekki mikið um 
kvenfyrirmyndir í íþróttum til þess að 
afsanna þetta.

Mér finnst íslenskir fjölmiðlar hafa tekið 
sig á undanfarið í umfjöllun um konur í 
íþróttum, og oft er mjög góð umfjöllun 
um konur og íslenskar kveníþróttahetj-

ur í fréttum. Það fer hins vegar 
ótrúlega mikið í taugarnar á mér 
að lesa, heyra eða sjá enn talað 
svona mikið um karlmennsku 
þegar kemur að íþróttum, 
og það er ótrúlega algengt. 
Það er ekki langt síðan ég 
las fyrirsögnina „Verðum 
að spila eins og karlmenn í 
Grindavík“ í þessu blaði, haft 
eftir þjálfara körfuboltaliðs. 
Hvað kemur karlmennska 
spilamennsku í körfubolta 
við? Ég sé ekki alveg teng-
inguna. 

Það er í það minnsta mjög 
ólíklegt að við munum nokk-
urn tímann sjá viðtal við Mar-
gréti Láru Viðarsdóttur undir 
fyrirsögninni „Verðum að spila 
eins og konur á Evrópumótinu“. 

Að spila eins og kona
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menning@frettabladid.is

Nú um páskana verður tónlistarhátíðin Músík í 
Mývatnssveit haldin í ellefta sinn. Eru hátíðahöld-
in þar nyrðra orðin fastur liður í helgi páskanna 
þar um slóðir á mörkum vetrar og vors þegar 
sólin hækkar og þíðu tekur að gæta. Það er Lauf-
ey Sigurðardóttir sem stendur fyrir tónleikahald-
inu en að þessu sinni verða tónleikarnir tvennir.
Annars vegar verða kammertónleikar í Skjól-
brekku á skírdag kl. 20 þar sem flutt verður 
píanótríó eftir Beethoven og þekktar aríur 
eftir Verdi og Puccini auk þess sem frumflutt 
verða þrjú lög Atla Heimis Sveinssonar við ljóð 
Þorsteins frá Hamri.

Á föstudaginn langa verða kirkjutónleikar í 
Reykjahlíðarkirkju kl. 21. Þar verður flutt tónlist 
af kirkjulegum toga, m.a. eftir Bach, Leclair og 
Vivaldi, og frumflutt verk eftir Þorkel Sigurbjörns-
son, Síðustu orð Krists á krossinum.
Flytjendur að þessu sinni eru: Hulda Björk 
Garðarsdóttir sópran, Laufey Sigurðardóttir fiðla, 

Bryndís Björgvinsdóttir selló og Aladár Rácz 
píanó og orgel. Aðgöngumiðar að tónleikunum 
verða til sölu við innganginn.  - pbb

Músík í Mývatnssveit um páskana

TÓNLIST Laufey Sigurðardóttir stendur fyrir tónlistar-
hátíð við Mývatn í dymbilviku

Skoðaðu 

Mín borg
ferðablað 
Icelandair á
www.icelandair.is

Skipholti 50b • 105 Reykjavík

kl. 21
Næsti fundur Bebopfélags Reykjavíkur 
fer fram í kvöld. Fram kemur gítarsnill-
ingurinn Jón Páll Bjarnason ásamt þeim 
Ólafi Jónssyni, Þorgrími Jónssyni og 
Erik Qvick. Ætla þeir félagar að að fagna 
50 ára afmæli útkomu tímamótaplötu 
John Coltrane, Giant Steps, og leika 
nokkur lög af henni ásamt fleiri lögum 
tengdum Coltrane. Hefst leikurinn kl. 21 
og upp úr kl. 22 verður djammsessjón og 
eru allir sem vettlingi geta valdið hvatt-
ir til að mæta og spreyta sig. Fundurinn 
fer fram í Jazzkjallara Café Cultura, 
Hverfisgötu 18, gegnt Þjóðleikhúsinu.

>Ekki missa af
...tónleikum sem helgaðir eru 
sálmum Hallgríms Pétursson-
ar í kvöld í Laugarneskirkju. 
Kristín Erna Blöndal söngkona, 
Gunnar Gunnarsson organisti 
og Matthías Hemstock 
slagverksleikari flytja bæði ný 
og gömul lög við sálma eftir 
Sigurð Sævarsson, Tryggva 
Baldursson, Smára Ólafsson 
og Kristínu Ernu. Hér er í boði 
óvenjuleg samsetning raddar 
og hljóðfæra. Fólk er hvatt til 
að hafa Passíusálmana með 
sér. Tónleikarnir hefjast kl. 21.

Það er vissulega erfitt að draga 
sýninguna Húmanímal í dilka: 
stundum er hún hrein myndlist, 
stundum dramatískt samtal sem 
hverfist í tvídans, raddtilraun 
eða söngatriði, erótísk slagsmál, 
kyrrstæður sólódans án hreyfing-
ar: hún er tilraunakend hreyfing 
sem er bæði skopleg og sársauka-
full, tvíræð en tilfinningaþrungin. 
Verkið er unnið í hópi en samt með 
leikstjórum, einfaldlega hugsað í 
rými með færanlegri dýpt tveggja 
veggbrota sem geta lifnað við á 
óvæntan og undurfagran máta.

Það var yndislega gaman að 
sjá verkið skríða fram, finna fjöl-
breytnina kveikja undrun og hríf-
ast með í einfaldleika kyndugra 
hugmynda sem klæddust holdi 
og hreyfingu og stundum rödd-
um. Þau hafa verið heppin krakk-
arnir sem standa að sýningunni 
að ná utanum svo óskyld kons-
ept sem eru fyrst og fremst sjón-
ræn og koma þeim í svo glæsilega 
heild. Þau eru misjafnlega á sig 

komin: Álfrún slíkt múltitalent 
að mann undrar það, Jörundur að 
þreifa sig inn á ný svið, Margrét 

nánast himnesk í sínum makalausa 
bakskúlptúr og víkur ekki undan 
erfiðum orðaleik undir lok verks-
ins. Saga dýrslega líkamleg, Dóra 
tvíbent í ræðu sinni um hvatirn-
ar og Friðgeir fáranlega þurr í 
erótískri útlistun á ertisvæðum 
kvenlíkama. Og allt er þetta borið 
fram af hispursleysi, taktskynjun 
og alvarlegri nálægð svo undrum 
sætti. Allt framkvæmt af fullnustu 
og slíkum krafti að aðdáunarvert 
var.

Víst gerir grunnhugmynd um 
liti og áferð búninga og leikmynd-
ar mikið og hljóðheimurinn sam-
svarar fullkomlega tínslu hug-
mynda í atburðarásina.

Þetta var bara gaman og furðu-
legt og fallegt og maður ók glaður 
heim úr Firðinum. Það er á slíkum 
stundum að maður þakkar fyrir 
Leiklistarráð og það þrekfólk sem 
smíðar stórkostlega sýningu úr 
litlu. Og hina ungu og óreyndu leik-
stjóra sem binda pakkann saman 
að lokum.  Páll Baldvin Baldvinsson

Skepnan skríður saman
LEIKLIST Húmanímal rambar milli þess að vera leikur, tónlistargerningur, myndverk og dans. Spennandi efnistök á einföldum 
hugmyndum sem koma stöðugt á óvart. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LEIKLIST
Húmanímal 
Sýning eftir Mig og vini mína.
Flytjendur: Álfrún Helga Örnólfsdóttir, 
Dóra Jóhannsdóttir, Friðgeir Einars-
son, Jörundur Ragnarsson, Margrét 
Bjarnadóttir og Saga Sigurðardóttir.
Tónlist: Gísli Galdur Þorgeirsson
Leikmynd og búningar: Rósa Hrund 
Kristjánsdóttir
Ljósahönnun: Garðar Borgþórsson
Umsjón með sviðshreyfingum: Mar-
grét Bjarnadóttir og Saga Sigurðar-
dóttir
Leikstjórn: Friðrik Friðriksson og Frið-
geir Einarsson 

★★★★★
Hressandi nýsmíði, fallega unnin og 
hugkvæm.



E
in

n
, t

v
e
ir

 o
g

 þ
r

ír
 3

12
.2

8
1

Einföld
bankaþjónusta

á netinu

...sem vilja njóta betri vaxta

...sem vilja nýta sér sjálfsafgreiðslu

...sem vilja hafa fjármálin einföld

www.s24.is
Sæktu um...

Sími 533 2424 – Digranesvegur 1

S24 netbanki er fyrir þá...

Lán SparnaðurKort

Sjálfsafgreiðsla Betri vextir
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folk@frettabladid.is

> ÓSÁTT KYNTÁKN

Megan Fox segist ekki þola að 
vera álitin kyntákn. Leikkonan, 
sem er reglulega kosin kynþokka-
fyllsta kona heims, vill vera þekkt 
fyrir leik sinn frekar en útlit sitt. Í við-
tali við tímaritið Empire segir hún að 
það sé ómögulegt að vera kyntákn 
allan sólahringinn. Hún segist ekki 
vilja vera á forsíðu hvers einasta 
tímarits heldur taka skynsamlegar 
ákvarðanir á ferli sínum og 
þroskast sem leikkona.

Jóhann Jóhannsson er á leiðinni í sína 
fyrstu tónleikaferð um Bandaríkin 
í júní undir eigin nafni. Á meðal 
viðkomustaða er safn listamannsins 
fræga Andy Warhol í Pittsburgh.

„Þetta er spennandi. Þetta er búið að standa 
lengi til og það er frábært að þetta hafi allt 
smollið saman svona tímalega og gengið upp,“ 
segir Jóhann, sem hefur áður ferðast um 
Bandaríkin með Apparat Organ Kvartett og 
öðrum sveitum.

Með honum í för verða Matthías Hemstock 
og strengjakvartett frá New York. Tónleik-
arnir verða sex talsins, aðallega í leikhúsum, 
kirkjum og söfnum, þar á meðal í Andy War-
hol-safninu í Pittsburgh, heimaborg lista-
mannsins fræga. „Ég held að þetta séu hans 
Kjarvalsstaðir. Þetta er virt stofnun,“ segir 
hann um Warhol-safnið. 

Mestmegnis verða spiluð lög af nýjustu plötu 
Jóhanns, Fordlandia, sem var kjörin plata 
ársins í flokki sígildrar og nútímatónlistar á 

Íslensku tónlistar verðlaununum. Fimm tón-
leikar eru einnig fyrirhugaðir í Evrópu í apríl 
og maí og verða þeir fyrstu á Domino-hátíðinni 

í Brussel 8. apríl. Einnig spilar Jóhann á Dur-
ham-brasshátíðinni í Englandi 14. júlí ásamt 
tuttugu manna brasssveit frá Englandi. „Þeir 
báðu mig um að semja verk fyrir festivalið 
sem er reyndar líka bíómynd. Það er samstarf 
milli mín og amerísks kvikmyndagerðar-
manns, Bill Morrison,“ segir Jóhann. „Hann 
sérhæfir sig í að vinna með gömul myndasöfn 
og notar gjarnan gamla filmubúta sem eru að 
detta í sundur.“

Fleiri verk eru í vinnslu hjá Jóhanni og má 
þar nefna tónlist við mexíkósku bíómyndina 
By Day and by Night eftir leikstjórann Alej-
andro Molina og tónlist við dönsku heimildar-
myndina Dage i København eftir Max Kest-
ner. „Þetta er ljóðræn sýn á Kaupmannahöfn 
með áherslu á byggingarnar og arkitektúrinn,“ 
segir hann um myndina. „Kestner hefur mjög 
ljóðrænan og heimspekilegan stíl og er einn 
af þessum mest spennandi ungu leikstjórum í 
Danmörku.“

Það er því ljóst að þessi fjölhæfi tónlistar-
maður mun hafa í nógu að snúast á næstunni 
við tónlistarsköpun sína. freyr@frettabladid.is

SPILAR Í ANDY WARHOL-SAFNI

JÓHANN JÓHANNSSON Tónlistarmaðurinn Jóhann 
Jóhannsson er á leið í sína fyrstu tónleikaferð um 
Bandaríkin undir eigin nafni.

Leona Lewis 
hefur nú fengið 
Timbaland 
til liðs við sig 
við upptökur 
á nýrri plötu. 
Samkvæmt vef-
miðlum vestan-
hafs er Timba-
land sagður 
eiga að breyta 
tónlistarstefnu 

söngkonunnar, en hann er einn 
eftirsóttasti upptökustjóri heims. 
Hann er sagður vilja gefa ballöð-
um hennar nýtt yfirbragð. Sak-
leysislegt yfirbragð Leonu mun 
því að öllum líkindum fá að víkja 
fyrir djarfari dívu í líkingu við 
Rihönnu og Beyoncé.

Auk þessa hafa rapparinn Jay-
Z og söngvarinn Justin Tim-
berlake sóst eftir að vinna með 
henni.

Vinnur með 
Timbaland

LEONA LEWIS

Efnahagsvandi íslenskra heimila hlýtur að teljast alvarlegur, þegar 42% heimila eru með neikvæða eða afar takmarkaða 

eiginfjárstöðu (tekið er mið af fasteignamati um síðustu áramót).  Verði ekki gripið til fyrirbyggjandi aðgerða er líklegt að heimilum 

með neikvæða eiginfjárstöðu fjölgi verulega. Um 80% heimila eru með gengis- eða verðtryggð veðlán vegna fasteigna og eru því meirihluti 

kjósenda.  Heimilin eiga rétt á skýrum svörum um afstöðu fl okkanna til lánamála þegar þau ákveða hvernig þau verja atkvæðum sínum á 

kjördag þann 25. apríl nk.

falla með heimilunum?

Heimild: Áhrif fjármálakreppu á efnahag heimila - bráðabirgðaniðurstöður starfshóps Seðlabanka Íslands 11. mars 2009

Hvað ætlar þinn fl okkur að gera til að:

Leiðrétta gengis- og verðtryggð veðlán heimilanna?
Hvernig ætlar hann að gera það og hvenær?

Leysa brýnan vanda vegna gengistryggðra veðlána?
Hvernig ætlar hann að gera það og hvenær?

Leysa ört vaxandi vanda vegna verðtryggðra veðlána?
Hvernig ætlar hann að gera það og hvenær?

Jafna stöðu og ábyrgð milli lántakenda og lánveitenda veðlána? 
Hvernig ætlar hann að gera það og hvenær?

Svör við þessum spurningum verða birt hér í blaðinu 20. apríl n.k.

Hagsmunasamtök
Heimilanna
Skráðu þig strax í dag í samtökin á 
heimasíðunni www.heimilin.is

Lætur þú atkvæði þitt 

Forsendur gengis- og verðtryggðra lánasamninga eru brostnar.

Ýmislegt bendir til þess að lánastofnanir hafi  á undanförnum árum stuðlað með beinum hætti 

að óeðlilegum hækkunum á höfuðstóli gengis- og verðtryggðra lána.  Slíkt hefur gerst í gegnum 

gengishrun krónunnar með tilheyrandi verðbólguskoti.  Stjórnvöldum ber að leiðrétta tafarlaust þá 

eignaupptöku sem þar á sér stað.

2
3
4

1

Úrslit réðust í Músíktilraunum í Hafnar-
húsinu á laugardagskvöld. Besta hljóm-
sveitin þetta árið var valin skagfirska 
rokkrappsveitin Bróðir Svartúlfs. Í öðru 
sæti varð einsmannsveitin Ljósvaki og 
í því þriðja hljómsveitin The Vintage. 
Hljómsveitin Blanco var kjörin hljómsveit 
fólksins.

Að vanda voru einnig veitt einstaklings-
verðlaun á Músíktilraunum. Að þessu sinni 
var Óskar Logi Ágústson úr The Vintage 
kjörinn besti gítarleikarinn, Jón Atli Magn-
ússon í Bróður Svartúlfs var besti bassa-
leikarinn og Bergur Einar Dagbjartsson úr 
Flawless Error besti trommarinn. Almar 
Freyr Fannarsson úr Earendel var valinn 
besti söngvarinn og Leifur Eiríksson úr 
Ljósvaka besti forritarinn. Þá fékk Arnar 
Freyr Frostason úr Bróður Svartúlfs 
viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku.

Bróðir Svartúlfs vann Músíktilraunir

STOLTIR SIGURVEGARAR Strákarnir í Bróður Svartúlfs eru sigurvegarar Músíktilrauna árið 2009. 
Þeir eru úr Skagafirði og spila rokkrapp.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Hin bandaríska Ariel Hyatt, sem 
sérhæfir sig í almannatengslum 
á netinu, verður með fyrirlestur 
á fræðslukvöldi Útóns á þriðju-
daginn. Yfirskriftin er „Með alla 
þræði í hendi“ þar sem fjallað 
verður um helstu tæki á netinu 
sem fólk getur nýtt sér til að efla 
skipulagða kynningu og auka 
tekjur af verkefnum sínum. Ariel 
hefur á undanförnum vikum 
veitt 25 íslenskum tónlistar- og 
menningarverkefnum vegvísi 
um netið á níu vikna námskeiði. 
Á meðal þátttakenda í því er tón-
listarmaðurinn Ólafur Arnalds. 
Fræðslukvöldið fer fram í Nor-
ræna húsinu og hefst klukkan 
19. Áhugasamir geta skráð sig á 
greta@utflutningsrad.is.

Tónlist og 
tekjur á neti

Rokksveitin Dust, með Arnar Má 
Friðriksson úr þáttunum Bandið 
hans Bubba í fararbroddi, gefur 
síðar í mánuðinum út plötuna 
Radio Killer á vegum Senu. Annar 
strákur úr Bandinu hans Bubba, 
Birgir Sævarsson, er í Dust ásamt 
bassaleikaranum Ágústi Þór, 
trommaranum Þorvaldi úr Coral 
og Dave Dunn, sem var í upphaf-
legu Dust-hljómsveitinni sem lagði 
upp laupana fyrir nokkrum árum. 
„Þeir reyndu fyrir sér í Bandaríkj-
unum en það gekk eitthvað illa og 
hljómsveitin splundraðist. Núna 
er Dust-nafnið komið aftur upp og 
það eru allir nýir meðlimir nema 
einn,“ segir Arnar, sem varð annar 
í Bandinu hans Bubba. Hann telur 
að reynslan úr þáttunum hafi nýst 
sér afar vel og segir það engan 

dauðadóm þótt menn sigri ekki í 
þáttum sem þessum. 

Fyrrverandi umboðsmaður 
Dust gaf Radio Killer út í Banda-
ríkjunum í síðasta mánuði hjá 
útgáfufyrirtæki sínu DSN/Tom 
Cat. Tveir aðrir umboðsmenn frá 
stærri útgáfufyrirtækjum í Banda-
ríkjunum og Þýskalandi hafa jafn-
framt sýnt áhuga á að semja við 
sveitina. Tónleikaferð erlendis 
er einnig í bígerð. Útgáfutónleik-
ar vegna nýju plötunnar verða 
haldnir á Sódóma Reykjavík 9. 
maí. Frekari upplýsingar um Dust 
má finna á myspace.com/dustxxx 
og dustrocks.com.  - fb

Tveir úr „Bandinu“ í Dust

DUST Hljómsveitin Dust gefur út plötuna 
Radio Killer í þessum mánuði.

Gítarsnillingurinn Carlos Santana hefur 
hvatt Barack Obama, Bandaríkjafor-
seta, til að lögleiða marijúana. „Ef mar-
ijúana verður lögleitt er hægt að taka 
allan þann pening sem skapast af því 
og eyða þeim í kennara og menntun,“ 
sagði Santana. „Bandaríkin myndu 
umbreytast.“

Obama sat nýverið fyrir svörum á 
netinu og var meðal annars spurður út í 
afstöðu sína til vímuefnisins. Vildi hann lítið 
tjá sig um málið en var þó á móti lögleiðing-
unni. Santana er ekki á sama máli. „Um leið 
og við lögleiðum efnið höfum við efni á virki-
lega góðum ríkisstjóra sem hættir að halda 
peningum frá menntakerfinu og kennurum. 
Hann getur farið aftur til Hollywood og gert 
D-myndir á sama tíma og við fáum A-ríkis-
stjóra,“ sagði hann og átti þar við Arnold 
Schwarzenegger, ríkisstjóra Kaliforníu.

Vill lögleiðingu

Barack Obama Bandaríkja-
forseti gaf Elísabetu Englands-
drottningu iPod í heimsókn 
sinni til Bretlands í síðustu viku. 
Obama, sem var staddur í Eng-
landi vegna G20-ráðstefnunnar, 
hitti drottninguna í Buckingham-
höll á fimmtudag og gaf henni 
iPod sem innihélt myndskeið 
og myndir af heimsókn henn-
ar til Richmond, Jamestown og 
Williams burg árið 2007.

Samkvæmt heimildum breska 
dagblaðsins Daily Telegraph gaf 
drottningin Obama mynd af sér 
og Filippusi prins í silfurmynda-
ramma, en það mun vera hefð-
bundin gjöf fyrir mikilvæga 
gesti. Talið er að drottningin eigi 
nú þegar 6GB iPod mini sem hún 
fékk árið 2005 eftir ráðum Andr-
ésar prins.

Obama gefur 
drottning-
unni iPod

GJAFMILDUR 
FORSETI 
Obama gaf 
Elísabetu 
Englands-
drottningu 
iPod á dög-
unum þegar 
hann heimsótti 
Buckingham-höll.

TÆKNIVÆDD Talið er að drottningin eigi 
nú þegar iPod mini frá því 2005 sem hún 
fékk eftir ráðleggingar Andrésar prins.

CARLOS SANTANA 
Gítarsnillingurinn vill 
að Bandaríkjastjórn 
lögleiði marijúana.

Félagar í Vexti - Vildarþjónustu Kaupþings:

Glæsileg ferða- og hóteltilboð
Síðustu söludagar í dag og á morgun, 6. og 7. apríl

HELSINKI
19.000 Vildarpunktar

TORONTO
25.000 Vildarpunktar

AMSTERDAM
19.000 Vildarpunktar

VILDARPUNKTATILBOÐ TIL VAXTARFÉLAGA MEÐ ICELANDAIR
Vaxtarfélagar greiða helmingi færri Vildarpunkta en vanalega þegar þeir fljúga með 
Icelandair til Amsterdam, Toronto eða Helsinki dagana 20. apríl til 10. júní.

Bókið ferðina á www.vildarklubbur.is.

VILDARPUNKTATILBOÐ TIL VAXTARFÉLAGA Á HÓTEL SÖGU EÐA PARK INN
Vaxtarfélagar fá herbergi fyrir tvo í apríl á Hótel Sögu eða Park Inn* fyrir aðeins 10.000 
Vildarpunkta og 2.000 kr. bókunargjald.

Bókið gistinguna í síma 525 9920 eða með því að senda tölvupóst á 
reservations.saga.reykjavik@radissonsas.com

*Á Park Inn er morgunverður innifalinn.

Vöxtur - Vildarþjónusta Kaupþings
þægindi - betri yfirsýn - betri þjónusta

Í Vexti nýtur þú alls hins besta í alhliða bankaþjónustu á hagstæðari 
kjörum en almennt bjóðast. Einnig bjóðast betri kjör hjá VÍS, Okkar lífi, 
Lífís, Lýsingu og Öryggismiðstöðinni.
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
L
L
L
L
16
L
L

FAST AND FURIOUS   kl. 5.50 - 8 - 10
MALL COP kl. 5.50 - 8 - 10

12
L

FAST AND FURIOUS   kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
FAST AND FURIOUS LÚXUS    kl.  5.45 - 8 - 10.15
MONSTERS VS ALIENS 3D kl.1 - 3.20 - 5.30 ísl. tal
MONSTERS VS ALIENS kl.1 - 3.20 - 6 ísl. tal
MONSTERS VS ALIENS LÚXUS kl. 1 - 3.20 íslenskt tal
MALL COP kl.1 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
KILLSHOT kl. 8 - 10 
MARLEY AND ME    kl. 8 - 10.30
BLÁI FÍLLINN    kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14
12
L
14
14

CHOKE   kl. 6 - 8 - 10  (Ekkert hlé)
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 5.50 - 8 - 10.10
MALL COP kl. 5.50 - 8 - 10.10
ARN THE NIGHT TEMPLAR    kl. 10.20
THE READER kl. 5.50 - 8

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
16
12
L

MARLEY AND ME kl. 5.30 - 8 - 10.30
KILLSHOT kl. 6 - 8 - 10
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
FANBOYS kl. 6 - 8 - 10

Vinsælasta gaman-
mynd ársins í USA
2 vikur á toppnum!

Vinsælasta myndin 
á Íslandi í dag!

Öryggi tekur sér aldrei frí!

PÁSKAMYNDIN Í ÁR!

Vinsælasta Myndin 

í USA í dag!

850kr.

fyrir börn1000 kr.

fyrir fullorðna kl.1

PÁSKAMYNDIN í ár!

Frá þeim sem færðu okkur Shrek og Kung Fu Panda kemur 
ÓTRÚLEGA SKEMMTILEG teiknimynd fyrir alla fjölskylduna!

Fyrsta DREAMWORKS 
ANIMATION 
TEIKNIMYNDIN SEM 
ER GERÐ SÉRSTAKLEGA 
FYRIR ÞRÍVÍDD(3D).

TILNEFND TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 8 L

WATCHMEN kl. 10:10 16

THE INTERNATIONAL kl. 8 16

THE WRESTLER kl. 10:30 14

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 6 L

ELEGY kl. 8 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 6 7

KNOWING kl. 8 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 8 L

DUPLICITY kl. 8 - 10:20 L

VALKYRIE kl. 10 16

FAST & FURIOUS kl. 6 - 8 - 10:20 12

FAST & FURIOUS kl. 8 - 10:20 VIP
MONSTERS VS ALIENS kl. 5:50(3D) L

MONSTERS VS ALIENS kl. 5:50 L

MONSTERS VS ALIENS kl. 8 - 10:20 L

KNOWING kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

WITCH MOUNTAIN kl. 5:50 L

DUPLICITY kl. 8 12

WATCHMEN kl. 8:20 16

GRAN TORINO kl. 10:20 12

GRAN TORINO kl. 5:50 VIP

m/ísl. tali

m/ísl. tali

m/ísl. taliMONSTERS VS ALIENS kl. 5:50(3D) L

MONSTERS VS ALIENS kl. 5:50 L

MONSTERS VS ALIENS kl. 8(3D) - 10:10(3D) (ótextuð) L

KNOWING kl. 8D - 10:30D 12

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 6 - 9X 16

m/ensku tali

m/ísl. tali

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FAST & FURIOUS - POWER kl. 5.50, 8 og 10.10 12

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl.2(850 kr), 4, 6 Ísl tal L

MONSTERS VS. ALIENS kl.2(500 kr), 4, 6 Ísl tal L

MALL COP kl. 4, 8 og 10.10 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 10 12

ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 2(500 kr) L

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

POWERSÝNING
KL. 10.10

HEIMSFRUMSÝNING EINNIG SÝND Í 3D

Leikstjóra verðlaunamyndarinnar
verður boðið til CANNES þar sem 
myndin tekur þátt í Short Film Corner.

®

STUTTMYNDADAGAR
Í REYKJAVÍK 2008

Kringlubíó 28 maí.

Fyrsta sæti 100.000 kr.
Annað sæti 75.000 kr.
Þriðja sæti 50.000 kr.

Áhorfendaverðlaun.

Tónlistarhátíðin Nokia on Ice var 
haldin í annað skiptið á föstudags-
kvöldið. Sú fyrri var haldin í nóv-
ember 2007 á Gauki á Stöng og 
Organ, en í þetta skiptið fór hátíð-
in fram í Listasafni Reykjavíkur 
og Sódómu Reykjavík. Þegar stór-
fyrirtæki vilja tengja við tíðarand-
ann lenda þau oft svolítið til hliðar 
við kúlið. Upplýstu ísklumparnir 
með Nokia-símunum innan í sem 
búið var að stilla upp fyrir utan 
tónleikastaðina voru ágætt dæmi 
um það. Mjög 2007 og í besta falli 
krúttlega hallærislegir. En tónlist-
in er aðalatriðið og þar var finnski 
farsímarisinn ekkert að klikka.

Þegar ég gekk í salinn á Hafnar-
húsinu klukkan rúmlega tíu var 
ný sveit Bigga Maus, Króna, að 
spila en henni var bætt inn á dag-
skrána á síðustu stundu. Þetta lag 
sem ég heyrði hljómaði bara vel. 
Biggi kominn heim og farinn að 
gera gera það sem hann kann best 
– búa til rokk með íslenskum text-
um. Næst á svið var Sometime. Þau 
tóku sig vel út á sviðinu í sérfram-
leiddum glansbúningum. Þau náðu 
upp ágætri stemningu með raf-
danspoppinu sínu. Skemmileg sveit 
og betri á tónleikum en á plötunni, 
sem var frekar bragðdauf. Svo 
var það Jeff Who? Þrátt fyrir að 
hafa bara sent frá sér tvær plötur 
geta þeir félagar auðveldlega sett 
saman prógramm með nær eintóm-
um útvarpssmellum. Þeir byrjuðu 
á Congratulations og svo tók hver 
hittarinn við af öðrum. Og áhorf-
endur voru vel með á nótunum.

Gógódansarar og þeramín
Á Sódómu Reykjavík var Báru-
járn að stíga á svið þegar ég kom 
á staðinn. Mjög efnileg sveit sem 
spilaði hressilega blöndu af sýru-
rokki, þungarokki, pönki og rokka-
billí. Hún er ágætlega spilandi og 
hefur meðal annars þeramínleik-
ara innanborðs sem setur mikinn 
svip á útkomuna. Á sviðinu voru 
líka tvær gógóstelpur sem döns-
uðu út alla tónleikana og áttu sinn 

þátt í að rífa upp stemninguna. 
Flott band sem gaman verður að 
fylgjast með í framtíðinni.

Næst var það svo Bang Gang í 
Hafnarhúsinu. Barði ásamt Arnari 
og Nóa Steini úr Leaves, Hrafni 
Thoroddsen og fleirum. Eins og 
við var að búast hjá Barða var 
mikið lagt í smáatriðin og band-
ið vel æft. Samt fannst mér þessi 
gæðaframsetning fara svolítið 
fyrir lítið þarna í Hafnarhúsinu. 
Kannski vegna þess að hljómburð-
urinn þar er ekkert sérstaklega 
góður og skvaldrið í áhorfendum 
var orðið ansi hávært á þessum 
tímapunkti.

Hápunktarnir á Sódómu
Síðustu tvö böndin á Sódóm-
unni voru hins vegar hápunktur 
Nokia on Ice 2009. Fyrst var það 
skemmtilegasta tónleikabandið 
á Íslandi þessi misserin, Sudden 
Weather Change. Ég sá þá fyrst á 
Airwaves í haust og tónleikarnir á 
föstudagskvöldið staðfestu að þeir 
verða bara betri. Amerískt gítar-
rokk undir miklum Sonic Youth 

áhrifum. Bara hressara. Drullu-
þétt band og gleðin sem skein af 
meðlimunum á sviðinu smitaði 
líka allan salinn. Loks var það 
svo Mammút sem kláraði kvöld-
ið með frábæru setti. Á þessum 
tímapunkti var Sódóman orðin vel 
troðin og stemningin í hamarki.

Á heildina litið var þetta fín 
kvöldstund. Ágæt blanda af 
íslensku rokki og poppi. Sneiðmynd 
með stórum nöfnum og minni. 
Stærstu nöfnin voru í Hafnar-
húsinu, en hápunktar kvöldsins 
voru á Sódómu Reykjavík. 
 Trausti Júlíusson

Góð blanda af poppi og rokki

TÓNLEIKAR
Nokia on Ice-hátíðin
Hafnarhús og Sódóma Reykjavík, 
3. apríl

★★★★
Fín kvöldstund. Stærstu nöfnin voru í 
Hafnarhúsinu, en hápunktar kvöldsins 
voru á Sódómu Reykjavík.

FLOTT TÓNLISTARHÁTÍÐ Nokia on Ice var haldin öðru sinni í miðbæ Reykjavíkur á 
föstudagskvöld. Ný hljómsveit Bigga í Maus, Króna, sló upphafstóna hátíðarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Plötusnúðurinn Magnús Guð-
mundsson, betur þekktur sem 
Maggi Legó, hefur ákveðið að 
breyta um nafn. Og hefur skilað 
inn þar til gerðum pappírum hjá 
Þjóðskrá. Þegar breytingin verð-
ur um garð gengin mun hann heita 
Magnús Dýri Guðmundsson. 

„Jú, þetta er búinn að vera 
draumur minn lengi,“ sagði 
Magnús þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum. „Þetta nafn átti víst 
að vera með þegar ég var skírður 
og mér var sagt frá því þegar ég 
var lítill og fannst það alltaf mjög 
flott,“ útskýrir Magnús. En síðan 
hafa liðið nokkur ár og það var ekki 
fyrr en Magnús Dýri átti leið niður 

á Þjóðskrá af algjörlega óskyldum 
ástæðum að hann lét verða af þess-
um langþráða draumi sínum. „Ég 
var bara að skipta um lögheim-
ili og þá kviknaði þessi hugmynd 
bara allt í einu. Ég fyllti út ein-
hverja pappíra og greiddi fjögur 
þúsund krónur fyrir. Mér skilst 
að það taki tíu daga að fá þetta í 
gegn og eftir það mun nafnið verða 
Magnús Dýri.“  - fgg

Maggi Legó verður Dýri

FÆR LOKS DÝRA-NAFNIÐ Dýra-nafnið 
hefur fylgt Magga Legó frá unga aldri. 

Hann hefur nú loks látið verða af því að 
bæta því við nafnið sitt.
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KÖRFUBOLTI KR-ingar og Grind-
víkingar sýndu á sér tvær hliðar í 
88-84 sigri KR í fyrsta úrslitaleik 
liðanna í DHL-Höllinni á laugar-
daginn. KR vann fyrstu þrjá leik-
hlutana með 23 stiga mun, 74-51, 
en fékk síðan á sig 33 stig í fjórða 
leiklhuta og var nærri því búið að 
missa frá sér leikinn. 

„Við vorum virkilega góðir 
fyrstu þrjá leikhlutana en svo 
koma þeir mjög sterkir inn í þetta 
í fjórða leikhluta þar sem allt 
annað lið mætti til leiks hjá þeim. 
Við þurfum að hafa það í kollinum 
þegar við förum til Grindavíkur 
að þeir eru með marga sem geta 
skorað mörg stig á stuttum tíma,“ 
sagði Benedikt Guðmundsson, 
þjálfari KR. 

„Við vorum ragir og lélegir 
framan af leik. Ég er mjög svekkt-
ur,“ sagði Friðrik Ragnarsson, 
þjálfari Grindavíkur, og gat ekki 
leynt vonbriðgum sínum með byrj-
un liðsins. Hann hrósaði sínu liði 
þó fyrir að koma til baka. „Það 
skiptir samt engu máli hvort við 
töpuðum með 4 stigum eða með 30 
stigum. Staðan er bara 1-0 og við 
erum ekkert lélegri í körfubolta 
en við vorum fyrir viku síðan. Við 
þurfum að hysja upp um okkur og 
spila betur,“ sagði Friðrik.

Nick Bradford var frábær í 

leiknum, skoraði 38 stig og fékk 
43 í framlagseinkunn. „Við erum 
ekkert að stressa okkur yfir því 
þótt Nick sé að skora mikið, svo 
framarlega sem við vinnum. Það 
má ekki hleypa þessum stórskytt-
um í gang. Við erum ekki að tví-
dekka hann til þess að það opnist 
fyrir einhverja aðra,“ sagði Bene-
dikt, og fyrirliðinn Fannar Ólafs-
son, tekur undir þetta. „Nick er 
ofboðslega góður leikmaður en ég 
er á því að ef við höldum hinum 
niðri má Nick skora eins og hann 
vill,“ sagði Fannar.

Nick Bradford skoraði 28 af 51 
stigi Grindavíkur í fyrstu þremur 
leikhlutunum (55 prósent) þar sem 
restin af liðinu nýtti aðeins 9 af 36 
skotum sínum (25 prósent). 

Tvær af umræddum skyttum 
Grindvíkinga fóru einmitt í gang 
í lokahlutanum þar sem Brenton 
Birmingham og Helgi Jónas Guð-
finnsson skoruðu 19 af 25 stigum 
sínum í leiknum. 

Fram undan er annar leikurinn 
í Grindavík í kvöld þar sem Grind-
víkingar unnu eina leik liðanna í 
vetur með 11 stiga mun. 

„Við  vitum að Grindavík á hell-
ing inni. Þetta eru mjög jöfn lið, 
held ég, og þeir eiga eftir að koma 
grimmir til leiks,“ segir Benedikt. 
 ooj@frettabladid.is

KR ætlar ekki að tvídekka Nick
KR er komið í 1-0 í úrslitunum um Íslandsmeistaratitilinn eftir 88-84 sigur á Grindavík. Þjálfari og fyrirliði 
KR hafa meiri áhyggjur af grindvísku skyttunum en Nick Bradford sem skoraði 38 stig á laugardag.

TVEIR FRÁBÆRIR Fannar Ólafsson 
og Nick Bradford berjast um frákast 
en þeir léku báðir mjög vel í fyrsta 
leiknum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

> Hanna náði ekki meti Ramune

Hanna Guðrún Stefánsdóttir var einu marki frá því að 
bæta markamet félaga síns í Haukaliðinu, Ramune 
Pekarskyte, í lokaumferð N1-deildar kvenna um 
helgina. Ramune skoraði 253 mörk í 25 
leikjum veturinn 2003-2004 eða 10,12 
mörk að meðaltali í leik. Hanna skoraði 
9 mörk í 30-22 sigri Hauka á HK en 
þurfti að skora tíu mörk til að bæta afrek 
Ramune. Hönnu tókst þó að ná 210 
mörkum, sem þýðir að hún skoraði 
yfir tíu mörk að meðaltali í leik. 
Afraksturinn var 212 mörk í 21 leik 
eða 10,09 mark í leik.

N1-deild karla
Akureyri-Fram 28-28 (13-15)   
Stjarnan-Haukar   27-31 (13-16) 
FH-Víkingur  25-27 (10-16)
HK-Valur  33-26 (17-11) 

LOKASTAÐAN
Haukar 21 16 1 4   599-516 33
Valur 21 13 3 5   585-509 29
HK 21 10 5 6   564-560 25
Fram 21 10 4 7   586-580 24
FH 21 8 2 11   602-613 18
Akureyri 21 7 3 11   538-573 17
Stjarnan 21 6 3 12   535-572 15
Víkingur 21 3 1 17   527-613 7

Í ÚRSLITAKEPPNINNI MÆTAST:
Haukar-Fram Valur-HK
Úrslitakeppnin hefst 16. apríl og þurfa lið að 
vinna tvo leiki til að komast í lokaúrslitin.

N1-deild kvenna
Fram-Fylkir  37-26 (19-13)
FH-Valur  15-29 (7-12)
HK-Haukar  22-30 (11-15)
Grótta-Stjarnan  23-32 (14-17)  

LOKASTAÐAN
Haukar 21 18 2 1   659-553 38
Stjarnan 21 18 0 3   602-473 36
Valur 21 15 1 5   634-481 31
Fram 21 10 1 13   567-549 21
HK 21 7 1 13   564-612 15
FH 21 6 0 15   547-612 12
Grótta 21 4 0 17   463-635 8
Fylkir 21 3 1 17   510-631 7

Í ÚRSLITAKEPPNINNI MÆTAST:
Haukar-Fram Stjarnan-Valur
Úrslitakeppnin hefst 18. apríl og þurfa liðin að 
vinna tvo leiki til að komast í lokaúrslitin.

LOKAUMFERÐIN

HANDBOLTI Akureyringar þökk-
uðu Haukum pent fyrir að vinna 
Stjörnuna í lokaumferð N1-deild-
ar karla í gær. Þar með skipti 
ekki máli að Akureyri gerði jafn-
tefli við Fram, 28-28, og endaði 
liðið því í sjötta sæti deildarinn-
ar á meðan Stjarnan mætir Sel-
fyssingum í umspili um laust sæti 
í efstu deild að ári.

„Við vorum bara á léttleikanum 
í dag. Viggó sagði við okkur fyrir 
leikinn að þetta væri pressulaust 
og að leikurinn skipti ekki öllu 
máli,“ sagði Framarinn Rúnar 
Kárason, sem var besti maður 
vallarins. Fram mætir nú deildar-
meisturum Hauka í úrslitakeppn-
inni í stað Valsmanna. „Þetta 
eru bæði hörkulið sem við þurf-
um kannski að vinna til að verða 
meistarar,“ sagði Rúnar.

Viggó Sigurðsson, áðurnefndur 
þjálfari Fram, fékk rautt spjald 
fyrir mótmæli eftir leikinn, sem 
Framarar köstuðu frá sér. Þeir 
leiddu 23-28 en með góðri vörn 
náði Akureyri að minnka muninn 
og Andri Snær Stefánsson jafnaði 
svo metin í blálokin. 

Annar dómara leiksins var Jón 
Karl Björnsson, sem lék í mörg 
ár undir stjórn Viggós hjá Hauk-
um. Jón Karl hefur lagt skóna á 
hilluna en er búinn að snúa sér að 
dómgæslunni. 

„Það er gríðarlega létt yfir 
okkur,“ sagði Akureyringurinn 
Jónatan Magnússon brosmildur 

eftir leik. „Við vildum alls ekki 
enda tímabilið í þessari stöðu. 
Fyrir stuttu ætluðum við okkur 
í úrslitakeppnina, en við náðum 
okkur aldrei aftur á flug. Við spil-
uðum illa í dag fyrir utan síðustu 
mínúturnar en sýndum að það er 
karakter í liðinu,“ sagði Jónatan 

en bæði Heimir Örn Árnason og 
Guðlaugur Axelsson ganga í raðir 
liðsins í sumar.

„Við getum ekki beðið eftir 
næsta vetri. Við gömlu mennirnir 
erum langt frá því að vera sadd-
ir. Við erum deildarmeistarar í 
2. flokki og framtíðin er björt,“ 
sagði Jónatan en líklega verða litl-
ar breytingar á leikmannahópn-
um utan Heimis og Guðlaugs.

HK upp fyrir Fram og í 3. sætið
Þar sem Fram tapaði stigi náðu 
HK-menn að komast upp fyrir þá 
í 3. sætið en HK vann 33-26 sigur 
á Val í Digranesi. HK-liðið hefur 
leikið mjög vel í þriðju umferð-
inni og er til alls líklegt í úrslita-
keppninni þar sem það mætir ein-
mitt Valsmönnum. 

Einar Ingi Hrafnsson og Valdi-
mar Þórsson skoruðu báðir átta 
mörk fyrir HK, sem fékk 13 af 14 
mögulegum stigum í þriðja og síð-
asta hluta deildarkeppninnar og 
vann þá öll hin liðin sem eru með 
HK í úrslitakeppninni.

Víkingar kvöddu N1-deildina 
með 27-25 útisigri á FH í Kapla-
krika. Tímabilið var nokkuð 
endasleppt hjá FH-liðinu, sem 
missti marga lykilmenn í meiðsli 
á lokasprettinum. Líkt og í síð-
ustu leikjum var liðið án tveggja 
markahæstu manna sinna, 
Arons Pálmarssonar og Ólafs 
Guðmundssonar. 
 - hþh / óój

Akureyri slapp við umspilið um fallið og Fram missti HK upp fyrir sig í töflunni:

Geta ekki beðið eftir næsta ári 

VIGGÓ SÁ RAUTT Viggó Sigurðsson 
fékk rauða spjaldið og verður að 
öllum líkindum í banni í fyrsta leik í 
úrslitakeppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Helgi Már Magnússon átti mjög góðan leik í 88-84 sigri KR á 
Grindavík í fyrsta leik lokaúrslita Iceland Express-deildar karla. 
Helgi Már var með 22 stig á 30 mínútum og KR skoraði 21 stigi 
meira en Grindavík meðan hann var inni á vellinum.
„Þetta eru úrslitin og það eru allir tilbúnir þá,“ sagði Helgi 
kátur eftir leikinn. „Það er gaman að minna aðeins á sig. Það 
er samt ekki að ástæðulausu sem er verið að tala um 
Jón og Jakob því þeir eru ótrúlega góðir. Maður hefur 
gaman af því að sýna að maður getur átt svona 
leiki líka,“ sagði Helgi, sem hitti úr 9 af 13 skotum 
sínum í leiknum. 

„Það er lögð gríðarleg áhersla á að stoppa 
þessa menn og Fannar og ég njótum góðs af 
því. Sérstaklega Fansi,“ segir Helgi, sem fagnar 
því að Grindvíkingar ætli ekki að tvöfalda á fyr-
irliðann. „Þeir virðast ætla að spila einn á einn, sem 
er fínt. Fannar var frábær bæði í vörn og sókn. Hann 
batt vörnina saman og spilaði fantavel í sókninni,“ 
sagði Helgi og var ánægður með fyrirliðann sinn.

Helgi var líka ánægður með vörnina í leiknum. „Ef við spilum 
svona góða vörn kemur sóknin af sjálfu sér. Þá fáum við 

auðveldu körfurnar og þá er bara hraði og hraðaupphlaup og 
svaka gaman,“ sagði Helgi. KR tapaði samt fjórða leikhlutan-
um 14-33 og missti niður örugga forustu. „Það greip ákveðin 

værukærð menn í lokin. Við vorum komnir með 20 stiga 
forskot og menn fóru að reyna að verja forskotið eins og þeir 

eiga til að gera í svona stöðu. Lið eins og Grindavík, sem er 
með svona hratt spil og góðar skyttur, refsar fyrir það. Sem 

betur fer náðu þeir ekki að snúa þessu algjörlega sér í 
hag,“ sagði Helgi.

Fram undan er leikur tvö í Grindavík, sem Helgi gerir 
sér grein fyrir að verður mjög erfiður. „Endakaflinn í 
þessum leik var kannski bara ágætis spark í rassinn 
því ef við erum ekki á tánum gæti allur leikurinn 
verið svona. Við vitum að Grindvíkingar eru með 
gott lið og það er ekki að ástæðulausu sem þeir 
eru í úrslitunum. Við ætlum að taka á þeim,“ sagði 

Helgi Már að lokum.

HELGI MÁR MAGNÚSSON HJÁ KR: ÁTTI FRÁBÆRAN LEIK Í SIGRI KR Á GRINDAVÍK Í FYRSTA LEIK LOKAÚRSLITANNA

Það er gaman að minna aðeins á sig
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Leik lýkur 13. apríl kl 23:59 2009. 99 kr/skeytið. Vinningar eru afhentir í ELKO Lindum.  

Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

*Að*A*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum

Iceland Express-deild karla
KR-Grindavík  88-84 (50-36)
Stig KR: Fannar Ólafsson 22, Helgi Már 
Magnússon 22, Jason Dourisseau 17, Jón Arnór 
Stefánsson 15, Jakob Örn Sigurðarson 8, Brynjar 
Björnsson 2, Baldur Ólafsson 2.
Stig Grindavíkur: Nick Bradford 38, Helgi Jónas 
Guðfinnsson 13, Brenton Birmingham 12, Arnar 
Jónsson 6, Páll Kristinsson 6, Davíð Hermanns-
son 4, Þorleifur Ólafsson 3, Páll Axel Vilbergsson 
2.

Enska úrvalsdeildin
ARSENAL-MANCHESTER CITY 2-0
1-0 Emmanuel Adebayor (7.), 2-0 Adebayor (48.).
BLACKBURN-TOTTENHAM  2-1
0-1 Robbie Keane (29.), 1-1 Benni McCarthy 
(81.), 2-1 André Ooijer (88.).
FULHAM-LIVERPOOL 0-1
0-1 Yossi Benayoun (91.).
NEWCASTLE-CHELSEA 0-2
0-1 Frank Lampard (55.), 0-2 F. Malouda (64.).
WEST BROMWICH -STOKE 0-2

0-1 Ricardo Fuller (2.), 0-2 James Beattie (47.).
HULL CITY-PORTSMOUTH 0-0
BOLTON-MIDDLESBROUGH 4-1
1-0 Kevin Davies (7.), 1-1 Gary O‘Neil (37.), 2-1 
Gary Cahill (43.), 3-1 Matthew Taylor (77.), 4-1 
Ricardo Gardner (83.).
WEST HAM-SUNDERLAND 2-0
1-0 Junior Stanislas (41.),  2-0 J. Tomkins (52.)
EVERTON-WIGAN 4-0
1-0 Jó (26.), 2-0 Marouane Fellaini (46.), 3-0 Jó 
(50.), 4-0 Leon Osman (60.).
MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 3-2
1-0 Cristiano Ronaldo (13.), 1-1 John Carew 
(29.), 1-2 Gabriel Agbonlahor (57.), 2-2 Cristiano
 Ronaldo (79.), 3-2 Federico Macheda (92.)

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA
Man. United 30 21 5 4 52-20 68
Liverpool 31 19 10 2 55-21 67
Chelsea 31 19 7 5 51-17 64
Arsenal 31 16 10 5 50-27 58
Aston Villa 31 15 7 9 45-39 52
Everton 31 14 9 8 44-31 51
------------------------------------------------------
Portsmouth 30 8 9 13 32-46 33
Sunderland 31 8 8 15 29-41 32
Newcastle  31 6 11 14 36-51 29
Middlesbr. 31 6 9 16 22-46 27
West Brom  31 6 6 19 26-57 24

ÚRSLIT LEIKJA

HANDBOLTI Þrjú Íslendingalið 
munu spila í undanúrslitum Meist-
aradeildarinnar í handbolta eftir 
að Rhein-Neckar Löwen, Kiel og 
Ciudad Real slógu öll út sína and-
stæðinga í seinni leik átta liða 
úrslitanna um helgina.

Rhein-Neckar Löwen vann átta 
marka sigur á rússneska liðinu 
Medvedi Cechov, 36-28, í seinni 
leiknum í Karlsruhe í gær en 
liðið þurfti að vinna upp tveggja 
marka forskot Rússanna frá því í 
fyrri leiknum.

Guðjón Valur Sigurðsson átti 
mjög góðan leik með Rhein-Neck-

ar Löwen og skoraði 7 mörk, þar 
af 2 úr vítaköstum. Hann fékk enn 
meiri ábyrgð þar sem Pólverjinn 
Grzegorz Tkaczyk er meiddur 
og gat ekki spilað með.

Alfreð Gísla-
son stýrði 
sínum mönn-
um í Kiel 
til fjögurra 
marka sigurs á 
RK Zagreb, 31-
27, á heimavelli 
en fyrri leiknum 
lauk með jafn-
tefli.  Ciudad Real, lið 

Ólafs Stefánssonar, tapaði með 
þriggja marka mun á útivelli 
fyrir Veszprém, 29-32, en hafði 

unnið fyrri leikinn með fimm 
marka mun á heimavelli, 29-
24. Ólafur Stefánsson skoraði 
2 mörk í leiknum.

Fjórða liðið í undanúr-
slitunum er þýska liðið 
HSV frá Hamborg. Dreg-
ið verður í undanúrslitin á 
þriðjudaginn kemur. - óój

Lið Guðjóns Vals, Alfreðs og Ólafs eru komin í undanúrslit Meistaradeildarinnar:

Guðjón í stuði á móti Rússunum

FLOTTUR Guðjón Valur Sigurðs-
son lék mjög vel með Rhein-
Neckar Löwen. NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Deildarmeistarar Hauka 
enduðu deildarkeppnina með sigri 
þegar liðið lagði Stjörnuna, 27-31, 
í Garðabæ í gær.

Stjarnan byrjaði leikinn betur, 
en Haukar náðu frumkvæðinu í 
leiknum áður en fyrri hálfleikur 
var hálfnaður. Haukar náðu mest 
fjögurra marka forystu fyrir leik-
hlé en þá munaði þrem mörk-
um, 13-16. Haukar byrjuðu síðari 
hálfleikinn vel og náðu fljótt sex 
marka forystu, 14-20, þrátt fyrir 
að Arnar Pétursson og Sigurberg-
ur Sveinsson horfðu á leikinn ofan 
af áhorfendapöllunum.

Stjarnan náði að minnka mun-
inn með mikilli baráttu í eitt mark, 

24-25, þegar átta mínútur voru 
eftir en nær komst liðið ekki því 
Haukar löguðu sinn leik á loka-
sprettinum og unnu sanngjarnan 
sigur. Stjarnan þarf því að fara í 

umspil um sæti í N1-deildinni á 
næstu leiktíð.

„Við erum komnir í þessa 
úrslitakeppni og það er nýtt verk-
efni sem við þurfum að takast á 
við, ÍR bíður okkar. Þetta verða 
hörkuleikir og ég hef ekki velt því 
mikið fyrir mér en ég hef engar 
áhyggjur ef við náum að spila 
eins og við höfum gert í leikjun-
um á undan þessum í dag,“ sagði 
Patrekur Jóhannesson, þjálfari 
Stjörnunnar. „Ég hefði viljað fá 
aðeins meiri stuðning á pöllunum 
en ég vil þakka þeim sem mættu, 
ég þekkti held ég áttatíu prósent af 
þeim,“ sagði Patrekur að lokum. 
 - gmi

Deildarmeistarar Hauka lögðu Stjörnuna í gær þrátt fyrir að hvíla lykilmenn:

Stjörnumenn fara í umspilið

UMSPIL Stjörnumaðurinn Kristján Kristj-
ánsson brýst í gegn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Dramatíkin var allsráð-
andi í ensku úrvalsdeildinni um 
helgina þegar bæði efstu liðin, 
Manchester United og Liverpool, 
tryggðu sér sigur í uppbótartíma. 
Alan Shearer, nýjum stjóra New-
castle, tókst ekki að stýra lið-
inu til sigurs í fyrsta leiknum og 
meiddu mennirnir sneru aftur og 
lögðu grunninn að sigri Arsenal á 
Manchester City. 

Fáir höfðu heyrt um Federico 
Macheda fyrir leik Manchest-
er United og Aston Villa í ensku 
úrvalsdeildinni enda var þessi 
sautján ára Ítali að koma inn á í 
sínum fyrsta leik þegar Sir Alex 
Ferguson tók áhættuna og henti 
stráknum inn í einn af mikilvæg-
ustu leikjum liðsins á tímabil-
inu. Macheda skoraði sigurmark-
ið á 92. mínútu í 3-2 sigri á Aston 
Villa og sá til þess að United end-
urheimti toppsætið af Liverpool.

„Þetta er svona dagur sem 
mann hefur aðeins dreymt um. 
Kannski þekktu mig ekki margir 
áður en ég held að það sé breytt 
núna,“ sagði Macheda.

Cristiano Ronaldo kom Unit-
ed yfir með laglegu marki eftir 
óbeina aukaspyrnu en John Carew 
jafnaði og lagði síðan upp annað 
mark fyrir Gabriel Agbonlahor. 

Allt stefndi því í fyrsta sigur 
Villa á Old Trafford síðan 1983 
þegar Sir Alex veðjaði á tán-
inginn Macheda. Í framhaldinu 
jafnaði Cristiano Ronaldo metin 
með lúmsku langskoti og svo var 
komið að meistaratöktum Feder-
ico Macheda sem fékk boltann 
frá Ryan Giggs inni í teig, sneri 
af sér varnarmann með einni frá-
bærri snertingu og átti síðan aðra 
engu síðri þegar hann afgreiddi 
boltann í fjærhornið.

Elskar svona ævintýri
„Ég tek áhættu í svona stöðu. Það 
er hluti af fótboltanum að taka 
áhættu og það er ekkert nýtt. Ég 

elska það að sjá svona ævintýri 
verða til,“ sagði Sir Alex Fergu-
son, stjóri United. 

„Þetta eru mikil vonbrigði því 
við áttum þetta ekki skilið,“ sagði 
Martin O‘Neill, stjóri Aston Villa, 
sem var mjög ósáttur við marga 
dóma sem féllu gegn hans liði. 

Sigurmark frá Benayoun
Daginn áður hafði Liverpool 
komist í toppsætið þökk sé sigur-
marki frá Yossi Benayoun í upp-
bótartíma í 1-0 sigri á Fulham 
en fram að því hafði slagverkið 
bjargað Fulham-liðinu ítrekað. 

Það var eins og örlögin væru með 
Liverpool í lokin en í gær kom í 
ljós að þau eru ekki síður á bandi 
Manchester United.

„Þetta eru rosalega mikilvæg 
þrjú stig. Við vissum það fyrir 
leikinn að allt annað en þrjú stig 
væri ekki nægilega gott. Ég veit 
að markið kom seint en við áttum 
skilið að skora þetta mark,“ 
sagði Steven Gerrard, fyrirliði 
Liverpool.

Emmanuel Adebayor og Cesc 
Fabregas áttu frábæra endurkomu 
eftir meiðsli í lið Arsenal í 2-0 
sigri á Manchester City en Ade-
bayor skoraði bæði mörkin eftir 
sendingar frá Fabregas. „Liðið 
spilar betur og betur með hverj-
um leik og þetta var mjög góður 
leikur bæði í vörn og sókn. Liðið 
er ungt og hefur bætt sig gríðar-
lega frá því í haust,“ sagði Ars-
ene Wenger, stjóri Arsenal, en 

liðið lék þarna sinn sautjánda 
leik í röð án þess að tapa.

Tap í fyrsta leik Shearers
Alan Shearer, stjóri New-
castle, hefur enn fulla trú 

á því að hann geti bjarg-
að Newcastle frá falli 
úr ensku úrvalsdeild-
inni þrátt fyrir 0-2 tap 

í fyrsta leiknum á móti 
Chelsea en eftir marka-

lausan fyrri hálfleik skoruðu 
þeir Frank Lampard og Flor-
ent Malouda í seinni hálfleik.

„Mitt markmið er að vera 
boðið starfið í vor af því að 
Newcastle hefur haldið sér 
uppi. Ég hef fulla trú á því að 
við getum bjargað okkur frá 
falli og það sem er enn mikil-
vægara, mínir leikmenn hafa 
fulla trú á því líka,“ sagði 
Alan Shearer. Hann ítrekar 
við hvert tækifæri að hann 
ætli bara að stýra liðinu fram 
á vor.

 ooj@frettabladid.is

Óþekktur táningur kom 
United aftur á toppinn
Liverpool sat í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar í tæpan sólarhring eftir 
sigurmark í uppbótartíma á móti Fulham en Manchester United endurheimti 1. 
sætið eftir dramatískan 3-2 sigur á Aston Villa á Old Trafford.

ÁHÆTTAN 
BORGAÐI SIG Sir 
Alex Ferguson 
faðmar Federico 
Macheda í 
leikslok. NORDIC-

PHOTOS/AFP
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Mér finnst  Í umsjón Bergljótar 
Davíðsdóttur. 

21.00 7 leiðir til léttara lífs  Þáttur um 
heilsufar og mataræði. 

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur.

22.00 Skýjum ofar  Dagbjartur Einarsson 
og Snorri Jónsson fjalla um flug á Íslandi.

22.30 Birkir Jón  Framsóknarmaðurinn 
Birkir Jón Jónsson ræðir afstöðu flokksins.

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (28:56)

17.53 Sammi  (19:52)

18.00 Millý og Mollý  (5:26)

18.13 Herramenn  (46:52)

18.25 Fréttaaukinn  Þáttur í umsjón 
Boga Ágústssonar og Elínar Hirst. Leitast er 
við að varpa ljósi á og skýra málefni líðandi 
stundar bæði innanlands og erlendis og 
einnig verður farið í myndasafn Sjónvarpsins 
og gömul fréttamál rifjuð upp og sett í nú-
tímalegt samhengi. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Alþingiskosningar - Borgara-
fundur  Bein útsending frá opnum borgara-
fundi á Ísafirði.

21.15 Lífsháski  (Lost V) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem 
dularfullir atburðir gerast. Meðal leikenda 
eru Ken Leung, Henry Ian Cusick, Elizabeth 
Mitchell, Jeremy Davies Josh Holloway, 
Rebecca Mader, Evangeline Lilly, Michael 
Emerson, Jorge Garcia og Matthew Fox.

22.00 Tíufréttir

22.20 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V) (e)

23.05 Bráðavaktin  (ER) (13:19) (e)

23.50 Alþingiskosningar - Borgara-
fundur  Upptaka frá opnum borgarafundi á 
Ísafirði í kvöld.

01.20 Dagskrárlok

08.00 Sérafhin: un homme et son Péc 

10.05 Matilda

12.00 Ný skammastrik Emils

14.00 Matilda 

16.00 Manchester United: The Movie 

18.00 Ný skammastrik Emils 

20.00 Sérafhin: un homme et son Péc 

22.05 Stay Dularfullur sálfræðitryllir með 
Ewan McGregor, Naomi Watts og Ryan Gosl-
ing í aðalhlutverkum. 

00.00 Into the Blue 

02.00 2009 Lost Memories

04.20 Stay 

06.00 Life Support 

15.35 Shell Houston Open Útsending 
frá Shell Houston Open mótinu í golfi.

18.35 F1: Við endamarkið Gunnlaugur 
Rögnvaldsson og sérfræðingar Stöðvar 2 
Sport kryfja keppni helgarinnar.

19.05 Grindavík - KR Bein útsending 
frá leik í úrslitakeppni Iceland Express-deildar-
innar í körfubolta.

21.00 Augusta Masters Official Film 
Þáttur um Masters-mótið í golfi árið 2006 
þar sem Phil Mickelson bar sigur úr býtum. 
Var það í annað skiptið á þremur árum sem 
hann klæddist græna jakkanum.

22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki 
helgarinnar.

22.30 Þýski handboltinn: Marka-
þáttur Hver umferð gerð upp í þessum 
flotta þætti um þýska handboltann. Hand-
knattleikur á heimsmælikvarða.

23.00 World Supercross GP Sýnt frá 
World Supercross GP en að þessu sinni fór 
mótið fram í Toronto í Kanada.

23.55 Grindavík - KR Útsending frá leik 
í úrslitakeppni Iceland Express-deildarinnar í 
körfubolta.

07.00 Man. Utd - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 West Ham - Sunderland Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Markaþáttur Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

18.50 Fulham - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.30 PL Classic Matches Liverpool - 
Man. United, 1997. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.00 Markaþáttur Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessum magnaða markaþætti.

22.30 Fulham - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.00 Spjallið með Sölva  (7:12) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (7:12) (e)

13.00 Óstöðvandi tónlist

17.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.15 Game Tíví  (9:15) (e)

18.55 The Game  (6:22) Bandarísk 
gaman þáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

19.20 Psych  (6:16) (e)

20.10 One Tree Hill  (11:24) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Óvenjuleg-
ur þáttur þar sem horfið er aftur til fortíðar. 
Chad Michael Murrey, sem leikur Lucas, 
skrifaði handritið og það er nokkurs konar 
óður til klassískra bíómynda frá fimmta ára-
tug síðustu aldar.

21.00 Heroes  (17:26) Bandarísk þátta-
röð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrulegum 
hæfileikum. Forsetinn lætur rannsaka 
Nathan, sem er sjálfur að láta fylgjast með 
Hetjunum. Sylar heldur áfram að leita að 
föður sínum á meðan Hiro og Andy ferðast 
til Indlands til að uppfylla það sem sást í 
teikningum Matts.

21.50 CSI  (12:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. Alríkislögreglumaður er myrtur á 
hrottafenginn hátt og rannsóknardeildin að-
stoðar félaga fórnarlambsins að finna morð-
ingjann.

22.40 Jay Leno  

23.30 The Cleaner  (4:13) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

21.10 Osbournes   STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Heroes   SKJÁREINN

19.35 The Simpsons (9:20)  
 STÖÐ 2

19.05 Grindavík – KR, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

18.25 Fréttaaukinn   
 SJÓNVARPIÐ

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (288:300) 

10.15 Sisters (21:28)

11.05 Burn Notice (4:13) 

11.50 60 mínútur 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (161:260) 

13.25 Cow Belles 

14.50 ET Weekend 

15.35 A.T.O.M. 

15.58 Galdrastelpurnar 

16.23 Íkornastrákurinn 

16.43 Stóra teiknimyndastundin 

17.08 Nágrannar 

17.33 Bold and the Beautiful

17.58 Friends 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (9:20) 

20.00 American Idol (25:40) Úrslita-
slagurinn heldur áfram í American Idol og 
aðeins þeir bestu eftir. Keppendur þurfa því 
að leggja enn harðar af sér til þess að vinna 
hylli og atkvæði almennings.

20.45 American Idol (26:40) 

21.30 The Last Templar Seinni hluti 
hörkuspennandi ævintýramyndar í anda Da 
Vinci lykilsins. Fornleifafræðingurinn Tess 
Chaykin og alríkislögreglumaðurinn Sean 
Reilly þeytast í hringiðu hættulegra leyndar-
mála sem tengjast gamalli musterisreglu 
þegar fjórir menn, klæddir sem musterisridd-
arar, ráðast inn í Metropolitan-safnið og ræna 
dularfullum hlut úr sýningu á vegum Vatik-
ansins.

22.55 La Demoiselle d‘honneur Frönsk 
spennumynd um ungan mann sem fellur 
fyrir brúðarmey systur sinnar. Fljótlega kemst 
hann að því að ekki er allt með felldu hjá 
henni.

00.45 Bones (4:26)

01.30 Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles (1:9)

02.15 Cow Belles 

03.45 The Last Templar 

05.10 Fréttir og Ísland í dag 

> Mira Sorvino
„Ég geri ráð fyrir því að þeim sem 
þekki mig líki einnig vel við mig. Ef 
svo er ekki, þá er það bara þeirra 
vandamál.“ 

Sorvino leikur The Last Templar 
sem er framhaldsmynd mánaðarins 
á Stöð 2. Seinni hlutinn er sýndur í 
kvöld. 

▼

▼

.is.is

SYNLEG UPPFLETTIRITRITSYNLEG UUPPFLETTIR

Ef ég man rétt þá ætlaði góður vinur minn fyrir 
austan að halda með Manchester United. Ætlaði, 
segi ég. Bróðir hans, nokkrum árum eldri, hafði hins 
vegar aðrar hugmyndir. Hann var harður Liverpool-
áhangandi og taldi óhugsandi að litli bróðir héldi 
með erkiandstæðingnum. Það reyndist ekki and-
skotalaust að snúa þeim stutta, en eftir að honum 
hafði verið hent niður stiga nokkrum sinnum vegna 
þessa ágreinings lét hann segjast. Hann er harður 
Liverpool-maður í dag. 

Í einhverjum upphitunarþætti á Stöð 2 var umfjöll-
un um þá fjölmörgu utan Bretlands sem halda með 
enskum knattspyrnuliðum. Var gerður út leiðangur til 
Indlands þar sem bólugrafinn unglingur var til svara. 
Hann var formaður Liverpool-klúbbsins í Mumbai, sem 
er stærsta borg landsins með tæpar fjórtán milljónir 
manna. Ég horfði með hálfum huga. Drengurinn upplýsti 
það stoltur að 200 félagar væru í samtökum hans, já 

200 manns! Ég fór að hugsa málið og áttaði mig svo á 
því að þessum svokölluðu þáttagerðarmönnum væri 
nær að draga á sér rassgatið hingað upp til Íslands. 
Ég veit ekki betur en að að Liverpool-klúbburinn á 
Íslandi telji 1.700 félaga og til að setja þetta stórmál í 
samhengi eru félagar í íslenska Newcastle-klúbbnum 
litlu færri en félagsskapur bólugrafna Indverjans.

Annars eiga allir sína sögu á bak við það af hverju 
þeir halda með þessu liðinu eða hinu, samanber 

stigasagan hér að ofan. Í mínu tilfelli voru örlögin grimm. 
Pabbi pantaði handa mér fótboltaskó frá Reykjavík, sem 

þá var fjarlægur undraheimur borinn saman við Stöðvarfjörð. 
Afgreiðslumaðurinn í versluninni pakkaði skónum inn í stóra 
veggmynd af Malcolm McDonald, sem á þeim tíma gegndi 
hlutverki markaskorara hjá Newcastle United. Þetta var fyrir þrjá-
tíu árum og ég hef aldrei séð mína menn lyfta bikar. Það hafa 
Liverpool-menn hins vegar gert ítrekað. Mér hefði betur verið 
hent niður stiga á sínum tíma, þá væri líf mitt einfaldara.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON OG FÓTBOLTI

Kostir þess að vera hent niður stiga
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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

SVT 1

10.15 The Inspector Lynley Mysteries 11.05 The 
Inspector Lynley Mysteries 11.50 My Hero 12.20 
The Weakest Link 13.05 EastEnders 13.35 My 
Hero 14.05 Blackadder Goes Forth 14.35 The 
Weakest Link 15.20 The Inspector Lynley Mysteries 
16.10 The Inspector Lynley Mysteries 16.55 
EastEnders 17.25 The Weakest Link 18.10 My 
Hero 18.40 After You‘ve Gone 19.10 The Inspector 
Lynley Mysteries 20.00 The State Within 20.50 
My Hero 21.20 Blackadder Goes Forth 21.50 The 
State Within 22.40 The Inspector Lynley Mysteries 
23.30 The Inspector Lynley Mysteries 00.15 Dalziel 
and Pascoe 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21 
Søndag 10.50 Aftenshowet 11.20 Reimers 12.00 
Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Family Guy 14.30 Oggy 
og kakerlakkerne 14.35 Monster allergi 15.00 
Troldspejlet 15.20 Robotboy 15.30 Den travle by 
16.00 Geniale dyr 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Tæt på tigeren 17.55 Pingvinmarchen 19.00 
TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 Kong Salomons 
miner 20.55 Truslen fra solen 22.20 OBS

10.00 NRK nyheter 10.10 Grosvold 10.55 
Verdensarven 11.10 Berlin, Berlin 11.35 Slipp 
naboene løs 12.05 Norge rundt 12.30 I sørhell-
inga 13.00 NRK nyheter 13.05 Par i hjerter 13.55 
Filmavisen 1959 14.05 Filmavisen 1959 14.15 
Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.25 Tid for tegn 15.40 
Mánáid-tv - Samisk barne-tv 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Mikkes klubbhus 16.25 Vennene 
på Solflekken 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Påskenøtter 17.45 Raset i 
Namsos 18.15 Flyttefeber - en ny start 18.45 Bratt 
moro 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 
21 19.30 Englebarnet 20.40 To og en ipod 
21.10 Løsning påskenøtter 21.15 Kveldsnytt 21.30 
Inspektør Lynley 23.00 Nytt på nytt 23.30 

10.00 Rapport 10.05 Sportspegeln 10.50 X-
Games 12.35 Fram för lilla Märta 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 14.55 På liv och död 
15.25 Var fan är min revy! 15.55 Sportnytt 16.00 
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 
16.15 Fråga doktorn 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Familjen Babajou 19.00 Packat &amp; klart 
19.30 Tonårsliv 20.00 Havets fördömda 21.00 
Kulturnyheterna 21.15 Grillad 22.00 Nip/Tuck 
22.45 Babben &amp; co 23.45 Sändningar från 
SVT24

16.00 Hollyoaks (160:260)

16.30 Hollyoaks (161:260)

17.00 Seinfeld (12:22)

17.25 ER (6:22)

18.10 Osbournes (8:10)

18.30 Auddi og Sveppi

19.00 Hollyoaks (160:260) 

19.30 Hollyoaks (161:260) 

20.00 Seinfeld (12:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. 

20.25 ER (6:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

21.10 The Osbournes (8:10) Eins og 
flestum er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi 
Osbourne-fjölskyldunnar, sem seint verður 
talin til fyrirmyndar. Það er kominn tími til að 
rifja upp gamla og góða tíma þessara frá-
bæru karaktera.

21.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er leyfi-
legt.

22.00 Damages (6:13) Patty Hewes er 
virtur lögfræðingur sem lætur ekkert stöðva 
sig. Ellen sem fylgdi Patty hvert fótmál í 
fyrstu seríunni og þarf núna að starfa leyni-
lega fyrir FBI en hennar markmið er að ná 
sér niður á Patty Hewes og knésetja hana. 

22.40 Sjáðu

23.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Íslensk trúartónlist í dymbilviku
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Stjórnskipan lýðveldisins
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Með pálma í höndum
23.08 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

Í lok fjórðu þáttaraðar var þeim Jack, 
Kate, Sayid, Hurley, Sun og Aaron 
bjargað af eyjunni. Í þessari þáttaröð 
kemur í ljós hvers vegna þau þurfa að 
snúa til baka en það reynist 
þrautin þyngri að sannfæra 
þau öll um að fara í þá 
háskaför. Á sama tíma 
lenda félagar þeirra, sem 
eftir urðu á eyjunni, 
í margvíslegum 
hremmingum, ekki 
síst vegna þess 
að þau flakka til 
og frá í tíma og 
vita oft ekki hvort 
þau eru stödd í 
framtíð, fortíð eða 
nútíð. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Lífsháski (Lost)

Sjónvarpið kl. 21.15

Leitin að áttundu Idol-
stjörnu Bandaríkjanna er í 
fullum gangi í vinsælasta 
skemmtiþætti veraldar. Níu 
keppendur standa eftir en 
keppnin verður sífellt erfiðari 
og stórgóðir söngvarar þurfa 
að kveðja í hverri viku. Þau 
Simon Cowell, Randy Jack-
son, Paula Abdul og Kara 
DioGuardi sitja í dómnefnd 
en það er bandaríska þjóðin 
sem ræður úrslitum í þjóðaratkvæðisgreiðslu. Hverjir komast áfram og hver 
dettur út? 

STÖÐ 2 KL. 20.00

American Idol

▼

▼

auk 1000 punkta
Þú færð hámarksnýtingu á Safnkortspunktunum þínum með því að nýta þér 
mánaðarlegu tilboðin á þjónustustöðvum og í verslunum N1. Sparaðu peninga 
og veldu sniðugar vörur næst þegar þú átt leið hjá. Nánari upplýsingar á N1.is

KODAK EASYSHARE C913
Skemmtileg myndavél sem er 
auðveld í notkun. Tekur myndir 
í HD gæðum, 3x aðdráttarlinsa. 
Hægt er að tengja vélina við 
sjónvarp. 2GB minniskort fylgir.  

SLÉTTUJÁRN – REMINGTON
Stutt sléttujárn sem er aðeins 15 cm. 
Hitnar upp í 210˚. Keramik-húðaðar 
plötur sem gefa jafnan hita. 
Er í gjafapakkningu.

SAMSUNG X520 FARSÍMI 
Spennandi og flottur farsími. 

Síminn er með VGA myndavél, FM 
útvarpi, heyrnatólum, vekjara-

klukku og innbyggðum hátalara. 

Vr. A891 85060664
Fullt verð 19.900 kr.

12.900 kr.
auk 1.000 punkta

x7

LATABÆJARHJÁLMUR
Veldu á milli hjálms með Sollu stirðu eða Íþrótta- 
álfinum. Hjálmurinn er fyrir 2-9 ára. Stærð 49-57 cm.

Vr. A477 85060666/67
Fullt verð 6.490 kr.

3.490 kr.
auk 1.000 punkta

x3

FERÐASETT Í TÖSKU
Ferðasettið inniheldur 0,75 ltr. hitabrúsa og 

3 könnur, 0,33 ltr.  Eins fylgir með ferðasettinu 
kassi af Swiss Miss kakói með 12 kakóbréfum. 

FJARSTÝRÐ ÞYRLA
Minnsta fjarstýrða þyrla í heimi! Skemmtilegt 
leikfang fyrir börn og fullorðna á öllum aldri. 
4x AA rafhlöður í fjarstýringuna fylgja ekki með.

Vr. A891 85060665
Fullt verð 8.900 kr.

4.900 kr.
auk 1.000 punkta

x4

Vr. A844 85060670
Fullt verð 6.790 kr.

2.790 kr.
auk 1.000 punkta

x4

RÐASETT Í TÖSKU

x4

Vr. A844 85060670rr
Fullt verð 6.790 kr.

2 790kr

meira í leiðinni
Notaðu Safnkortið

APRÍLT
ILB

OÐ

LATAB
VeVV ldu á milli h
álfinum. Hjálm

Vr. A477 85rr
Fullt verð

3.4
auk 1.0

APRÍ

ÁRN – REMINGTO
sem er aðeir ns 15 cm.

10˚. Keramik-húðaðar
gefaff  jafnan hita.

pakkningu.

Í SUMARBÚSTAÐINN
2 DVD myndir frá Disney , SATC 2 diskar í pakka eða 
spennandi glæpasaga til að lesa í bústaðnum.

A
gt 

með.

Vr. A885 89159303/304/338/435
Fullt verð 1.990 kr. stk.

0 kr.
auk 1.000 punkta

x2
kakk s

Vr. A885 89159303/304/338/435
Fullt verð 1.990 kr. stk.

0 kr.
auk 1.000 punkta

x2

N

Vr. A885 89159303/304/338/435
Fullt verð 1.990 kr. stk.

0 kr.
auk 1.000 punkta

x2

Vr. A156 85060669
Fullt verð 6.990 kr.

2.990 kr.
auk 1.000 punkta

x4

Vr. A891 85060668
Fullt verð 24.900 kr.

14.900 kr.
auk 1.000 punkta

x10
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT 2. þjaka, 6. þys, 8. sunna, 9. 
atvikast, 11. tveir eins, 12. skjálfa, 14. 
steintegund, 16. tónlistarmaður, 17. 
aska, 18. stansa, 20. bókstafur, 21. gort.
LÓÐRÉTT 1. löngun, 3. í röð, 4. planta, 
5. fiskur, 7. möttull, 10. skammstöfun, 
13. fljótfærni, 15. baklaf á flík, 16. hug-
fólginn, 19. tvíhljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hrjá, 6. ys, 8. sól, 9. ske, 11. 
ll, 12. titra, 14. kvars, 16. kk, 17. sót, 18. 
æja, 20. sé, 21. raup. 
LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. rs, 4. jólarós, 5. áll, 
7. skikkja, 10. etv, 13. ras, 15. stél, 16. 
kær, 19. au. 

Nýjasta tískulögga landsins, Karl 
Berndsen, getur verið nokkuð sátt 
þessa dagana. Samkvæmt nýjustu 
mælingu Capacent Gallup er þátt-
urinn hans, Nýtt útlit, sá vinsælasti 
á Skjáeinum. Ekki nema von að 
Snorri Ásmundsson hafi vísað til 
Karls í aprílgabbi sínu eins og frægt 
er orðið. Það sem vekur einnig 
nokkra athygli er að viðtals-
þáttur Sölva Tryggvason-
ar, Spjallið, virðist ekki 
hafa hlotið náð fyrir 
augum áhorfenda Skjá-
seins þrátt fyrir að gestir 
hans hafi verið 
athyglisverðir 
að undanförnu.

Og ögn meira af fjölmiðlum. 
Sigrún Stefánsdóttir, dagskrár-
stjóri Rásar 1 og 2, sagði í samtali 
við Fréttablaðið á laugardaginn 
að vegna fjölda áskorana, meðal 
annars á Facebook, hefði hún end-
urskoðað ákvörðun sína um að slá 
af spurningakeppni fjölmiðlanna. 
Þetta vakti óneitanlega athygli 
því samkvæmt þessari ágætu 
samskiptabók höfðu rúmlega sex 
hundruð skrifað undir slíka áskor-

un. Þetta er „aðeins“ minna 
en hjá þeirri síðu sem 
vildi söngkeppni Fram-
haldsskólanna á RÚV 
því þeir voru orðnir, 

samkvæmt síðustu 
mælingum, 

rúmlega níu 
þúsund.

Erpur Eyvindarson slær ekki slöku 
við og hefur sent frá sér myndband 
við nýtt lag sem ber hið skemmti-
lega heiti Lýríski jónumangarinn. 
Aðalleikari myndbandsins er eng-
inn annar en Amitabh Buchanan, 
indverska stórstjarnan. Reyndar 
er myndbandið brot úr kvikmynd 
kappans sem heitir 
Coolio og þar er 
Amitabh í hlut-
verki marxísks 
stéttleysingja, 
sem hefur aug-
ljóslega kveikt í 
hinum pólitíska 
Erpi. 
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Fyrir jól voru tæplega 500 manns 
í Prjónajónu, en um tvö þúsund 
hafa bæst við síðan þá,“ segir Jóna 
Svava Sigurðardóttir um prjóna-
klúbbinn Prjónajónu sem hún 
stofnaði á Facebook fyrir um einu 
ári. Ríflega 2.600 félagar eru nú í 
hópnum sem deila sameiginlegum 
áhuga sínum á prjónaskap í máli 
og myndum.

„Það er rosalegur áhugi á 
prjónaskap og það var mikið talað 
um það í fréttum þegar kreppan 
kom. Ég held að það sé mjög hollt 
fyrir mann að prjóna, það er svo 
gott fyrir sálina. Ég ólst upp við 
þetta því mamma var einu sinni að 
prjóna fyrir Álafoss svo hún fékk 
ekki frið fyrr en ég fékk prjóna, 
fimm ára gömul. Amma og lang-

amma voru líka rosalegar hann-
yrðakonur svo þetta er mér í blóð 
borið,“ segir Jóna Svava, sem er 
heimavinnandi um þessar mund-
ir og segist því hafa nægan tíma 
fyrir prjónaskapinn. Sjálf hefur 
hún prjónað heimferðarsett 

fyrir ungabörn um árabil eftir 
pöntunum.

„Þetta er svo skemmtilegt form 
því á síðunni geta allir sýnt hvað 
þeir eru að gera. Það hrúgast inn 
myndir frá fólki af því sem það 
hefur gert og það er gaman að sjá 
fjölbreytileikann,“ segir Jóna, sem 
þýddi nýverið enska uppskrift af 
svokallaðri Pinwheel-peysu, eða 
hringpeysu, sem hefur slegið í 
gegn. Aðspurð segist Jóna hafa 
tekið eftir því að garn hafi hækkað 
í kjölfar kreppunnar. „Vissar teg-
undir af garni hafa hækkað mikið, 
svo sem Lanett-garn og einband. 
Það fer samt mikið eftir búðum og 
það fer eftir tegund af garni hvort 
þú sparar með því að prjóna flík 
sjálfur.“  - ag

Prjónaæði í kreppunni

GOTT FYRIR SÁLINA Jóna Svava Sigurð-
ardóttir er stofnandi Facebook-hópsins 
Prjónajónu þar sem ríflega 2.600 félagar 
deila áhuga sínum á prjónaskap.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GLÆSILEGUR AFRAKSTUR Handverk 
Jónu Svövu er ekki amalegt.

„Við vildum nostra aðeins meira við hana og erum 
því hættir við að frumsýna á Cannes-hátíðinni. 
Þeir vildu fá okkur en við ætlum að vera með allt á 
hreinu,“ segir Ingvar Þórðarson, framleiðandi kvik-
myndarinnar Reykjavik Whale 
Watching Massacre. Eins og 
kom fram í fjölmiðlum undir 
lok síðasta árs stóð til að 
þessi bátahrollvekja yrði 
frumsýnd með mikilli við-
höfn undan ströndum Mið-
jarðarhafsins á frönsku 
Rivíerunni. Ingvar segir fag-
mannlegar ástæður liggja 
að baki þessari ástæðu, 
myndin eigi ekki að vera 
nein hrákasmíð held-
ur ætli þeir að huga að 
hverju smáatriði. Leik-
stjóri myndarinnar er 
Júlíus Kemp en með 
helstu hlutverk fara 
Helgi Björnsson, 
Gunnar Hansson og 
fleiri.  

Og til þess að allt 

sé nú örugglega pottþétt hefur félögunum borist 
góður liðstyrkur. Valdís Óskarsdóttir, verðlauna-
klippari með meiru, hefur samþykkt að renna yfir 
lokaeintak myndarinnar. „Hún er í Danmörku núna 
og við erum bara að bíða eftir að hún komi heim svo 

hún geti kíkt á þetta fyrir okkur,“ 
segir Ingvar en Valdís er að 

klippa kvikmynd danska 
leikstjórans Thomasar 
Winterberg.

R.W.W.M fjallar um hóp 
erlendra ferðamanna sem 
halda í hvalaskoðun. Sú ferð 

á eftir að reynast örlagarík 
því skipstjórinn deyr og eng-
inn getur komið til bjargar 

nema hópur fólks sem er 
fremur illa við hvalaskoð-

unarferðir. - fgg

Hættu við að frumsýna í Cannes

VALDÍS HJÁLPAR Ingvar 
Þórðarson hefur feng-
ið Valdísi Óskarsdótt-
ur verðlaunaklippara 
til að renna yfir 
mynd sína.

„Fólk þarf oftast ráðgjöf vegna 
vandræða með samband sitt og 
annarra fjölskyldumeðlima við 
fuglinn. Við förum þá í gegnum 
æfingar og ég reyni að styrkja 
tengsl milli páfagauksins og 
heimilisfólks. „Í þessari viku fer 
ég til að mynda á heimili þar sem 
fuglinn er afar hrifinn af stelpu 
á heimilinu en vill ekki sjá kær-
astann hennar,“ segir Díana Lind 
Monzon páfagaukaráðgjafi en 
hún hefur síðastliðin ár aðstoðað 
fólk með stærri og smærri páfa-
gauka. Algengara er þó að hún fari 
í vitjanir vegna stærri fuglanna. 

„Þetta byrjaði með því að í 
kringum árið 2000 var ég komin 

með ofnæmi fyrir þeim dýrum sem 
ég var vön að eiga, köttum, og fékk 
mér því fugla. Ég fór að lesa mér 
til og var smám saman orðin mjög 
flink með þá. Áður en ég vissi af 
var ég því farin að skrifa greinar 
og ráðleggja öðrum fuglaeigend-
um. Ég varð mér úti um Certified 
Avian Specialist-námskeið sem ég 
gat tekið á netinu og ég fór svo til 
Flórída og fékk að fylgjast með á 
stofu hjá dýralækni sem sérhæfir 
sig í fuglum.“ 

Díana Lind segir að símtöl 
og vitjanabeiðnir komi í bylgj-
um. Vandamálin geta verið af 
ýmsum toga þótt samskiptavand-
inn sé algengastur. „Fuglarnir eru 

mjög næmir á líkamstjáningu og 
skynja um leið ef fólk er hrætt eða 
óöruggt. Einnig skiptir máli hvar 
búrið er staðsett, þeir eru kannski 
hafðir í búri frammi á gangi og 
fjölskyldan er mest inni í stofu. Þá 
geturðu setið uppi með fugl sem er 
að garga og kalla á fólk og enginn 
skilur í þessum látum. Þá er hann 
bara að reyna að ná sambandi,“ 
segir Díana en hún ráðleggur einn-
ig með mataræði og snyrtir jafn-
vel fugla. „Oft eru þeir uppþembd-
ir og árásargjarnir vegna þess að 
þeir eru á of orkuríku fóðri og geta 
ekki brennt matnum. Þá eru þeir 
eins og börn í sykursjokki í barna-
afmælum.“ juliam@frettabladid.is

DÍANA LIND MONZON: HJÁLPAR FÓLKI AÐ MYNDA TENGSL VIÐ PÁFAGAUKA

ALGENGT AÐ PÁFAGAUKAR 
GERI UPP Á MILLI FÓLKS 

„Mér fannst erfitt að sjá á eftir 
henni sextán ára gamalli en ég 
er mjög stolt af henni og finnst 
hún eiga þetta svo sannarlega 
skilið. Þetta kom mér ekkert á 
óvart, og aðallega af því að hún 
er svo mikill vinnuþjarkur og 
ofboðslega sjálfstæð.“ 

Harpa Helgadóttir, móðir Lilju Rúriksdótt-
ur dansara sem komst inn í Juilliard-lista-
háskólann í New York.

PÁFAGAUKARÁÐGJAFI Í 
NJARÐVÍK Díana Lind býr 
í Njarðvík og á sjálf fimm 
fugla. Hún er með sérstakt 
fuglaherbergi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Faxafeni 12 (2. hæð), 108 Reykjavík

LAGERSALA 
3 dagar eftir

KRAKKAR:

Pollajakkar Pollabuxur Flíspeysur 
1.500 - Bolir 2 fyrir 500 kr. 

DÖMUR & HERRAR: 

Öndunarjakkar 6.000-10.000 kr. Öndunarbuxur
Flíspeysur 4.000- Buxur Stuttbuxur

Vindstakkur Regnkápur/jakkar 2.000 kr.

Opnunartímar: Mán til mið: 9-18

     íslensk hönnun
og handverk

Strandgötu 43 | Hafnarfirði
Sími 565 5454 | www.fridaskart.is

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1   1949.

 2   Margeir Pétursson.

 3   1949.



Í Franklín páskaeggjunum frá Nóa Síríus er skemmtilegt 
samstæðuspil og miði sem veitir 25% afslátt í bíó fyrir alla 
fjölskylduna og svo eru þau líka full af allskonar góðgæti. 

FRUMSÝND Í BÍÓ 8. APRÍL

25%AFSLÁTTURÍ BÍÓ FYRIR ALLAFJÖLSKYLDUNA

samstæðuspil og miði sem veitir 2
fjölskylduna og svo eru þau líka f



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í dag er mánudagurinn 6. apríl, 
96. dagur ársins. 

6.45 13.32 20.19
6.27 13.16 20.08

Opið 07 til 01
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is
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www.icelandexpress.is

Heimsborg

Finnst þér gaman að versla, borða indverskt, kíkja á söfn eða bara 

týnast í iðandi mannlífi? London er málið, heillin. Vorin eru líka 

einstaklega spennandi tími í London. Með hækkandi hitastigi lifnar 

borgin við og nóg um að vera fyrir alla. Bókaðu spennandi vorferð 

til London á www.icelandexpress.is

g

Ljúfa London!

Tónleikaferðir, fótboltaferðir, Formúla 1, golfferðir til Manor 
of Groves, verslunarmannahelgin í London. Nánar á 
www.expressferdir.is og í síma 5 900 100

Express ferðir bjóða fjölbreyttar 
og skemmtilegar ferðir til London!

Það er skylda 
að heimsækja Tate

Modern nýlistasafnið.
Þar eru alltaf fram-

sæknar og umtaðalar 
sýningar í boði.

Áhugafólk um 
prinsa, drottningar, 
gamla kónga, kastala 
og menn með stórar 
loðnar húfur finnst 
alveg eðalgaman 
í London!

GATWICK EXPRESS

Það tekur aðeins 25 mín. 
að skutlast niður í bæ

25 mín.

Á tímum sífelldra ótíðinda var 
notalegt að rekast fyrir stuttu 

á litla undirmálsfrétt um eftirlætis-
hugðarefnið uppeldismál, sem þó 
var í þessu tilfelli svolítil heims-
endaspá eins og allt hitt. Þar mátti 
sjá að þau lúsheppnu börn sem eiga 
dásamlega foreldra munu síðar 
verða líkleg fórnarlömb hroðalegr-
ar tilvistarkreppu. Út af dekrinu 
altso.

ÞAÐ ER samkvæmt þessu ekki svo 
að bara þeim börnum sem búa við 
ólán sé hættast við að verða tak-
mörkunum uppeldisins að bráð, 
heldur líka hinum sem eiga sælu-
ríka æsku. Litlu dekurgrísirnir 
sem við ölum upp í mjúkri bómull 
verði skráplausir eins og skjald-
bökuegg og eigi sér varla við-
reisnar von þegar út í hinn harða 
heim er komið. Fullorðin verði þau 
sjálfhverfar rolur sem guggna við 
minnsta snefil af gagnrýni.

VIÐ SEM stóðum í þeirri meiningu 
að til að vinna Nóbelinn í foreldra-
hlutverkinu þyrfti að kvaka við 
þau viðstöðulaus aðdáunarkvæði 
um hæfileika þeirra, innri og ytri 
fegurð, gæsku og greind. Höfum 
pukrast með eigin bresti, vandað 
okkur við að hækka ekki róminn, 
leiðbeint með ástúð, beitt virkri 
hlustun 24/7, nært, hvatt, stutt, 
huggað og hughreyst baki brotnu. 
Allt svo þau yrðu stór og sterk og 
fengju óbilandi trú á sjálfum sér 
og mannkyninu. Höfum dulbúið 
brokkólí og gulrætur í fyndnum 
samlokuköllum sem tekur óratíma 
að föndra, lesið uppbyggilegar 
barnabókmenntir minnst daglega 
og laumað stafrófskennslu með-
fram, slökkt á fréttunum og sungið 
í staðinn í bílnum til að efla tengsl-
in. Umborið allskyns heimtufrekju 
og ofbeldi með óhagganlegri yfir-
vegun. Við vorum úti á túni. 

EF NOKKUR leið á að vera 
að bæta fyrir klúðrið og koma 
krakkagrísunum til manns þarf 
nú að endurskoða uppeldisáætl-
un heimilisins. Hér eftir verður 
bara hrósað á laugardögum. Hina 
dagana sýnum við þeim reglulega 
hversu miklu flinkari við erum að 
teikna og reikna, hlæjum kvikind-
islega að mistökum og látum þau 
sjálf sjá um þvottinn sinn. Förum 
með þau í frostkaldan útiklefann 
í sundi. Á því sem áður var kall-
að kósíkvöld verður nú horft misk-
unnarlaust á Beitiskipið Potemkin 
og annan alþjóðlegan fróðleik en 
húslesturinn lagður undir fund-
argerðir búnaðarþings. Þau sem 
vilja eignast samkeppnishæf börn 
verða nefnilega að vera grimm til 
að vera góð.

Samkeppnishæf 
börn


	FB048s_P001K.indd
	FB048s_P002K.indd
	FB048s_P003K.indd
	FB048s_P004K.indd
	FB048s_P005K.indd
	FB048s_P006K.indd
	FB048s_P007K.indd
	FB048s_P008K.indd
	FB048s_P009K.indd
	FB048s_P010K.indd
	FB048s_P011K.indd
	FB048s_P012K.indd
	FB048s_P013K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P016K.indd
	FB048s_P017K.indd
	FB048s_P018K.indd
	FB048s_P019K.indd
	FB048s_P020K.indd
	FB048s_P021K.indd
	FB048s_P022K.indd
	FB048s_P023K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P026K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P028K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P033K.indd
	FB048s_P034K.indd
	FB048s_P035K.indd
	FB048s_P036K.indd
	FB048s_P037K.indd
	FB048s_P038K.indd
	FB048s_P039K.indd
	FB048s_P040K.indd
	FB048s_P041K.indd
	FB048s_P042K.indd
	FB048s_P043K.indd
	FB048s_P044K.indd
	FB048s_P045K.indd
	FB048s_P046K.indd
	FB048s_P047K.indd
	FB048s_P048K.indd

